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УВОДНИК
Када би се човек питао где су Бјелила или шта су
Бјелила, морао би се добро замислити, па чак и онај који је
са Бјелила, јер са њих нико није, јер се на Бјелила одувек
долазило и ту остајало, а Бјелила су магацини или конобе
мештана села Гошићи и Костићи насеља Кртоли у Боки
Которској смештени између Грбља и Луштице, у коме су
они правили и чували вино, опрему за барке, рибарски
прибор и врше, пољопривредне алатке, зато што су се у
долини Око, од Бјелила до Крашића, једног од осам засеока
Кртола, налазили виногради, баште, наранџе, лимунови...
Касније се понеко и родио на Бјелилима, али то више нису
та Бјелила, већ нека њихова, сасвим другачија и потпуно
различита од оних који се памте само у очима многих који
су под Светог Луку себи пронашли онај неопходан мир и
тишину погледа на море подно Обосника и Врмца, на Оток,
Страдиоте и Превлаку.
Прича се, а понеко и запише, да је то старо и одвајкада
било рибарско место, а Бјелила ће и ту неистину о себи
истрпети, јер ко је преживео и оживео живот са људима који
су учинили да Бјелила буду оно што јесу, све може
преживети, сваког истрпети, па и себе надживети.
А све је, још увек записано по дну Ока и у ували код
Зановетног Шкољица, и само онај који уме да чита
окамењене трагове паластура и прмпора у песку, може све
лепо сагледати и сазнати.
У кући учитеља Лакичевића, сазиданој на хриди
предпоследњег острва у низу од четири, у порту је
годинама стајала пала са металном алком на којој је Лазо
Марко Лакичевић држао парче конопа у коме је била
саткана и упредена прича о Бјелилима.
Када су, много година по смрти Лаза Маркова, у ноћи
између младог месеца и облака који су прекривали Оток и
Шкољ, а ветар се спуштао кроз маслињаке, палу ишчупали,
алку и коноп бацили, нестао је и тај, верују многи последњи
запис о Бјелилима.
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Јоко Паво, један од двојице браће Милошевића, када се
спустио, сашао на Бјелила, од свог брата Ива Павова је
добио запис Драга Савова који је то, једном приликом на
трешети зарадио од Ива Васова, који је, ако је веровати
Нику Лазареву, тај запис мењао за мекиње и тврде колаче
са Ником Вукашем, за кога нико и не зна како је до тог
записао дошао. Мисли се да га је на Пржини, код Вукашеве
продавнице, на бистјерни заборавила Стане Раутова.
Нико Лазарев је, 1969. године, на шуфиту у комоу своје
доње куће, а доње су се звале све куће – конобе на
Бјелилима, пронашао књигу са дрвеним корицама на којима
је било угравирано LIBER De BELILLA, знао да је то дуго
тражени запис о Бјелилима.
Запис, или Либер од Бјелила, Нико Лазарев је однео у
Гошиће, и неколико дана пред смрт, сакривен у тами своје
камаре, запис предао као завештање Жарку Момчиловићу,
унуку Ника Васова. Како је запис дошао до мојих руку је
једна посебна и дуга прича која ће, највероватније остати
неиспричана, мада сам је ја, једне вечери себи испричао.
Дувао је ветар од горе и вероватно су се речи записа
уденуле у крошње маслина на Шкољу, или су се увукле у
камени звоник на Отоку, па се о празницма Божјим, када се
звона са Госпе од Милости огласе, могу разазнати неке од
речи.
Нико ко није провео дуго времена на овим просторима, а
време се овде мери завеслајима црних корчуланки, не уме
чути, а камо ли сазнати значење или склопити реченицу.
Један запис се чува и у кући у Радовићима, говори се да
је то у Радиновиће или Бриниће, а ту је доспео у једном
листу маслине коју је за Божић домаћин донео са Шкоља,
као бадњак. Домаћин, кад дође пред бадњак окрене се
истоку, скине капу, прекрсти се и помоли богу, па почне да
га бере с најпогодније стране.
С једне стране бадњак се бере за десетак сантиметара
више него са друге, ако се забадњачи да остане један
зубац при њему ради напретка, а други у земљи.
У Кртолима га, од када се памти, забадњаче на оба краја
и настоје, ако је бадњак од маслине, да му при врху оставе
гранчицу.
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Приликом пада прихвати се и спусти на земљу да се не
би рђаво заљуштио. Врхови од бадњака обично се оставе у
шуми.
Е, па на таквом бадњаку, са врха гранчице се откинуо
лист и оставио запис на огњишту куће Бринића.
Запис је пронађен у пепелу и нико га, из породице
Бринић и Радиновић, све до данашњих дана није успео
растумачити, па ипак, годинама се пепео чувао у једној
демижани у магацину на Какрцу.
Пепео је, док се магацин једне ноћи у априлу месецу
седамдесетих година прошлог века претворио у кућу за
одмор, извукао из демижане и уз поток се, преко Рогача, а
потом прошавши поред Свете Госпође, ношен ветром са
горе, подвукао под сач у доњој кужини у Радиновићима.
Васко Костић је дуго година оспоравао аутентичност
записа, мада га, а то је сам изјавио на једном семинару о
Кртољским гомилама, никада није ни видео, а камо ли
прочитао, а ја, унук Костића, и то оне лозе са леве стране
од корена, преносим овај запис од речи до речи како сам га
начуо у дугим јутрима и тихим вечерима на Мулоку.
Из записа недостаје неколико страна које је, у својим
сновима заувек са собом однео Лазо Марко Лакичевић.
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Zapis No. 01
Dan je bio pun sunca, nekako tvrdoglavo vatren i uporan u
svom sjaju i vrelini jula meseca, a ispod odrine od vinove loze,
na terasi kod vrata od kuţine, na vrh skala kuće na Školjicu,
sedeo je Lazo Marko i obarao ruku sa svojim danima, igrao
partiju trešete sa uspomenama, tukao se sa mislima i vukao
sebe za detinjstvo.
U tim trenucima osame i gledanja u sebe, sa cigarom u uglu
usana i polunakrivljenom kapom, sa kupicom loze na trpezi,
Lazu se ĉinilo da je negde daleko od svog doma, negde gore u
visinama gde galebovi svijaju svoja gnezda po oblacima koji
nošeni vetrom od Veriga nadiru prema Obosniku.
Barka, sa kojom je proveo ceo svoj ţivot je ugodno leškarila
u portu ispod kuće, odmah tu kraj konobe. Kroz misli su mu se
rojila jata cipola i saraga, škrti doci crvenice, zreli vinogradi,
maslinjaci i ljudi koji su se godinama, svojim upornim radom,
ĉudnim strpljenjem i velikom nadom gradili, kamen po kamen,
kao meĊu, svoje ţivote. Vazduh je mirisao na petrolej, a desna
ruka se odvajala od tela i pokušavala da dohvati osti odloţene
na vrh ponte. Verovao je, a i znao je da u takvom ţivotu ima
nekog smisla i bogastva. U oĉima Laza Markova je more, i to
ovo Krtoljsko, na Bjelilima, bilo predivna slika, niĉim zamenljiva,
velika i boţanska.
Сам Господ је све ово својом руком исликао, govorio bi
ponekad sebi u bradu, i upijao je svakodnevno svetla dana koje
se poigravalo bojama na krtoljskom moru. Na ĉas bi bilo modro
plavo, a odmah zatim svetlo zeleno. Ponekad bi mu se ĉinilo
potpuno providno i tada bi on, sagledavši dno, ucrtavao
podvodne seke, nasipe, uvale i grote na kamenom zida od
terace, u prolazu ka bistjerni.
Te linije su se drugima ĉinile kao da su odraz vremena kiše i
sunca, a on bi, kamen po kamen ispunjavao dno krtoljskog
mora, od Pristana do Brda, pa preko Prevlake Miholjske, Školja,
Otoka i Tunje.
Vremenom je u kameni zid utiskivao i kretanje riba i školjki,
poneki povetarac ili oblak koji je neprimetno plovio nebom i
polako nestajao u beskarajnom plavetnilu.
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Hodao je polako, uvek u beloj košulji i sivim pantalonama, sa
kapom na glavi, gumenim opancima na nogama i platnenom,
vojnom torbicom o ramenu.
Вазда усе мораш имат' торбицу у којој је комад круа,
фурмине, ћикет и ботиљу ракије, а у руци косјер, govorio je.
Radovao se jutru i izlasku sunca iznad Lovćena,
predveĉerju, meseĉini koja je pokrivala Bjelila kao srebrna svila,
a nekako dopadljivo mekana i kao stvorena za nekog ko ume i
zna da sanja, a on je oduvek sanjao svoj ţivot. Lazo Marko je
sa osmehom doĉekivao i buru od Veriga, i maestral od Novoga
ili jugo preko brda. Sve to je u njemu budilo radost i radoznalost
koja mu nije dozvoljavala da utone u dubine prolaznosti. Samo
ponekad, u gnjile dane juga, bi se uvukao u svoju utrobu, a tada
bi ga obuzele one duboke tuge koje vetar utiskuje u pogled i
zavlaĉi sećanja pod koţu, i polako, na prstima i noktima
poţutelim od duvana ispisuje vreme. Tada bi spas traţio u dnu
ĉaše vina, i to gutljaj po gutljaj, pokušavajući da u njegovom
ukusu prepozna nešto od dana koji su ostali za njim.
Jednom prilikom je, u konobi Nika Lazara, odmah preko puta
njegove kuće, u jednom gutljaju vina video kako se galebovi, po
dnu mora gnezde, a ispod oblaka lete jata saraga i ukljeta. Vino
je bilo iz demiţane koju je Niko Lazarev dobio od Draga
Savova, a ovaj od svog kuma sa Korĉule. Bilo je to Grk vino, ili
kako ga je Drago Savo zvao Грко вино. Niko Lazarev je,
ugledavši pogled i osmeh Laza Markova, danima ispijao po
gutljaj iz te demiţane, ali nije mu se dalo da i on ugleda sliku
koju je nazreo u Lazovim oĉima. Stane Nikova, ţena Nika
Lazareva je, posle njegove smrti priĉala da joj Niko, pred
odlazak pod Svetog Luku, rekao da je u demiţani ostalo još
nekoliko gutljaja i da se slika sigurno nalazi u poslednjem
gutljaju, na dnu. Demiţanu je Stane, iz konobe na Školjicu,
prebacila, posle smrti Dare Stefanove, u konobu na Frutku.
Na Frutku, izvoru slatke, ali debele vode, koji se nalazio na
par koraka od kuće Laza Markova, na putu za Oko, pred
svojom konobom, na skalama od vrata sedeo je Đuro Mihović –
Đušina. Na Bjelila se Đuro spustio od Grblja preko Gošića i tu
ostao da ţivi. Spustio se niz Potok i više nikada se uz njega nije
popeo. Zaboravio je na Gošiće, potisnuo ih sebi ispod kose,
zavukao u sećanje.
21

22

Otrgao je sebe iz kuće, od ţene Mare i dece. Odvojio se, i
konobu smeštenu na Frutku, izmeĊu dva izvora sa kamenim
prelazom preko ozidanog potoka, pretvorio u mesto svog
ţivota. Voda sa Frutka je bila resko hladna, a imala je ukus i
miris koji se menjao sa godišnjim dobom. U proleće je sve oko
Frutka mirisalo na ţuku, pa je i voda imala taj ukus i miris. U
leto je Frutak imao ukus nedozrelih dinja, a u zimu miris
lovorike. Na jesen se, niko još nije odgonetnuo zašto, oko
izvora širio opor miris kostanja i mendula. Preko zime je Đuro
skupljao prmpore i palasture, komade plute otkinutih sa
plivarica i vezivao ih u nizove, obmotavao ţicom, i tim morskim
ukrasima kitio konope koje je zatezao od svoje kuće, pa do pala
koje je pobijao u, godinama već zasut porat. U dugim zimskim
noćima vodio je buĉne razgovore sa burom koja mu nije davala
mira i svojim se glasom uvlaĉila u njegove kosti, ili se prepirao
do jutra sa jugom. U mirnim jutrima, kada sunce nehajno naleţe
na Lovćen, sedeći na ponti, osluškivao je kretanje cipola,
odmeravao pravac, iscrtavao u blatu poloţaj u kome će, kada
doĊe pravi trenutak, jer, садек није ура, postaviti vršu u Blatu,
uvali na Bjelilima. U Blato se, pored Frutka, na sredini uvale
ulivala i Rijeka, omalena, hladna, plitka i kratka reka ĉije su
obale bile omeĊene kamenom, a dno je pokrivao pesak preko
kojeg su cipoli igrali svoju vratolomnu igru. Reka je izvirala u
vrelu Oko, na oko 300 metara od obale mora i krivudavo se
probijala kroz polja vinograda, pomorandţi, raštana i pomidora.
U jesen, barke su uplovljavale u Rijeku i vraćale se pune groţĊa
spremnog da se u badanjima Bjelilskih konoba izmeĉi u vino. U
zimu su barke bile punane naranadţa koje su se odvozile na
pjacu u Tivat i Novi. Pamti se u jednom sećanju koje se ĉuva u
panjegi kraj vrata od konobe, da je poslednju barku punanu
naranadţa, na pariće, Dare Lazova, odvezla u Tivat. Dare
Lazova je, dok se nije udala za Laza Markova bila Darinka, a od
dana kada je ušla u njegovu kuću, postade Dare Lazova.
Izrodila mu je tri kćeri i sina, i uvek je bila tu da ga doĉeka kada
bi se on vraćao sa neke svoje rabote, iz Arsenala, sa ribanja ili
iz Oka i Spile. Na putu ka Oku, baš na mestu gde se sa donjeg
puta odvajaju putevi uz Maricu za Kostiće i uz Potok za Gošiće,
s leve strane se nalazila Spila, duboki, ozidani i pokriveni bunar
sa каменим pojilom za stoku.
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Na Spili je, kao i na Frutku bila postavljena pumpa, pa se
voda nije grabila sićima, već se pumpala pravo u pojilo. Pumpa
je, priĉaju neki, a treba im verovati jer je bolje verovati nego li
вазда у сумњу бити, prvo nestala sa Frutka, a nekoliko godina
kasnije i sa Spile. Drago Savo kaţe da je odneo onaj koji veruje
da je u pumpi voda.
Ћапао га је и уградио себи у кућу, па с‘д има воде колико
хоће, veli. Meštani zaseoka Kostića i Gošića, naselja Krtoli, su
u Oku imali bašte, a oni ĉija je zemlja bila podalje od Rijeke,
kopali su poĉuo, pa su odatle sićima grabili vodu za zalivanje.
Kada se od Spile krene ka Oku, sa leve strane se nalazila Mala
Spila, kamenom ograĊen omanji izvor slatke vode. Bjelila su,
baš zbog tih izvora, a naroĉito zbog Frutka, dobila i ime, jer se
tu, oko tih izvora bjelilo platno. Bilo je to laneno platno od koga
su krtoljske ţene pravile rušnike koje su, o svadbama ili o
slavama stavljali na trpezu. Svaka je kuća imala rušnika koliko
je i ljudi moglo da sedne za trpezu. Kudelja se, pored vinovih
loza gajila kod Solila, u polje krtoljsko kod Miholjske Prevlake.
Posle smrti Stane Savove u njenoj škrinji je pronaĊen tekst o
uzgajanju kudelje u kome je napisano:
Када сијеш конопљу то нека буде на Ђурђевдан, а ако
тада то не урадиш, а ти онда треба да је сијеш на
Јеремијин дан, јер се тога дана душе селе из змија и тада
треба и змије, и то пре изласка сунца, да отераш од куће.
Ваља се да конопљу сејеш у понеђељник или суботу, а
никако то не треба да радиш у среду или у петак, нити у
Великој и Бијелој недељи. У ове дане није добро да било
који посао са ланом обављаш.
У сјемену од конопље треба да се стави ускршње јаје да
конопљу не туче град, а пред само сејање у земљу укопај
три јајета, или после сејања само једно.
А када конопљу посијеш, а ти око њиве, и то жмурећи
оптрчи три круга, па учини тиме да га птице нити виде нити
поједу.
Немој конопљу потапати у време. младе недеље или у
расипан месец, а када већ буде посечена и у воду
потопљена.
О Светом Илији извади је из воде и тиме ћеш спречити
да она не иструли.
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Конопљу не ваља прести од Бадњег дана до Светог
Јована. Сновање кудеље не чини од Светог Николе до
Бадњег дана и од Божића до Светога Саве.
О Бадњем дану конопљу са бадњаком помијешај и тури у
пепео и подиже увис да би ти толико порасла и конопље.
Када то учиниш, а ти и комад бадњака баци на
конопљиште, да би ти конопља боље родила.
У време машкара нека неко од старијих људи заигра да
би конопља порасла, а на Бијели четвртак да жене ништа
не раде, а да би ти пређа од конопљиног влакна била
добра, прво се повесмо конопље у цркву носи.
И да знаш да демони у конопљи почивају и све учини
како је написано и још уради и следеће:
Немој да носиш ланену кошуљу која је направљена од
конопље која је сејана у Великој и Бијелој неђељи јер се
можеш разболети од неке велике болести, а конопљу
засејану у то време град и друге непогоде ће тући. Немој
садити конопљу на местима где је био засађен купус.
Немој кувати на огњишту на коме је парена кудеља, ако
пре тога ниси обжежо све у просторији и све судове или ако
ниси сав пепео избацио, јер ћеш патити од врућице. Све где
је кудеља била парена се мора опрати у девет вода, а деца
нека не прилазе рупи у којој је се пари пређа од конопље
јер неће расти.
Жена која конопљу сије обавезно ћути, да живина и
птице не би чепркале засијану земљу, па када видиш да
неко сије конопљу ништа друго не питај сем поздрава. Да
би ти конопља била бијела, сјеме увјек стављај у бијелу
торбу, а у сјеме обарено јаје, а по завршетку сјетве баци
увис празну торбу, и изговори:
Да Бог да, да кудеља буде овако висока.
Na kraju teksta je bio dopisan jedan deo, a zbog naĉina kako
je napisan, ukrivo i na pasuse, veruje se da ga je Stane Savova
sama napisala:
Работом око конопље су се у Кртоле, бавила само
женска чељад, јер је сести за разбој, за тару, кросну, сативу
и приткива, био један, за већину мушких чељади
недостојанствен чин.
Само су понеки мушки од кудеље конопе израђивали.
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У Костићима и Гошићима, ради заштите од птица и
других штеточина, у семе од кудеље се умешало мало
земље узете испод кућног прага јер ту бораве душе
предака.
У неким кућама се верује да несрећу изазива употреба
ујамака и урезника не само од конопље него и од лана, па
су жене гатале да ујамком и никаквијех хаљина не ваља
шити, а за синове је и песма испевана:
Свога сина мајка свјетовала
Да се чува и да се учува
Од ујамка и од урезника
Да га танка пушка не убије
Stane Savova se, posle nesvakidašnje i ĉudne smrti svoga
sina Draga Savova, spustila iz sela na more i svoje poslednje
dane provela u kući na Bjelilima, tamo gde je njen muţ Savo
Drago, imao butigu.
U toj kući, Drago Savo je odsanjao dobar deo svog ţivota.
Snove je uvlaĉio u bocune, bocune zatvarao suhom
narandţom, a zatim ih, po nekom svom redu odlagao u pilo u
mraĉnom, zavuĉenom kantunu konobe. Snovi o brodovima i
dugim putovanjima su se nalazili na levoj, o barkama i baĉvama
na desnoj strani, a u sredni je reĊao snove o maškarama,
trumbetama, škercama i galijoštini.
Na nekim bocunima je Drago, o tankom konopu vezivao
komad karte na kome je zapisivao reĉi koje su bile samo njemu
poznate i pomagale mu da, kada je za to imao potrebu, otpije
gutljaj odgovarajućeg sna. Drago je svoje snove ispijao u dugim
zimskim noćima, obiĉno posle posete svoje majke, koja ga je, u
ranim jutarnjim satima, višesatnim priĉama, sedeći na ivici
kreveta u kome je spavao, vraćala i podsećala na stvarnost
ţivota, gore u selu. Uvek bi mu donela pinjatu punu zelja,
raštana ili krtole sa mesom, supu ili paštu faţolu. Prepriĉavala
mu je, od reĉi do reĉi sve što joj se dogodilo, ko joj je šta rekao,
zašto i zbog ĉega. Uvlaĉila ga je u ono od ĉega je on pobegao,
podsećala ga na ljude, priĉe, intrige, svaĊe i podvale. Ta
stvarnost za njega je bila nešto što ĉak ni lozova rakija, pa ni
vino sa Korĉule, ono грко вино, nije mogla da ispere iz misli.
Stvarnost ga je gurnula na Bjelila da u nekim trenucima
zaboravi na Kostiće, Varu i Gošiće.
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Ostavio je za sobom punu kuću i sišao da poĉne neki novi
izmišljeni i nedoţivljeni ţivot.
Na Bjelilima je zatekao Iva Pavova, svog roĊaka, koji se
odvojio od Gošića, od svoje famelje i zavukao, iz nekih samo
njemu znanih razloga, na šufit svoje konobe, duboko u hladu
loze. Ostavio je ţenu Stanicu, svoje troje dece i majku Darinku,
Dare Pavovu. Nekoliko godina kasnije, njegov brat, Joko Pavo
se, posle dugog boravka na Bjelilima povukao u nadnicu kod
Vuka Jokova, mesara iz Radovića, jer i on, kao i mnogi koji su
doselili na Bjelila nije pronašao ono ĉega nigde, pa ni na
Bjelilima nije bilo.
Kada se, posle nesuglasica sa majkom, Drago Savo sa
ţenom Davorkom, rodom iz Dalmacije, spustio na Bjelila, prvo
je doveo svoju sobu u red, razmestio ono malo stvari što je sa
sobom doneo, а najviše се namuĉio sa radnim stolom, koji
nikako nije hteo da se smesti u prostor u dnu sobe. Davorka je
obrisala prašinu, isfregala pod, a Drаgo je sišao do konobe i
rasporedio bocune pune svojih snova, i pošto se ugodno
smestio, zamolio je Iva Pavova da mu donese naramak drva da
Davorka ispriga ribu koju mu je, kao neku vrstu dobrodošlice,
Lazo Marko, odmah po njegovom dolasku, dao u podne. Bila je
to riba od seke – Ċuštre, perke, kanjci, bekutini i nekoliko ukljeta
i gujoĉa.
Po Gošićima se govorilo da je Drago pobegao sa Vare jer ga
je proganjala utvara koja mu nigde nije davala mira. Uvek je bila
tu, nadvijena nad njim pratila ga je na svakom koraku.
Jovo Meštrov je tvrdio da ga je napuštala samo kada bi
prešao Vuljev prelaz na putu ka Bjelilima niz Maricu.
Jednom se Drago, vraćao sa Vare iz kafane Mare Spasove
koja mu je bila odmah do kuće. Taman da se prihvati kvake na
vratima od dvorišta, kad – nema kvake. Drago se sagnuo, a
pred vratima leţi bik, a umesto kvake – rog. Kada se doĉepao
roga, a bik riknu, iz nozdrva mu suknu nešto kao vatra i na mah
se sve oko njega osvetli kao da je podne. Drago pomisli da je to
neki od bikova Vuka Jokova, mesara što je imao butigu preko
puta kafane na Vari, koji je pokušavao da pobegne od noţa, ali
kada se bik pretvori u belu prikazu i kada, neki ĉudan, sa
mirisom sumpora, a topao vetar krenu da duva oko njega, znao
je da je to utvara koja ga je godinama proganjala.
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Priĉali su stari Krtoljani da je dolac preko puta kuće Draga
Savova uklet, jer se na njemu nalazilo veliko groblje koje je
pripadalo crkvi Sv.Vare, ali mnogi, pa ni Drago, nisu verovali u
tu priĉu, mada se svako malo vremena nekom od meštana
ukazivala bela spodoba što je preko puta hodila i preko meĊa,
kao oblak neĉujno prelazila. Drago Savo je, došavši kući,
pomalo bled i sa pogledom koji ništa dobro u sebi nije skrivao,
svojoj Davorki rekao da je odluĉio da se u narednih nekoliko
dana spuste na more, na Bjelila. Jovo Meštrov je, kada je ĉuo
za to, rekao:
Нико се од утваре није сакрио, па неће ни мој Драго.
Либераће се ова са Варе, а доље на Бјелилима ће га
дочекати страшна вила са Фрутка. Ћапала је и Ђура
Миховића, па ће и Драга. Никога ко се на Бјелила спусти
вила не оставља на миру. Кад тад му се увуче у душу, очи
или поглед.
I spustio se Drago na more, na Bjelila. Uvukao se u gornju
kamaru i poĉeo je jedan novi ţivot. U poĉetku je bilo nekako
isuviše lako i svaki dan je prolazio kao da ga i nije bilo –
preleteo bi preko Školjica a da ga Drago skoro nije ni video ni
osetio. Davorka je uvek nešto rabotala oko kuće ili bila u
baštini. Malo, malo, spuštao bi se Drago u konobu,
rasporeĊivao bocune sa snovima, traţio im neki, samo njemu
znan red. Posle nekog vremena je batalio tu rabotu, sve bocune
je natrpao u veliko pilo u uglu konobe, prekrio ga pontima i
zaboravio na njih. Njegova mati, Stane Savova, je posle
Dragove smrti, otkrila gomilu bocuna i ne znajući šta se nalazi u
njima, otvorila jedan koji je bio umotan u plavu tkaninu i uvezan
crvenom špagom, i tog trenutka je osetila miris kostanja i
mendula, a uĉinilo joj se kao i da je ĉula neki udaljeni glas. Te
noći je Stane sanjala bedeviju kako uz kokoratu grabi put
Poljica, brod pun peska u Oblatni i tri asa u baštune. San joj se
ponavljao svake treće noći i uvek bi se probudila kada bi zaĉula
glas koji bi uzviknuo – ‘‘Акужај‘‘.
Stane je, posle tri nedelje sve bocune iz pila oprala, poreĊala
ih na policu u kuţini, a snovi Draga Savova su, godinama
briţljivo ĉuvani i zatvoreni u staklenim bocunima, od tog dana
poĉeli da lebde iznad Bjelila i da se uvlaĉe u sećanja svih ljudi
koji bi, na bilo koji naĉin progovorili njegovo ime.
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Jedan od snova Dragovih, a koji je on još za svog ţivota
odsanjao je bio san o vetrovima. Nekoliko godina po njegovom
silasku na Bjelila, jedne noći je, vraćajući se iz Tivta brodom, a
bura se baš dobro digla, dok je uplovljavao u Blato, spazio
svetlo ispod odrine kod Iva Pavova.
Bilo je kasno i zaĉudio se da je Ivo još uvek budan, da se
već nije zavukao u postelju, gore na šufitu. Usidrio je brod na
vrh ponte, kod konobe Marka Stefanova i uputio se doma. Pod
odrinom, odmah preko puta njegove kuće, je stajao Ivo i
raširenih ruku i šaka stajao okrenut ka Verigama.
Иво, јеси ли ишемпијао, што чиниш ту, јадан – reĉe
Drago.
Ћапавам вјетар и трпам га у себе, да осјетим нешто о‘зго
с брда – odgovori mu Ivo Pavo, ne gledajući ga.
Drago uĊe u kuću, skinu sa sebe svu veštitu od mora,
navuĉe plavi jaketun i neke stare crevlje i izaĊe pod odrinu,
stade pored Iva pa i on okrenu lice ka buri.
Осјећаш ли што год – progovori Ivo posle nekoliko.
Не ја, богaми ништа, ништа сем вјетра - odgovori Drago i
samo što to reĉe, zaĉu neki udaljen glas i oseti miris kaštradine
i zelja. Miris je bio sve jaĉi, a glas se, ĉas udaljavao, a ĉas kao
da je neku tu, kraj njih bio. Stajao je tako Drago još nekoliko
minuta, a miris kaštradine ga je naterao da pomisli na ‘‘kapljicu
vina‘‘ i bokun ribe.
Иво, ја одох у кућу, а ти остани на двор колико ти воља.
Неки се кастиг увукао у тебе – reĉe i polako se, uz skale od
terace uvukao u kuću. Vanka je drala bura, a nešto, verovatno
komad špaga, je udaralo o gurlu i odzvanjalo kao zvono sa
Svetog Luke. Oko komina bilo toplo, te on privuĉe svoju
karijegu i uvali se u nju. Na vino je, na ĉas zaboravio, jer ga je
još proganjao glas i miris koji je osetio na buri. Razmišljao je da
li je to stvarno ili mu se od fijuka vetra sve to uĉinilo. Glas mu je
bio poznat i kao da mu je celog ţivota bio tu oko njega. Bura je
sve više pojaĉavala, a Drago se te veĉeri, pred zoru, sebi
zarekao da će to sa vetrom dobro ispitati i da sve to neće baš
proĉi lišo. Ujutru, kada se probudio, bura je kalmala, pod
odrinom, kod kamena nije bilo Iva Pavova, a dole na mulu, na
piţulu od ferala je sedeo Lazo Marko. Posmatrao je udare
talasa o seke, a levom rukom je odmahivao put Blata.
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Ооооо, Лазо, што ли вардаш рукама, али ти арија смета
те је одплекајеш, бештијо – viknu Drago.
Lazo se polako okrenuo i pogledao ka Dragu. Na glavi mu je
bila siva kapa, leţerno nakrivljena na levu stranu, izmeĊu palca
i kaţiprsta leve ruke drţao je cigar duvana, a u desnoj šaci
stegnut ćiket.
Оли га бачит, оли – upita ga Drago, kada je ugledao ćiket i
nastavi - Јуче су ми донијели демижану вина са Корчуле, а
мати је, донијела пињату блитве. Дану га бачи и да
марендамо.
Нема ништа, само пар сарага, мало јато саопа и брука од
бекутина – odgovori Lazo – не мирита га бачит, а мислио
сам да ће нешто бити на крај буре. Вечерас пред мрак ће
бити сигурно рибе у грло од Блата.
Izgovorivši to što je imao, okrete se, kraj stepenica Pera
Vasa uputi ka svojoj verandi, a Drago se okrenu ka kući Iva
Pavova, uze kamen i baci ga na prozor od šufita i povika:
Ивооооо... О, Иво Павоооо... Дану изађи ванка, оли –
viknu on, a u tom trenutku na donja vrata od magazina se
pojavi Ivo.
Е мој Драго... Вазда брука... Вазда... Бубуљом на кућу.
Мог‘о си ме погодит‘ у главу, јер ми је постеља тик уз
финестру. Теби памет не смета, а и мирита ти тако што –
reĉe Ivo.
Амо те, добри мој до Лаза Маркова на ћикару кафе, па
да ми испричаш о гласовима и бури. Либерај ме Боже, ја
ноћас, канда чух нешто – odgovori Drago.
Posle nekoliko dana, Drago Savo je otišao brodom put
Dalmacije, negde oko Zadra. Imao je Drago brod za vaĊenje
peska, i ĉesto je odlazio ‘‘gore‘‘, gde je boravio sve dok se
pesak traţio. Posle nekoliko godina, Draga su stigle morske
vile, uvukle mu se u noge, oteţle hod, ispijale ga kap po kap, pa
se on batalio broda i peska. Brod je Drago potopio usidren u
pristanišu u Kalimanu u Tivtu. Nakon smrti Draga Savova,
Stefan Marka Stefanova, Bato je, u jednoj škatuli u kantunu
donje konobe pronašao svesku umotanu u crnu kotulu i
obmotanu šagom. Na svesci je bilo napisano ZAPIS OD
VETRA ili LIBAR OD KRTOLI. Stefan je tu svesku odneo u
svoju konobu i stavio je u panjegu odmah kraj ulaza.
30

31

32

U kući Barbića, Ljubice i Vasa, u škafetunu komoa gde su
drţali i svoju ĉašu molitvenicu pronaĊen je ovaj zapis koji je
dosta preraĊen, ali pribliţan snovima izvesne Smiljke iz
Krivokapića koja je boravila u Krtolima pre nego što se i rodila.
ЗАПИС ОД ВЕТРА
LIBAR O KRTOLI
Rukopis No. 01
U onom jugoistoĉnom delu Boke Kotorske, gde poĉinje
poluostrvo Luštica nalazi se naselje Krtoli koje se uklještilo na
pripitomljenom zemljištu najuţeg dela poluostrva, pritisnuto
izmeĊu naselja Luštica sa severozapadne strane, a sa
jugoistoĉne Donjim Grbljem.
Naselje, onaj deo u kome se ţivi ne leţi na obali, već se
zavuklo izmeĊu breţuljaka a i rasprostrilo svoje kuće i na sve
breţuljke i to u nekoliko zaselaka.
Od ulaza u Krtole to su Đuraševići, Bogišići, Milovići,
Radovići, Nikovići, Kostići, Gošići i Krašići. Sa juţne strane
Krtola je more, i to ono veliko ili velje a sa severa se nalazi
Bokokotorski zaliv, ukljuĉujući poluostrvo Prevlaka i ostrva
Stradiote i Gospu od Milosti, ili kako još to zovu i Krtoljski
arhipelag. Sa istoka se graniĉe sa grbaljskim selima Bigovo Glavatiĉići i Lješevići, sa severoistoka Kavĉem i Mrĉevcem, dok
se na zapadu graniĉe sa luštiĉkim selima Brguli, Babunci i
ZabrĊe. Priĉaju mnogi, a i u nekim knjigama piše da se Krtoli
pominju prvi put u XIV veku, a o imenu Krtoli postoje dva
razliĉita tumaĉenja. Po jednome ime dolazi od reĉi „krto―, koja
se u Dalmaciji upotrebljava u znaĉenju „gomilica―, jer Krtoli
gledani sa visine svojim naizmeniĉnim breţuljcima i dolinama,
kao i grupicama kuća, podsećaju na gomilice.Drugo tumaĉenje
je mnogo ĉešće i po njemu ime naselja dolazi od grĉke reĉi
„cartallus―, koja oznaĉava specifiĉnu vrstu košarice koja se
plete u Krtolima, a zove se košic. Bez obzira na to koje je
tumaĉenje taĉno, sam naziv je star, jer se u dokumentima
pojavljuje već u XIV veku.
Mnogi ime dovode u vezu sa krompirom – krtola, i to je
moţda i najĉešće tumaĉenje, ali je potpuno netaĉno jer je
krompir u Crnu Goru donet znatno kasnije.
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Prepis dokumenta XXVII 34/75
Кртоли и област око њих били су настањени у доба
успона илирског савеза у Боки. О томе сведоче многи
археолошки налази, могиле (Миловића гомила, Миловића
локве) и градине. Насеље код Цркве св. Лука у Гошићима
вероватно је настало у време подизања илирске државе.
Насеље Гомилица потиче из касног хеленистичког доба
(II - I в.пре н.е.), док се римска некропола датује у III в.н.е.
О животу на овом подручју у наредним вековима нема
података, мада је вероватно да је стално било настањено.
Први следећи помени су са почетка XIII веку када Кртоли
улазе у састав Михољског збора, замашне области која је
представљала метох прекрасног и врло чувеног Манастира
св. Архангела Михаила на полуострву Превлаци. У њему је
Свети Сава основао прву зетску епископију. Будући да је
ова епископија имала изванредно важну историјску улогу на
овоме подручју, то је и становништво у непосредној вези са
манастиром уживало у свим благодетима који су из тога
произлазиле.
Разрушење
манастира
приписује
се
Млечанима у XV веку, после чега крајеви дотадашњег
Михољског збора губе значај и убрзо потпадају под власт
Венеције.
Prepis dokumenta CRTOLLISIMUS VI 12/42
Po zapisu CRTOLLISIMUSI, koji je pronaĊen u jednoj kući
porodice Milović prvi stanovnici Krtola su nastradali u napadu
Barbareza, turskih gusara iz Bara i Ulcinja, a to beše 1670.
kada oni na grad Perast krenuše, a taj napad su preţiveli samo
Ivo Nika Pavlović koji je uspeo da se povuĉe iz sela, pa je zato i
nazvan Vuĉinović a drugi je Milo Lošin koji, videći da su se
Barbarezi povukli sav ponosan i pun sebe vrati se u selo i poĉe
se pravit vaţan tim ĉinom, što bi se reklo - „ća se baniti‖, pa ga
tako i prozovu Ban. Ove dve porodice su jedino poznate kao
starosedioci Krtola ali su Vuĉinovići izumrli, dok porodica Ban
postoji i do dana današnjih. U XV veku, beţeći od krvi, iz
Crmnice je u Krtole došao Kosta Plamenac i od njega vode
poreklo familije Kostići, koje i danas ţive u zaseoku sa istim
iprezimenom. Za ove porodice se moţe reći da teritorijalno
pripadaju Gošićanima, ali ne i po mentalitetu i karakteru.
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Nekoliko godina posle dolaska Plamenca, preko Bileće, iz
Vuĉitrna, takoĊe beţeći od Turaka, u Krtole stiţu i dva brata,
Lako i Dubreta, i nastanjuju se na Carinu, podruĉju u sred
Krtola. Posle malo vremena njima se uĉini da je tu nezdravo
ţiveti, pa se braća razdele i svako ode svojim putem.
Lako ode u Gošiće, pa se po njemu svi njegovi naslednici
nazvaše Lakiĉevići, kojih ima i danas. A Dubreta ode na
suprotno brdo, u Đuraševiće, a njegovi potomci postadoše
Dubravĉevići i Periĉići.
Mnogi veruju da je većina krtoljskog stanovništva poreklom
iz Albanije, odakle su došli u XVI veku sa predvodnikom
Dapkom. Nije jasno da li se oni zovu Dapĉići po tom pretku ili
po selu Dabac u Albaniji. Po priĉama koje se još uvek ĉuju u
zimskim veĉerima, u doba juga, a njihove reĉi se kaĉe o grane
maslima i mrse u bršljanu, Dabiša, Dapko ili Dabac nije došao
iz zemlje Albanije, nego je sa svoja ĉetiri sina: Radom, Nikom,
Milom i Vukom, došao iz mesta koje je bilo tamo negde na
granici juţne Srbije i Albanije, a pridošlice iz Berana kazuju da i
danas na tom mestu postoji naselje Dapsići, a i da se i reka
koja kroz mesto protiĉe tako zove.
То вам је на oko две уре хода од Берана у правцу према
Арбанасима и то од планинског ланца који се завршава
Тивраном. Пружа се од истока на запад и дугачко је око уре
и кварат, а широко је око 20 минута - priĉao je Marko Jovo
Lakiĉević, dok je umotavao cigar duvana, a zatim se nastavio
glasom koji je prelazio u dugu šutnju.
Дапко је у Кртоле дошао бjежећи од Турака, са којима је
био у неком сукобу. Кажу да је тај сукоб био из каприца, али
и око неке жене и због њених очију. Да би дошао у Кртоле
морао је питати за одобрење млетачког провидура, а овај
му дозволио да се насели са синовима на најљепшем месту
Кртола, на Царинама.
Marko Jovo Lakiĉević, malo zastade u priĉi, zapali cigar,
povuĉe nekoliko dimova i nastavi hrapavim glasom, a sa
pogledom koji, sem duboke tuge nije ništa obećavao - Ту је
подигао кућу и одатле се бранио од Турака који су дошли за
њим да га убију. Сљегли се одозгоре из Берана. Навалили.
Дапко се бранио и одбранио неколико пута али му у
одбрани никада није дао руке његов син Вуко, па га Дапко,
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након сукоба отјера на саму западну границу Кртола, ђе се
и настанио поред старе Цркве св. Луке. Од њега потекаше
Раути или Раутовићи, али их има врло мало, што народ
објашњава Дапковим проклтством.
Осим Лакових потомака Лакичевића, Костића - потомака
Косте Пламенца и Вукових потомака Раута (Раутовића), у
Гошићима живе и Кикановићи, Ђиновићи, Ђурићи,
Милошевићи и Стањевићи, за које се мисли и каже, али
онако, у ветар, да су дошли од Арбанаса са Дапком као
предводником.
Осим њих у Гошићима живе још и Трипиновићи, чији се
предак Трипо доселио из Конавала и ту оженио одивом
бана Туторме, једног од гошићких староседелаца. Плодну
земљу на Царини Дапко је подјелио синовима, од којих су
постала данашња села Радовићи, Никовићи и Миловићи.
У Радовћима живе потомци Рада Дапчића: Вулевићи,
Старчевићи, Стегићи, Антоновићи, Бринићи, Русовићи,
Јокићи и Радиновићи. Осим њих ту су и потомци
староседеоца Лошина, породица Бан.
У Никовићима живе углавном потомци Ника Дапчића:
Антовићи, Барбићи, Вукошићи и Мијочевићи.
У Миловићима живе већином потомци Мила Дапчевића:
Миловићи,
Ивошевићи
и
Шћепаничићи,
док
су
Миљешковићи и Микијељевићи досељени касније из
Грбља. Заселак Богишићи је, тако барем народ прича,
добио име по Богиши који се ту населио у XV. веку.
Овде живе Дапкови потомци Бујеновићи, Јокићи,
Шотковићи и Ђуришићи. Становништво које је вјере
Млетачке многи кажу да су порјеклом из Црне Горе и
Паштровића и да им је крсна слава била Ивањдан.
Заселак Ђурашевићи везује се за Ђураша Илића,
саветника цара Душана, чији су потомци овђе живели.
Данашње становништво Ђурашевића чине Мештровићи
и Раичковићи, који су у XV. веку. доселили из Црне Горе,
Клакори, а прича се да су то презиме добили јер су
надалеко били познати као мајстори за производњу клака –
креча, а који су се доселили са Дапком, као и Дубравчевићи
и Перичићи, који су потомци Дубрете, Лаковог брата, из
Херцеговине.
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Превлака, сем засеока Брда са неколико кућа, острво
Страдиоти или Шкољ, као и острво Оток на коме се налази
манастир Госпе од Милости нису стално насељени.
Ово ти је оно што народ прича, а што је и записано у
многим књигама, али буди сигуран да је то баш тако и да
другачије нити може нити јесте – završi svoju priĉu Marko
Jovo Lakiĉević, a odmah i nastavi - Ми смо ти, Кртољани,
бистри, домишљати и веома лукави. Поштење и узајамно
повјерење се у нас највише цијени, али смо и доста
радознали. Жене су нам врло вредне, праве кућанице, а у
дом и породицу пазе најбоље што могу. Мудре су и
трезвене, а на неку лукавштину успијевају да своје
мишљење непримjетно спроводу. Мужеве јако поштују и
саме се повлаче у њиховом присуству. Ђецу предано
подижу, веома су моралне и поштене. А чељад мушка је
обично високог раста, а грађа им је сува и кошчата, а на
исто таквом кошчатом лицу су обично сиве или смеђе очи,
па се може рећи да су они углавном смеђи и црномањасти.
Прича се да смо и доста пријеке нарави, па је свађа, јер
брзо планемо, веома честа, а Нико Лазо ми је причао, а он
је доста о томе знао, да су се у давна времена догађала и
убиства у селу, па се и због такве работе покушало нешто
промјенити и неки ред завести.
Prepis dokumenta XVII 14/23-1
Zaseoci Krtola su uistinu bili sela koja su zajedno saĉinjavala
krtoljsku opštinu. Krtoljska Opština je imala i svoj peĉat na
kome je bio lik Arhangela Mihaila, kao uspomenu na Manastir
sv. Arhangela Mihaila na Prevlaci, ĉiji su metoh nekada bili.
Ovako je o sv. Arhangelu Mihailu na Prevlaci govorio Lazo
Marko Lakiĉević, koji je to od svog brata, a ovaj od oca ĉuo.
Ta se priĉa prenosila, prvo od uha do uha, potom od pogleda
do pogleda, a onda se priće, jednog zimskog jutra zaplela u
kose Mare Jovove te je ona tako unese u kuću porodica
Lakiĉević gde se, sa kolena na koleno prenosila sve dok jednog
dana, kada se Marko, jedan od Lakiĉevića povredio te je sa
svog kolena morao svući, i umotanu u komad lencula predao
svom kumu Lazaru Kostiću. Na komadu ţutog papira
ispisanom crnim mastilom je pisalo:
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Prepis dokumenta XVII 14/24
Miholjska Prevlaka je imenovana po manastiru Svetog
Arhangela Mihaila, koji je sveti Sava Nemanjić 1219. ustanovio
kao sjedište Zetske episkopije. Kakav je bio prvobitni izgled
manastira moţe se samo pretpostavljati, a samo ponekad, kada
se more ugnjili, a sunce vam se naĊe iza leĊa, u drugom
mesecu, dvanaestog dana, svake treće godine, moţe se videti
odraz Manastira u moru. Priĉaju da su ga ribari iz porodice
Raiĉkovića videli nekoliko puta, ali da o tome retko govore jer
veruju da će izgovorene reĉi pomutiti more i da će odraza
Manastira nestati.
Neki saĉuvani ukrasi koji se nalaze na Prevlaci mogu
pripadati hramu tog vremena. Primjerci od bijelog mermera
obiljeţeni su grĉkim slovima. Ova se svetinja obnavljala više
puta, pa kameni ukrasi, prema mišljenju mnogih koje ovakve
stvari interesuju, mogu poticati i iz nekog od susjednih hramova
koji su još i ranije zapustjeli.
Prvu veliku obnovu, koliko je poznato, manastir je doţivio u
prvoj trećini devetog vijeka. To je bilo vrijeme kad su u Boki
izgraĊene mnoge crkve. Velika izgradnja crkava uslijedila je
poslije franaĉkih osvajanja vizantijskih oblasti u Dalmaciji i Istri,
koje su već odavno bili naselili Srbi. Na te teritorije Franci su
naselili Gudušĉane, Hrvate i Licike.
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To je prinudilo Vizantiju da uĉvrsti svoj poloţaj u Boki i da se
tako suprotstavi širenju Franaĉke crkve. Manastir svetog
arhangela ponovo je stradao sredinom devetog vijeka, u
napadu Saracena (Arapa) iz Barija, koji su opustošili Boku. U
vizantijskoj ofanzivi Arapi su odbijeni, a osloboĊen je i Bari. U
borbi za Bari uĉestvovala je i srpska flota. Zbog teških
posljedica arapskog napada nije bilo uslova da se manastir
obnovi, kao ni druga mjesta u Boki Kotorskoj. Ne zna se taĉno
kad je manastir ponovo obnovljen, ali se to vrijeme moţe lako
utvrditi na osnovu ĉinjenice da je ovdje sveti Sava poĉetkom
trinaestog vijeka osnovao jednu od prvih episkopija tada
samostalne Srpske crkve.
Sveti Sava je, pošto je postavljen za arhiepiskopa u Nikeji
1219, uspostavio Arhiepiskopiju u Ţiĉi sa još deset episkopija.
MeĊu njima je, prva po ĉasti, bila Zetska episkopija, sa
sjedištem u manastiru svetog arhangela Mihaila. Prije toga su
sveti Sava i Simeon Nemanja obnovili Hilandar na ruševinama
manastira iz devetog vijeka, koji su takoĊe srušili Arapi.
On se na neki veoma osoben naĉin proţimao sa manastirom
na Prevlaci. Za vrijeme cara Dušana Zetska episkopija je
uzdignuta na stepen mitropolije. Nakon raspada srpskog
carstva Kotor se svojevoljno osamostalio, te je prihvatio
vrhovnu vlast MaĊarske i Bosne, a od 1420. postao je mletaĉki
grad. Vlasništvo nad Metohijom postalo je glavni cilj kotorskih
plemića. Ubrzo zapoĉinje otimanje manastirskih imanja.
Prevlaĉki manastir i zetski mitropoliti predstavljali su najveću
prepreku ostvarivanju mletaĉkih osvajaĉkih namjera. Manastir je
stradao 1420. godine ili nakon florentinske unije, 1439. godine.
Uticaj prevlaĉkih monaha na despota ĐurĊa Brankovića u
njegovom stavu prema saboru u Ferari, kao i kasniji manastirski
otpor u sprovoĊenju unije bili su, nesumnjivo, glavni razlozi
uništenja manastira.
Poslije ugušenja Velike Grbaljske pobune, 1452. godine,
Prevlaka je prešla u ruke kotorske vlastele. O ovim teškim
vremenima svjedoĉi rušenje hrama svetog arhangela Mihaila i,
kasnije, podizanje manje crkve unutar njega, od koje se vidi
samo dio oltarske apside. Kako predanje svjedoĉi, a i neki
svedoci potvrĊuju, prevlaĉki kaluĊeri su otrovani te se tako i
ţivot u manastiru ugasio.
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Sedamdeset prevlaĉkih monaha muĉeniĉki su postradali
svjedoĉeći pravoslavlje i tako se uvrstili u kalendar svetitelja
srpskog primorja. Sjedište Mitropolije tada je premješteno na
Cetinje, a na Prevlaci je zavladala pustoš.
Prepis dokumenta XVII 14/23-2
Svako selo Krtola je imalo svoga glavara, koji je istovremeno
bio ĉlan Krtoljske opštinske uprave. Duţnost glavara bila je
poĉasna, a biran je na nekoliko godina i to javnim
izglasavanjem na seoskom skupu. Nije bilo ograniĉenja u
trajanju izbora, pa se dešavalo da isti glavar bude izabran i po
nekoliko puta.
Glavar se starao o miru i urednosti sela, brinuo je o
popravljanju puteva, mirio je zavaĊene, organizovao mobe za
pomoć sirotima i predstavljao selo u opštini. Za sva vaţnija
pitanja glavar sela je sazivao zbor domaćina, na koji su išle
samo muške glave - domaćini. U sluĉaju poţara ili neke druge
nevolje, celo selo je priskakalo u pomoć.
Svi glavari sela, uĉitelj i sveštenik i nekolicina viĊenijih ljudi iz
sela ĉinili su upravu opštine. Oni su rešavali probleme ĉitavih
Krtola, kao što su bile moguće svaĊe izmeĊu sela, izmeĊu
susednih opština, pomoć susedima, ili organizovanje ustanka.
Svi ĉlanovi uprave opštine nisu imali nikakvu nadoknadu za svoj
rad sem sekretara koji je jedini bio plaćen za svoj posao.
Glavni zborovi odrţavani su pred crkvom sv. Vare na Vari i
od tog skupljanja je ostala i izreka u narodu пред Вару, a i ona
druga kada neko ne ume da ĉuva tajnu, pa se kaţe – Као да си
с Варе викао.
Predsedavajući Krtoljske opštine bi donosio svoj ‗‘baštun‘‘ štap koji je oznaĉavao i bio obeleţje glavara Krtoljskog. Baštun
bi se stavljao na sredinu, a svi bi tada posedali okolo. Kada su
se donosile neke odluke verovalo se da je baštun taj koji donosi
konaĉne odluke i da svojom snago utiĉe na mišljenje okupljenih
predstavnika opštine Krtoljske. Posle rušenja crkve sv. Vara
zbor se preselio pred crkvu sv. Spasa, sabornim hramom
Krtola, koja je sagraĊena 1767. godine.
Ideja o gradnji ove crkve nastala je iz blagodarnosti Bogu za
pomoć i "spas sa neba" prilikom jedne bitke sa Turcima
poĉetkom XVII veka.
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U tom okršaju sa Turcima poginuo je pop Vukić Stegić od
ruke jednog turskog bega. Crkvu je osveštao vladika Sava
Petrović. U posebnim sluĉajevima sazivao bi se zbor za sve
stanovnike Krtola, a to bi se oglašavalo zvonom.
Poznato je, a i pronaĊen je zapis u kući Barbića, da se u
sluĉaju kada se neko uhvati u kraĊi, posebnim zvonom narod
kupio pred Crkvu sv. Spasa, gde su svi skupa odluĉivali o kazni.
Sve vaţnije odluke su se upisivale u posebnu knjigu koja je bila
velikog formata i imala oko 300 listova.
Listovi su sive boje, iskrzani, a hartija je dosta gruba,
hrapava i puna komadića drveta. Knjiga se zvala LIBRO OD
SPASA a sve što je u nju upisivano ima neki ĉudan vremenski
red. LIBRO OD SPASA su ĉuvali tutori crkve, a najstariji zapis u
njoj potiĉe iz 1813. godine.
LIBRO OD SPASA ima dosta neispisanih strana, a neke
strane nedostaju. U knjizi se navode imena crkvenih tutora „prokaradura―, upisane su pozajmice ali i duţnici crkve, i mnogi
dogaĊaji o iznajmljivanju crkvene zemlje ili davanju mlina na
korišćenje.
Na strani iz godine 1834. je popis Krtoljana za vojsku, a na
mnogim stranama su zapisani dogovori oko popravka mlina u
polju i koji su to domaćini koji popravku trebaju platiti. Ako bi
neĉija stoka naĉinila neku štetu poljari bi to upisali, a vlasnici
stoke su plaćali globu u novcu, a i da daju crkvi odreĊenu
koliĉinu ulja za kandila.
Na strani iz godine 1863 pod naslovom Nota od ulja Crkve
sv.Spasa, piše ko sve od domaćina treba da da i koliko ulja za
kandila crkvena, a i jedan dogovor koji je ovako u knjigu
uveden::
Spis 234-DFR756 – „Ми капетан Стијепо Дубравчевић и
наши главари сви от Кертолах и сви Кртољани договорно и
добровољно давамо млин на Сланицу попу Нику Костићу и
његовој дружини.
Парвом облегавамо се сви Кртољани да доведемо воду
до зида и да му дамо клак на клачину у Огориоч и ако
узтребује клака да нама даду учинит клачину исту и да ни
даду фрашку за клачину а исти поп здружином облегава се
капетану и старјешинама да ће млин направит са свијем
начином шчо се тиче и да га ужива 20 годинах.
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Када се испуни 20 годинах да га остави збору са свијем
начином да меље а збор облега се дат тигле за млин шчо
би се манкало за млин и да имају сви Кртољани бранит
истога от свакога злотвора који би контрао за воду отклена
промеле млин 20 годинах и кад остави млин да га остави са
свијем начином да нишча не манка и ако би се могла која
жива вода дић и довест у јажу да нема нитко сметат.―
Spis 265-MZ/34
У уреду Опћинског управитељства.
Присутни долепотписани.
Сагласно договорисмо се да установимо неке начине
реда како имају унапријед постојати у нашој опћини што се
тиче ношње и одијела женскога за које установљавамо
сљедеће
1. Да се нема везти, т.ј. женска кошуља низ прса ни
никуда, ни са свилом ни с чим под глобом од фиорина 5,
2. Брдске чарапе да се немају више плести него ко их
има да се имају додријети, а унапријед да се немају
нипошто направљати под глобог фиорина 5,
3. Дара изван кућних пријатеља да се нема даривати у
вријеме свадбе.
4. Опјељаче и ћилиме да се немају мастит у никакву боју
шарену унапријед чинити, а оно што се данас има нека се
додере,
5. Покривачи да се наемају мастити.
Накнадно додато:
Сувише установисмо да се немају направљат клобуки
(шешири) од сламе у овој опћини него ко хоће да носи нека
носи куповне — под глобом фиорина 8.
Слиједе потписи или ―крст‖ неписмених:
Начелник Јоко Бујеновић
Присједник Шпиро Ивошевић
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Zapis No. 04
Kada bi se u Krtolima, a to se naroĉito odnosilo na Bjelila,
došljaci ţalili na dosadu i jednoliĉan ţivot, mještani su, kao
opravdanje, govoril da je, naprotiv, u njihovom malom mestu, tu,
na samoj obali vrlo dobro, jer eto ima sve. I mora i sunca i
vazduha i arie od brda u vruće ljetnje dane, a da su tu i ljudi,
njih nekoliko sa kojima se valja druţiti i priĉati jer se mnogo o
moru i obiĉajima mjesta moţe saznati. Tada bi svi, na prvo
mjesto isticali Marka Lazova, a onda i ostale sa Bjelila.
Пред подне, силазе из Гошића и Костића домаћини по
вино,па је и са њима разговор занимљив, govorio je Drago
Savo. Свашта се може од њих чут‘. Вазда су ти спремни за
шкерце, али и за озбиљне работе. Галијоти су то прави.
Beleška No.34-AS/4
Uoĉi Boţića, u kući Laza Markova sedelo je na veĉeri, da
tako kaţemo, trojica samaca Bjelilskih, Đuro, Drago i Ivo.
Poslije jela, u oblaku dima koji je punio kuţinu, zapodjenu se
razgovor.
Ivo Pavo ga zapoĉe, o velikom hrišćanskom prazniku, o
obiĉajima koji tada vladaju, o tome šta valja ĉiniti, a šta nije
dobro. Đuro, prozvan Đušina na to reće:
У божићне обичаје, ове наше, домаће, полако се
укључују и они са стране, а ту спадају и божићне приче, које
просто кипте, извиру и ко плима надиру из свих листова и
новина. Неко би рекао да је то модатa или тако нешто...
Domaćica, Dare Lazova, koja je prala pinjatu nad škafom,
više za sebe, onako u pola glasa dobaci:
Ја их све читам.
Ivo Pavo, nakrivi obrve na desno, nos izbaci i reĉe:
Жао ми је Даре, што се са тобом не слажем. Ја ужасно
мрзим те измишљотине, тај израз јадне, буржоаске душе и
укуса, којој је потреба да се сваке године, у славу и част
Христова рођења, кљука недотупавним пренемагањем,
коме је главна одлика тобож неко "наравоученије", а
онамо... Све је исто и служи само да се те новине продају и
да се узимају шолди од народа.
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Prekide ga opšti smijeh, a domaćin, Lazo reĉe u šali:
Баш си ти некако, како се каже – Иво галантани!
Nastade ţagor, a niko se nije zaĉudio Ivovim reĉima, jer je
on vazda bio koliko iskren, toliko i neoprezan. Zato mu se nije
zbiljski ni zamjerilo bio što. Uz to bio i duhovit, a i radan, mada u
neko vrjeme njemu samo znano. On je bio i veliki ljubitelj
paradoksa i neprijatelj skriba i "burţoazije", iako po svome
zanatu bješe "ĉivija drţavne mašinerije", jer je bio u vojsci, a to
je, što bi mnogi rekli – stub društva.
Kad zavlada tišina, Dare se okrete ka Ivu i zapita ga:
Зар, баш без изузетка, Иво? Све су те приче теби
досадне?
Тако некако, Даре! Цијеним божићне приче, дјеци
намијењене, разумије се, оне које су им приступачне и које
им, у исто вриjеме, могу учинити радост, што је теже него
што се мисли. Јер од свих тих наших и божићних обичаја, ја
барем мислим да вриједе само они који су дјеци на радост.
- Ко зна да ти Иво немаш таку неку причу у резерви! reĉe Dare.
Nastade ponovo graja, iz koje izbijahu rijeĉi:
- Ма Има! Има! Причај Иво! Мораш!
Ivo odgovori: Прво ћу вам рећи како се Божић слави код
нас, овђе у Кртоле, а после и на неке друге стране.
- Е баш лијепо! - prihvati Dare, - било једне врсте или
друге, ти ћеш нам нешто испричати.
- Добро, добро - pristade Ivo. - Кад већ хоћете да вас
гњавим, чујте. Божић се у нас, као што и сами знате,
прославља врло свечано, уз поштовање свих обичаја
наших старих, а њих, Хвала Богу има доста. Колико старих
толико и обичаја. Тако, и то рано зором, у дан Св. Игњатија,
полазник долази у кућу први пут. Он тада изговара речи „Наздравље вам свети Игњатије!―, а затим улази у кућу где
се изљуби са свима присутним, мало се задржи, неки комад
времена, а на укућанима је да га за то време почасте и да
га на поласку дарују. Дар може бити или јабука или
наранџа, али у њу мора бити забоден метални новац. Ко
има да и дукат, полазник би требао да буде исти и у
наредни дан, на Бадњи дан. Полазник мора да буде неко од
кумства, неко младо мушко чељаде.
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Posle ovih reĉi Ivo Pavo malo zastade, otpi gutljaj bevande,
pogleda okolo sebe, a onda se okrenu prema Lazu Markovu i
kao da njemu samo priĉa, nastavi glasom koji je imao neki
sveĉan i uzvišen ton. Takav glas je Ivo, upotrebljavao u
specijalnim prilikama, na svadbama ili slavama, a kaţu da je
jednom, kada se tim glasom obratio u butigu kod Vukaša, ostao
dve ure ne bi li Vukaša smirio i uverio da je to on, Ivo, a ne
neko drugi. Tim glasom, mirnim, a nekako vetrovitim i skoro
nalik šumu krila galeba, Ivo nastavi:
На Бадњи дан, женска чељад се диже зором и пржи
приганице које се једу све до обеда, а и до њега, а њима се
служи и свако ко тога дана уђе у кућу. Полазник, исти онај
који је већ био, долази ујутру и честита празник домаћину и
укућанима, а они га послуже приганицама, а и добија дар
као претходни пут. У току дана капија и врата од куће се
оките граном ловорике забодене у наранџу и ту стоје све
док саме не отпадну. Живина се храни на посебан начин.
Кокошке би се нахраниле у обручу од бачве да целе године
буду на окупу, а ситна стока се проводила кроз тај обруч на
вратима штале. Увече се на бачве с вином стављао крст од
растопљеног воска. Добро је све ствари узете од других
вратити на Бадњи дан и почети годину ослобођен свих
потрага и давања.
- А шта је са бадњацима Иво? – upita Dare.
- Бадњаци су од масловине, nastavi Ivo Pavo, ali mu se
glas u tom trenu opet promenio. Sada je milovao svojim
pogledom i reĉima koje su ispunile kuţinu nekom toplinom i
ĉudnim mirom koji se polako izvlaĉio na vrata i odlazio putem
ka Budovini.
- Њих убере један од мушке чељади из куће и то
најкасније на Туцин дан. Бадњаци се не уносе у кућу него
се држе у дворишту, а мора их бити таман толико колико је
и мушких глава у кући, и још jедан који је за напредак
домаћинства. На дан уношења бадњака, жене одлазе у
гору и наберу сомине – клеке, а мало пре него што ће се
бадњаци унети у кућу, један од мушкараца из куће унесе

гране ловорике и те сомине и све то разбаца по
кужини. Бадњаке уносе само мушкарци, идући по
старешинству, и улазећи, говоре:
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„Добар вече, наздравље вам Бадња вече!―.
Tu Ivo opet zastade, otpi još jedan gutljaj bevande, zapali
cigar duvana i nastavi:
- Дочекују их жене држећи упаљене свеће у рукама и
посипају их пшеницом, а домаћин од куће журно одлаже
свој бадњак на ватру, а потом, постављајући их унакрст
ставља и све остале бадњаке које му додају. Затим их све
прелива вино у виду крста и кади тамјаном. Чим би се
бадњаци наложили, неко би изашао из куће и огласио
паљење бадњака пуцањем из пушке или ливора –
пиштоља. Пошто би се бадњаци окадили, отпевао би се
божићни тропар и сједало се за вечеру. Вечера је посна и
обично је то „бијело зеље на уље―. Причао ми је отац да се
некад сеђело на поду и јело из наћви да породица буде
целе године на окупу. А већ дуже вријеме се вечера за
столом. Припрема се и чесница у виду кршњака са
забоденом свећом и гранчицом ловорике провученом кроз
наранџу.
Ivo Pavo pogleda u ĉašu vina koja je već bila prazna, a onda
je primaknu flaši, pa reĉe:
- Током вечере се гледало да ли се бадњаци „веселе―.
Ако то није био случај, бојали су се да та година неће
ваљати и да ће им се десити нешто лоше. Док се чекало да
бадњаци прегоре пекло се пециво. Прегорелим бадњацима
ударало се један о други да искачу варнице, и говорило:
„Колико варница – толико среће, здравља, рода―. Од ових
прегорелих бадњака одвајала су се три: за Бадње вече
наредне године, за вече уочи Св. Василија и вече уочи
Богојављења.
Ivo uze flašu vina, nagnu je i napuni ĉašu do vrha, otpi dva
gutljaja, pa onda dodade vode i nastavi sa priĉom:
- Ватра се није гасила три дана и три ноћи. Кад бадњаци
прегоре ишло се на спавање, а крај ватре се остављала
„стража―: чаша вина, нож и шкаре оли ти маказе. У поноћ се
нарочито много пуцало а звонила су звона са свих
Кртољских цркава. Ујутру на дан Божића, који се слави три
дана, опет долази полазник који свим укућанима честита
празник речима ‘‘Христос се роди!―. У кући се задржи кратко
а при поласку добија дар као и претходни пут.
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Интересантно је да полазник не врши никакве радње са
бадњацима као што је то уобичајено у другим крајевима.
По испраћају полазника укућани су ишли у цркву на
јутрење, а по повратку доручковали домаће кобасице
печене на жару. На литургију су такође сви ишли, после које
се седало за ручак: на столу је стајала чесница и у њој
свећа коју би запалио домаћин, а јело се кувано свињско
плеће. У кост од те плећке гледало се да се види каква их
година очекује.
- Е мој добри Иво... Исприча ти нама цијелу шторију о
обичајима око Божића... А зашто, сам Бог зна – sa smeškom
ispod desnog oka progovori Drago Savo, i nastavi:
- А да ли знаш и неке друге ствари, обичаје или
тумачења. Поменуо си гледање у плећку. Знаш ли како се у
њу гледа и како се шта тумачи?
- О томе ти ништа не знам. Ту су ти Гошићани чудо.
Сваки од њих гледа у плећку ономе другоме и тако вазда у
ђир. А зна се, као и у другим крајевима, и у нас, у Кртоле
постоји доста празноверица и разних веровања. Говорила
ми твоја Стане Савова, да постоје људи који имају чудне
очи. Да су му некако на страну, каже увек иду тамо где
сунце не сија, а где месец залази, па када се такаво
чељаде сретне на путу, да му се никако не јавим, већ да
учиним нешто да несрећу коју он собом носи пребацим
преко себе. Стане ми је говорила да треба брзо ногом
преврнути камен на путу, а може се и пљунути три пута за
њим и рећи: „сјечани штап―, „трнова му драча― или „анатема
га било―.
- Знам све то – odgovori Drago, - а волела је и да тумачи
снове и томе је она придавала велику важност. Говорила
ми је да ако неко сања весеље, све то ће ипак кад тада
изаћи на жалост, а ако се сања мртвац, или како је она
говорила ''сањаш ли мрца'', онда ће падати велике кише.
Имала је она објашњење за сваки сан. Змија или пас
доносе непријатеља. Није волела да сања рибе јер је то
била велика брига, а мутна вода обележавала је неку
болест у кући. Зец који ти преко пута у сну пређе доноси ти
срећу, а ако неко паука сања, знала је она да ће тај добити
неки глас из даљине.
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- Није добро ни кућаницу, кућну змију убити, а ни паука, nadoveza se Dare Lazova, - а када се купи прасе, прво га
треба превести преко метле јер тада ће добро да једе и да
напредује. Код нас у Ђурашевиће, када се мачка први пут
донесе у кућу, три пута је треба пронети око камастри и
лупити клупком вуне по глави. У свим другим случајевима
око верига није добро пролазити јер се може догодити
нешто неочекивано.
Posle ovih reĉi Dare Lazove, Marko Lazo se diţe sa stolice i
ode u sobu na drugoj strani terace. Vratio se posle nekoliko
minuta, a u ruci je drţao list papira.
- Ово сам пронашао међу стварима свог оца - reĉe Lazo i
na sto poloţi komad karte.
Običaji i sujeverja Krtoljana – Spis 34/45
Po kazivanju Špira Nikova
Zapisao N.Đinović 1824. godine
01. Sreda se smatra najsrećnijim danom, a utorak i petak
nesrećnimi tada ne treba zapoĉinjati nikakavu rabotu.
02. Crijepnju za peĉenje hleba treba da pravi ţena koja
nema dece.
03. Pri poĉetku gradnje kuće u temelj staviti zlatan novĉić da
Kuća uvek ima zlata. Kada se završe radovi, zaklati neku
mušku ţivotinju a majstora darivati košuljom i šugamanom ubrusom.
04. Ako neko sanja štrigu – vešticu i odmah se probudi,
treba da brzo zaĉepi neku botilju - flašu, pa će tako zatvoriti i
nju unutra. Koja ţena sutradan doĊe da traţi soli, da se zna da
je ona ta veštica.
05. Štrige ili vještice ţive u Napulju, a do tamo se voze u
orahovoj ljusci. Od Prţne do Napulja im je potrebno samo tri
palade - zaveslaja.
06. Muško dijete roĊeno u košuljici postaće vjedogonja a
kada umre – tenac - vampir.
07. Preko grobova preći „nenapravljenog― – neuškopljenog
konja, a grob preko koga nije hteo da preĊe bi se trebao otvoriti
i jedan ĉovek mora, dobro umotan da ga ne poprska krv, da
brzo zabade trnov štap u mrtvaca. Time bi prestao da bude
vampir.
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08. Postoje vile, koje ĉoveku mogu samo dobro da uĉine.
09. Trudna ţena nikako da gleda mrtvaca da dete ne bude
blijedo.
10. Trudna ţena da se ne ruga nikome da dijete ne bi liĉilo
na njega. Naroĉito joj je zabranjeno da preĊe preko konopca,
veriga i vesala, kao i da pri klanju svinje raspliće creva da se
dijetetu ne omota vrpca oko vrata.
11. Trudna ţena ne sme da se mjeri, a sa druge strane.
12. Trudna ţena treba da poklanja stvari da bi joj dijete bilo
srećnije.
13. Od trudne ţene ne treba sakriti ništa od jela jer dijete tu
hranu neće jesti sve dok ne umre onaj ko tu hranu nije dao
trudnici.
14. Ako trudna ţena posebno zaţeleli neko voće, dijete će
imati biljegu na onom mestu gde se pri tome dotakla.
12. Ako je trudna ţena škrta i neuredna, ili ako voli da veze i
plete – sigurno će roditi ćerku.
13. Ţena treba da se poraĊa u kuţini - kuhinji pored ognjišta
na slamnici. U poroĊaju treba da joj pomaţe svekrva ili neka
iskusna ţena iz susjedstva. Da bi joj se olakšalo, sve na njoj
mora se razvezivati i iraskopĉavati, i stalno je mazati
maslinovim uljem i davati joj da pije kamilicu sa maslom, a kaditi
je lovorikom i sominom od Boţića.
14. Pupak da se iseĉe škarama - makazama opranim
rakijom. Ĉim se dete rodi, da se ode u crkvu „na vodice―. U toj
vodi da se dijete okupa , a da se tom vodom posle nalije
cvijeće.
15. Veruje se da će dijete roĊeno u crvenoj košuljici biti
štriga ili vjedogonja, a ako se košuljica spali, da će umrijeti.
16. Dijete roĊeno u bijeloj košuljici doneće svaku sreću i sebi
i drugima i sve će mu napredovati. Ta se bijela košuljica briţljivo
ĉuvala jer se verovalo da bi umro ko je u njoj roĊen ukoliko bi se
ona raspala. Takvu djevojĉicu zovu vilenica i nju bi uzimali za
kumu na krštenju oni kojima su se raĊala samo ţenska deca.
17. Pri svakom povijanju dijete mora de se prekrsti.
18. Da bi se dijete zaštitilo od uroka vezivali su mu crvenu
svilu oko ruke.
TakoĊe se šila posebna kesica u koju se stavljalo malo
tamjana, tisovine, bijelog luka i tri zrna boba.
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Ova kesica drţala se dijetetu pod jastukom, a kad poĉne da
izlazi meĊu ljude, vezivala bi se posebnom trakom na levu
stranu grudi. Kesica se skidala kad dete poĊe u školu, ali mu se
u dţep stavljalo tri zrna soli, uz objašnjenje da bi mu cipele
duţe trajale.
19. U bebinu kolevku ĉesto se stavljalo malo tisovine iz
manastira Ostrog. Nedjeljom i praznikom se pelene nisu prale.
Pazilo se da pri sušenju ne zanoće napolju, nego su se unosile
u kuću ĉim zaĊe sunce.
20. Ĉim se dijete rodi poĉnu da dolaze ţene iz susedstva i
najbliţe rodbine. One donose kolaĉe – šest ili dvanaest, voće i
flašu rakije. Da bi dijete pre progovorilo flaša se donese
otĉepljena a svi pokloni se odmah razveţu.
- Ето... Овде све пише, и шта ваља чинит и шта није за
чињење. Записано је па нема шта да се говори ово или
оно... – reĉe Lazo Marko, dok je rukom pomjerao kutiju duvana
i polako vadio papir da bi zamotao jedan cigar.
- Свашта се код тебе нађе мој Лазо. Мора да има још
неки папир или књига о неким обичајима нашим – promrmlja
Ivo Pavo.
- Има, има, али није то баш нешто. Остало је неколико
папира о славама. Да се зна ко коју славу слави и како је до
ње дошло, - odgovori Lazo.
- А баста ли ти да то испричаш, или мораш са карте и то
читати,Лазо - zadirkivao ga je Drago Savo.
- Капац сам од тога. Знаш и ти да нас, у Кртолима,
православних има у већини, али ту су Крашићи и Богишићи
у којима има и католика, и вазда смо у пријатељству и
слози живели. Кумовали смо једни другима, посећивали се
по славама, па чак и једну цркву имали заједничку.
Tu Lazo malo zastade, povuĉe dva tri dima, otrese pepeo u
ćikobernicu, i onako, samo kako je on to vazda ĉinio, pogleda
ispod oka Draga Sava, pa nastavi:
- Ономаде, око 1776. године када се подигла црква
Св.Ивана у Богишићима, користили су је и ови и они, мада
је она била православна црква, али када је дошло до
немилих сцена, онда ми, православни, саградисмо нову
цркву,цркву Св. Јована, одмах поред ње, а католицима
дадосмо да користе за вазда Св.Ивана.
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Ту су, Хвала Богу, још и Св. Тројица на Превлаци,
Успење Пресвете Богородице или Св. Госпођа у
Никовићима, Вазнесења Христовог или св. Спас у
Миловићима и св. Лука у Гошићима и Архангел Михало на
домак Ђурашевића.
- Знају они то мој Лазо, него ти нам реци нешто о
славама - opet će iz kantuna kuţine Dare Lazova.
- Е па, добри моји овако вам је то са славама.Спасовдан,
који је прислужба Срђевдана, што се слави двадесетог
октомбра славе фамеље Антовића и Антоновића, фамеље
Барбића и Бринића, а потом и сви Вулевићи, Вукошићи,
Ђукићи, Ивошевићи, Јокићи, Миловићи, Мијочевићи,
Никетићи, Русовићи, Старчевићи, Стегићи и Шћепаничићи.
Из Гошића само Милошевићи и Раутовићи
- Ми славимо, као што знаш Ивањдан, - reĉe Drago Savo.
- Да, шестог октомбра, а још га славе и Костићи, сви
Лакичевићи, Ђиновићи, Кикановићи, Трипиновићи и
Стањевићи, као и Мештровићи и Клакори. Овој слави је
прислужба св. Лука који пада тридесетпрвог октомбра.
Дубравчевићи и Перичићи такође славе овај Ивањдан али
је њихова прислужба Св. Јован, двадесетог јануара.
Бујеновићи, Јокићи и Ђуришићи славе такође Ивањдан, али
им је прислужба Св. Никола, деветнаестог децембра, - Lazo
Marko tu malo zastade zapalii novi cigar duvana inastavi:
- Миљешковићи славе исту славу али им је прислужба
Спасовдан, који је иначе и заједничка слава цијелога села,
када слави и сеоска саборна Црква св. Спас. Тада, осим
литургије на коју сви присуствују и свечане литије око
цркве, слава се обељежавала тако што су многима
долазили гости из других мјеста, а после вечерње се пред
црквом играло коло. Тога дана за ручак се кувала друга
половина главе од свиње заклане пред Божић. Ми
Кртољани веома држимо до тога да крсну славу
прославимо по нашим старим обичајима. Слава се још
назива и ''крсно име'' или ''крсна свијећа'' и уколико пада у
посни дан, обавезно је да се пости. Уочи славе, дан прије
се спрема свечан објед, а увече вечера која се назива
''навече славе'' и тада у кућу долази свештеник кога чека
припремљен кршњак и свијећа.
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Он поставља свијећу у кршњак, пали је и кади цијелу
кућу. Током обреда помиње само живе чланове породице.
Свештеник не сјече кршњак. Вечери присуствује велики
број гостију.То су, по правилу, кумови, пријатељи, удате
кћери и други. После предјела и супе, када се изнесе
кувано месо, домаћин „пије у Славу Божју―, тј. Диже
здравицу из боцуна и даје га даље свим мушкарцима редом
по старешинству. Свако наздрави и отпије мало вина. Када
се вечера заврши, свијећа се утули помоћу два комадића
хлеба наквашена вином. Сматрало се предзнаком смрти
ако би се свијећа сама угасила. Уочи славе се доста меса,
брашна, вина и друге хране носило сиромашним
породицама у селу. Домаћице су деци месиле мале
проскурице. Тако је вазда било и биће док нас овђе има završi Lazo Marko.
- Јесте тако, мој Лазо, - nadoveza se Ivo Pavo, a zatim,
nekako sveĉano i glasom koji se jedva dovukao do ušiju svih
prisutnih u kuţini nastavi:
- Ујутру на дан славе сваки домаћин са дјецом одлази у
цркву на литургију. Обавезно, увијену у бијели тавајуо
везан на четири краја носи вино и проскуру. Он то, заједно
са комадом карте на којој су написани сви умрли из
фамеље, предаје свештенику, који ће на служби поменути
све њих. После се иде кући и за вријеме ручка се здрави
вином у Славу Божју као и претходне вечери. На домаћину
је да стоји све вријеме. А онда, у Славу Божју дигне чашу. А
крсну славу у нас, у Кртоле, славе и католици, а то је Св.
Лука. И код њих је све исто као и код нас, па се и за
прислужбу све припрема исто као и за славу само што не
долази свештеник у кућу. Тада домаћин пали свјећу и кади
кућу непосредно пред здрављење у Славу Божју.
Ivo Pavo se okrete ka Dragu i, onim istim glasom koji jedva
do ušiju dopire, reĉe:
- А знаш ли Драго како се у нас у Кртоле славе остали
празници црквени?
- А да знам Иво. Како не бих знао. На Шћепандан - poĉe
Drago svoju priĉu - домаћица ујутру рано износи гране
ловорике из кужине говорећи да с тим из куће износи
болест и бубе, уши, напаст, прљавштину и све што неваља.
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Та се ловорика разаспе по врту, а по гранчица се носи и
у баштине, у боб, у јечам и све усјеве и винограде. Тим
гранчицама би се, ако би било болесно, и дијете окадило.
Другачије је на Св. Василију. Уочи св. Василија уносе се
бадњаци на исти начин као и на Бадње вече, али се овога
пута честита Нова година, а како није вријеме поста спрема
се обилна вечера. Ујутру, на сам празник опет долази
полазник.
- За ручак се кува реп од свиње заклане пред Божић, prekida Draga Dare Lazova, - а спрема се и василица. Она се
меси од кукурзног брашна, од фруметунице, а треба је и
украсит'. Узму се веље чаше и утисну се у пет кругова, а у
те кругове се утисну мањи кругови са малим чашама, а
затим се утисне кључ, па док је још све вруће, премаже се
маслиновим уљем.
- Како год му, увек се уносе бадњаци, - reĉe Lazo.
- Јесте мој Лазо, ваздан бадњаци, - odgovori Ivo, i nastavi:
- И уочи Богојављења се уносе бадњаци. Мушкарци који
их носе поздрављају укућане рјечима:
„Наздравље Богојављење!―
У кужини се овим бадњацима додаје и онај један сачуван
од Бадње вечери па се сви заједно налажу у огњиште, а
потом слиједи посна вечера. Кажу стари људи да уочи
Богојављења треба сачекати поноћ да се небо отвори, па
ће се остварити оно што се тада зажели. Сутрадан, на сам
празник, одлази се ујутру у цркву по богојављенску водицу.
Од ње пију сви укућани, а један се део остави да се чува у
кући, а остало се носи по баштинама. За објед се припрема
„чутура―, половица свињске главе заклане пред Божић, а
друга се половица, она са вилицом чува за Спасовдан.
- А о машкарама и данима поклада, знаш ли нешто и о
томе, - progovori napokon i Đuro.
- Е Ђушина мој, само о машкарама мислиш. Само су ти
феште присутне у глави. Имали шта друго што би тебе
интересовало?
- Има, није да нема, али нећемо вечерас о том‘... Него
ако не знаш, а ти немој на другу банду, него признај да не
знаш или одговори. Ја знам да постоје бијеле, месне и
чисте покладе, али шта се ради, е, то ти ја не знам.
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- Овако ти је то некако, - krenu Lazar sa priĉom, a ispod
oka posmatra Draga koji je vazda u maškare glavni bio.
- На месне покладе приређивани су „мали машкари―, а то
се тако вели јер маскирана дјеца иду у мањим групама од
куће до куће, лупају на врата, а од домаћина су добијала
паре, јаја или нешто за јело, а онда су то што су добили,
вечерали сви заједно.
Друго су ти бијеле покладе, или „велике машкаре―. Тада
би се маскирали одрасли, обично су то бивала мушка
чељад, а и они су ишли од куће до куће и веселили се, а за
узврат су добијали понешто од хране. При крају би провели
магарца и на њему карневала – велику лутку од крпе, коју
би после спалили. Затим би приредили велику вечеру, а
јела су се јаја и сир и све то уз весеље. Чисте покладе су
пред велики пост па се зато кувала ликсија и тиме се
рибало сво посуђе „да се опости― јер почиње велики пост.
Том ликсијом се на вратима кужине правио велики крст, који
се зове баба Коризма, и то је знак да је у тој кући пост.
Има и оних који у дворишту постављају седам штапова и
на њима седам љуски од јаја поједених на беле покладе.
Како би прошла која седмица поста, тако се скидала по
једна љуска.
Током чисте седмице даване су задушнице.
Ту се зна ред. Прво иду, у четвртак сви из Гошића, у
петак је ред на Ђурашевиће, а у суботу на Миловиће,
Радовиће и Никовиће. После тога, на Тодорову суботу су се
обично сви причешћивали и чељад одрасла, као и сва
дјеца.
- На Тодорову суботу је тако, а на моју, Ђурову суботу, а
она пада сваке суботе, ја ти попијем прво ћикару кафе,
онда једну лозу, па право на врше - nasmeja se Đuro.
– Са мојом суботом је тако, а са твојом Лазо? Шта нам
ваља работат када дође твоја, Лазарева субота?
- Моја субота је и твоја Ђушина, и не само твоја, На моју,
како ти велиш, Лазареву суботу сви иду у Светог Луку на
литургију. Дјеца не иду у школе него сви заједно иду на
Врбицу. Свако од дјеце добије звончиће, а школа за ту
прилику набави суве смокве, шљиве и колача коромана. А
поред субота има и четвртак и петак.
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Ето на Велики четвртак се не једе сирће, нити бијели лук
јер тога дана је мучен Исус, а одмах потом, на Велики петак
се пости и то на води или се не једе ништа. Што би наши
стари рекли:
„Откако се вежу звона док се не разреше – ни воде!‖.
Тога дана се „масте― јаја, и то најчешће кувањем у
љускама од лука, у биљци јанкин која даје лила боју, или у
куповној црвеној боји. Том црвеном бојом мало би помазали
свиње и другу стоку. Старије жене су говориле да се јаја
која кокошка снесе на Велики петак не кваре до следеће
године. Овијех дана и година су увели неки нови обичај,
мешење пинце, фугаце.
- Заборавио си Цвијети, а дошао си већ до Васкрса, opet će Dare Lazova iz kantuna.
- Дану ти онда реци нешто о Цвијетима и Васкрсу. Да
чујемо и тебе Даринка, reĉe Lazar, ali mu nekako to ne biješe
pravo.
- Како ти велиш Лазаре, кућо моја. На Цвети, чим се
чељад устане ваља да се сви умију водом у којој је
стављено доста цвећа, стручак јечма, мало пшенице, мало
боба из баштине и мало од усева, а после тога треба сву
кућу окитити, нарочито шкура и то мљечиком, odgovori Dare
i nastavi:
- На Васкрс нема неких посебних наших, кртољских
обичаја. Ујутру рано сви иду у цркву и једни другима,
љубећи се, честитају:
„Христос воскресе!―.
Свако сваком поклања фарбана јаја, која су се фарбала
све до Спасовдана и носила су се на дар у сваку кућу у коју
се ишло, а после вечерње у Цркви Свете Госпође игра се
коло. Сви су свечано одјевени, а многе невјесте одјену се у
црногорску ношњу.
- Имам ја и то записано, reĉe Lazo Marko, ode do kamare
sa druge strane tarace i vrati se sa nekoliko lista papira.
Na svakom list je bio udaren peĉat famelje Lakićeviĉ, a tekst
je napisan u nekoliko ruku.
Svaki paragraf druga ruka, drugi rukopis, drugo pismo.
- Лако је теби Лазо када је у тебе све записано. Нема
шта нема - reĉe Ivo Pavo, i uze papire da proĉita.
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ОБИЧАЈИ ЦРКВЕНИ КРТОЉАНА
Спис по нумери 23/11 -Записивао Мило Васо
Другог дана Васкрса Кртољани су носили крсте као
благослов поља и за здравље. У томе су сви учествовали.
Свештеник у одори носио је Јеванђеље а угледнији људи
крстове, литије и иконе. Иза њих су ишле жене, које су
ојкањем пјевале „Христос воскресе― и друге црквене пјесме.
Литија је ишла кроз целе Кртоле: Од Цркве св. Луке до
Цркве св. Госпође, св. Јована, и завршавала се код Цркве
св. Спаса. Успут се на одређеним мјестима заустављало,
читало се Јеванђеље и сви би се почастили. Ако се крсти
неких година нису носили кроз целе Кртоле, онда би првог
дана ишли само Радовићи, Никовићи и Миловићи као
најстарији, а другог дана остали. Крсти су се носили и у
случају да се појави губар.
Спис по нумери 23/12 - Записивао Јоко Нико
Тројичиндан се славио три дана, а остала четири нико
није ништа радио на свом имању него су ти дани били
одређени за помоћ сиротима да им се поору њиве или шта
друго од обимнијих послова.Тројичинданске седмице није
се ишло у виноград нити се ма шта радило око лоза, да би
се тако заштитило од бубе штеточине која је уништавала
листове лозе.
Спис по нумери 23/13 - Записивао Јово Перо
Ђурђевдански уранак новијег је датума. Млади би
излазили изван села, пекли јагањце и веселили се. У
дворишту се деци везивала „цуљка―, а чобани су их
везивали за гране и цео дан се љуљали.
Спис по нумери 23/14 - Записивао Васо Перо
Уочи Видовдана палиле су се ватре од класја раштана
на источној страни куће па су те ватре дјеца прескакала. На
сам дан празника била је велика свечаност на Превлаци.
Ватре су се палиле и уочи Ивањдана. Ујутру се у лавор
сипала вода и у њу се стављао иван-цвијет, па су се тиме
сви укућани умивали. На Ивањдан је свако морао да се
окупа у мору, а у воду треба и стоку нагонити.
61

Спис по нумери 23/15 - Записивао Мило Васо
Трећи пут се ватре пале уочи Петровдана, а млада
чељад се и овога пута забавља прескачући их и пјевајући
песме. Те вечери се меси хлеб и проскурице од пшеничног
брашна за свако дјете у кући и за чобане.
Спис по нумери 23/18 - Записивао Мило Васо
Велики Госпођиндан је слава Цркве Св.Госпође. Око
цркве се припреми илуминација. Период између Великог и
Малог Госпођиндана зове се међудница. Постоји изрека:
„Петар пече а Илија вари, међудница и пече и вари.―
Спис по нумери 23/19 - Записивао Васо Ника Божова
Митровдан је, као и Ђурђевдан, „глава од године―. На
Митровдан ујутру би долазио полазник први од пет пута у
години. Честитао би празник, био почашћен и при поласку
би добијао поклон.
Спис по нумери 23/20 - Записивао Васо Нико
На Мратиндан се пекла мратиница. То је био велики
округли хлеб у чију се средину забадала „шестица―метални новац. За вечером је домаћин ломио мратиницу
над главом, па се гледало у којој половини ће бити новчић:
ако би остао у десној, то је срећа, а у левој несрећа.
Спис по нумери 23/21 - Записивао Јоко Нико
На Преображење се врши благослов грожђа. Свака кућа
донесе у цркву пијат грожђа из свог винограда, а пијати се
поређају на под на средини цркве и свештеник их
благослови после литургије. Затим се из сваког пијата даје
по мало свима уз нафору. Ово благословено грожђе носи
се кући, где се сви укућани прекрсте и поједу мало од њега.
Ово је дан када се и први пут у години једе грожђе.
Спис по нумери 23/22 - Записивао Васо Ника Божова
''Завјет‖ Кртољани имају 15. јула, на празник Полагања
Ризе Пресвете Богородице. Овај завјет постоји од оних
времена када је куга харала Боком Которском, а само су
Кртоли остали поштеђени. Осим Кртола тога дана је завјет
и у Морињу и Бијелој. На дан уочи празника сви строго
посте, а уколико је тај дан среда или петак, који се иначе
посте, онда се пости дан раније. На сам празник иде литија
око цркве, а служи се и молебан Пресветој Богородици. Све
је у знаку славља, а многима долазе гости из других мјеста.
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Спис по нумери 23/24 - Записивао Васо Ника Божова
Уочи Вариндана кувала се вара. Њу би приставио
домаћин да се кува, пошто би скинуо капу и прекрстио се.
Кувало се разно зрневље: пшеница, боб, кукуруз, лећа,
пасуљ и сл. Када би се вара скувала а вода уврила, лонац
би се поклопио а на поклопац се стављала „стража―прекрштени нож и маказе. Ујутру се гледало да ли у
средини варе постоји рупа. То се сматрало предзнаком
смрти.
Спис по нумери 23/27 - Записивао Јово Перо
Говорећи о верским обичајима у Кртолима не може се а
да се не запише и обичај који је познат под именом „редња―.
Редња је обавеза сваког домаћинства кртољског према
цркви да по утврђеном реду доноси на литургију проскуру,
вино и кољиво. Уз то се прилагала и читуља упокојених из
те куће. Свештеник би на литургији употребио проскуру и
вино а на крају одслужио помен.
Спис по нумери 23/28 - Записивао Јоко Нико Перова
Дијете треба да се крштава у прву недјељу од дана када
се роди. Најбоље је да се крштење обави до подна. Жена
која је помагала при порођају треба да дјете дода куму који
крштава дјете, а та жена се називала нуна, а кум је нуко. На
куму је да по крштењу дарује у новцу и своје кумче и нуну, а
на родитељима дјетета је да дарују и нуну и нука са
шугаманом и кошуљом. Воду са којом се дјете крштавало
треба пролит по неком шипку, а после тога треба отићи на
свечани објед.
Спис по нумери 23/29 - Записивао Саво Нико
У прву неђељу после крштења долази се на бабине. По
правилу долазе само жене, доносећи погачу, вино, месо,
пасту, приганице или неку другу храну припремљену код
куће. Поред хране доносиле би и два метра робе купљене у
продавници, а не ткане код куће. Свекрва би свакој младој
жени која дође на бабине узимала крај подсукње и њиме
мало обрисала дјете. При одласку би им домаћица
спаковала пршута у празне пињате, а враћале би и по
комад погаче и мало вина на дну ботиље. Дужност
невјестине мајке је била да обезбиједи за дјете кољевку,
сламницу, кушинић, интимелу и ленцулић
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Спис по нумери 23/31 - Записивао Саво Нико
Шишано кумство. Кум је могао да буде и крштени али
није обавезно. Када дијете наврши годину дана, приреди се
свечани ручак. Тада би кум ошишао дијете до главе и
наздравио му. Затим га је даривао у новцу, а родитељи су
њему поклањали шугаман и калцете. Кад год би се касније
деца шишала, коса се стављала у корен од шипка. Пупак се
чувао у шкрињи, а први зуб се бацао преко куће или се
стављао испод шипка.
Спис по нумери 23/34 - Записивао Драго Нико
Ако су некоме дијеца стално умирала, практиковало се
да се, када се дијете роди, то никоме не говори, него се
дијете одмах повије и у колевци изнесе на пут. Првоме који
туда наиђе викне се:
„Узми дијете, кумим те Богом и светим Јованом, да ово
живи!―.
Он би онда узео колевку са дијететом и унео је у кућу, а у
прву неђељу би се обавило крштење.
Спис по нумери 23/37 - Записивао Лазо Марко
Првих 40 дана по рођењу дијетета жена није мијесила
хљеб, није ишла у цркву ни у посијете. Није јој билo
дозвољено да закорачи на гумно или на неко чисто мијесто.
У четрдесети дан по рођењу ишла је са ђететом у цркву,
где би јој свештеник на улазним вратима прочитао молитву,
и после тога би ушли у цркву.
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Zapis No. 05
Gdje se rodio Marko Sava Nikova, kako je mladost proveo,
zašto se nastanio baš u Krtole i to u Gošiće, niko, ama baš
niko, o svemu tome, ništa pravo, ne zna. Kaţu mnogi da je
došao onako, tek da bi negde došao, ali i ostao je dugo, dugo...
Bio je visok. Kaţu viši i od samog sebe, krupnijeh šaka,
vatrenijeh crnijeh oĉiju, svadljiva pogleda i brzorek. Odijevao se
onako kako se niko u Krtole ne odjeva, napolak po varoški, kao
da je od preko, a napolak po krtoljskom. U govoru je zanosio
više ka Luštici i Novome, nego li ka Grblju, a kad bi došao na
Bjelila, priĉao je po celu noć sa nekim ĉovekom koga je samo
on videо. Govorio je da je bio u Dubrovniku gdje je drţao butigu
– ĉak je i neki papir pokazao glavaru Gošića kao dokaz da
moţe otvoriti butigu gdje god mu je volja, a ovaj, zajedno sa
ostalim glavarima Krtola, mu dozvoli da zapoĉne sa butigom na
Bjelila. Butiga mu je napredovala godinu dana, a onda se oţeni
najstarijom sestrom iz Kostića, a tada nekako sve poĊe
naopako.
Uzrok tome ne bijaše njegova ţena, Joke Savova, kako su
svi mislili, nego to što se Marko Savo odade piću i poĉe sve
pomalo krĉmiti, ali je i dalje svakome ko bi mu šolde ili bilo šta
drugo traţio, davao pod nekim njemu znanim uslovima.
Promenio se i za samo nekoliko meseci, moţda je prošla i
godina, a on postade neko koje mogao тada imati oko ĉetrdeset
i pet godina. U kući se, a i u butigi malo bavio. Menjao je
raspoloţenje sa vetrom, a osmeh mu su pojavljivao samo u
doba ‗‘škura‘‘ – noći bez meseca. Bio je ĉas dobre volje, ĉas
nekako ĉudno bijesan, skoro gnevan i bez ikakva oĉita razloga.
Joke Savova je to pokušavala da objasni i govorila je:
- Марко је добар човјек, али му нешто дође!.
Tako je govorio i gošićki glavar, valjda opravdavajući što je
Marku Savovu dozvolio da otpoĉne sa poslom, ali svi ostali
seljani ne bijahu naĉisto o tome. Gotovo dvije trećine njih
bijahu, na bilo kakav naĉin, njegovi duţnici. On je neke odirao,
uzimljući im dobit, druge je, opet štedio. Niko nije znao po ĉemu
on to meri i ko će kada biti na redu. A posebno je voleo sud i
odlazio tamo gotovo svake nedjelje.
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Još uvijek, naroĉito u dane kada vjetar duva niz potok, od
Gošića ka Bjelilima odjekuju rijeĉi Petra Lazara koje je on, kada
se vraćao sa Bjelila izgovorio u jedno stablo masline:
- За нашега Марка Сава Никова се не може почисто рећи
да ли је поштен, или је лукав! Једно му једе друго, мења се
и нестаје из ноћи у ноћ, тако да се не зна шта једе кога!
Njegova ţena, Joke Savova, bijaše, od janura do aprila ĉetiri
do pet godina mlaĊa od njega, a od maja pa sve do kraja
godine starija i više od šest godina. U to vrijeme joj se, valjda
zbog rabote upolje i oko kuće, koţa nabora od sunca koje ispije
i posljednju kap vode. Bila je omalena, gojna, obraza glatkijeh
kao porculan, a oĉiju vodnjikastijeh i nekako ĉudno obojenih, od
sive do modro plave. Muţu, Marku Savovu je bila podloţna do
kraja, a prema djeci popustljiva i ranjiva. Radila je po vazdan, a
da nije ni tren sebi davala neku odušku ili odmor, jedino kada je
jela, a jela je gotovo svake po ure, ali je zato, što je sve veoma
ĉudilo, pila vodu umesto bevande. Kada je spavala razgovarala
je sa svim ljudima koje je toga dana srela, a taj razgovor se
mogao ĉuti i do najdaljih kuća gošićkih. S vremena na vrijeme,
uvijek u dane kada ‗‘nešto od onog doĊe Marku Savovu‘‘,
odlazila bi, uz brdo, pred sumrak do crkve Sv. Luke i uz molitvu
je skupljala suze što bi joj se pojavile ĉim bi u crkvu ušla.
Skupljene suze je, kada se vrati iz crkve, prolivala po kušinu
svoga Marka, verujući da će se on, kada oseti njihov ukus,
moţda i konaĉno izvući iz stanja potpune otuĊenosti.
Kuća Marka i Joke Savovove bijaše prostrana, na jedan pod,
predijeljen na dvije odaje ili kamare, kako je Joke to volela da
kaţe. U onoj većoj, sa dva prozora okreunuta ka Svetom Luki,
spavaše Joke i Marko Savo koji je po vas cijelu noć prebirao
snopove sudskih artija, bocune sa snovima, škatule sa
uspomenama i krljušti riba. U onoj manjoj, okrenutoj ka brdu,
noćivaše sin Savo.
U konobi, s donje strane kuće, boravile su i spavale kćerke
Darinka i Stane. Do njih je bila magaza, a u produţetku
prostorija u kojoj se drţalo sve što smetaše po kući. U kutu
bijahu nekoliko baĉava sa vinom, a pored vrata naslagane trube
sukna. Ikona je bilo na svakom kraju, pa i drugih crkvenijeh
stvari koje je Joke donosila iz crkve, pa je sve bilo kao'no ti u
nekoj starinskoj popovskoj kući.
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Iza kuće, ka brdu, bijaše dvorište, ograĊeno visokim zidom, a
pod njim, s jedne strane podugaĉka zgrada, na jednu vodu, sa
teracom i bistijernom pod njom, a u zid sa strane kuće, bilo je
ozidano ognjište za peĉenje kruha.
Zgrada je podijeljena na troje. U jednoj, odmah kraj bistjerne
bejaše kuţina sa ognjištem na sredini, zatim jedna kamara, i u
onoj poslednjoj, štala za Markovog dorata i dvije krave. Odmah
do kuće, na strani prema Oku nalazio se prostran vinograd, a
oko njega šest kuća bratstva Stanovratića, potomaka bana
Tutorme. Marko Savo ne govoraše ni sa jednijem od svojih
brastvenika. Otac Marka Savova, Savo Marko, bješe ranio
nekog svog roĊaka, a ocu Marka Savo Markova, Savu Marko
Savovu, bijahu braća zapalila kuću - i tako se nanizalo u bestrv,
u najmraĉniju starinu. Ţene iz bratstva, krišom dolaţahu u kuću
Marka Savova, ali samo kada njega ne bi bilo doma, a to su bile
prilike da se Joke izjada svojoj svojti, a da se i djeca poigraju sa
svojima. Tu su se ţene dogovarale o raboti koju su trebale
zajedniĉki obaviti, a najĉešće je to bilo dogovor o izradi koševa
za masline, košica i kofa.
Bratstvo Tutorme je bilo nadaleko poznato po izradi crijepa
od gline – tigle. Muška ĉeljad je glinu kopala u Soliockom polju i
barkama je prevozili u magazine na obali. Tu bi je stavljali u
kaljišta, u obliku gumna, i dovodili par volova da je dobro izgaze
i umjese. Od te mase pravili bi rukama crjep u primitivnom
drvenom kalupu. Pošto bi ih na vazduhu prosušili, pekli su ih u
tiglarama.
Ovaj crijep je bio vrlo traţen od Dubrovnika pa sve do Bara i
Ulcinja, a posle prodaje tigala u Baru, u povratku su brali u
barskom i buljariĉkom polju ţukvu – brnistru - od koje su se
pravili koševi za cijeĊenje maslina. Ţuka bi se prvo oĉistila od
bodljikavog vrha, a zatim se „dragala― da omekša snaţnim
provlaĉenjem kroz omĉu od debelog konopca vezanog na
dlanu. Ţuka se zatim sušila, pa bi se od nje onda ispleo
dugaĉak konopac – „liĉina―. Liĉina se savijala u krug i tako su
se pleli koševi.
Ovaj posao su obavljale ţene, pa se i Joke sa svojim
kćerima pridruţila tom poslu bratstva. Koševi su imali oblik
lampiona, u sredini su bili širi nego na krajevima, na kojima su
se nalazili otvori.
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Ovi koševi su se pokazali vrlo pogodnim za cijeĊenje
maslina jer su savitljivi, kroz njih lako istiĉe ulje, a otvori sa obe
strane olakšavaju istresanje stvrdnutog mlaza. Zato su se i oni
prodavali i izvan Boke Kotorske.
Muški su se, jer su svi bili od dobre ruke, bavili finom
izradom drvenih šrafova – vida, koji su omogućavali postepeno
spuštanje i pritiskanje pogaĉe, a bratstvo Tutorme je imalo i
nekoliko klaĉina u kojima su pravili klak. Klaĉine su se, zbog
vode, nalazile i na samoj obali mora. MeĊutim ono što je najviše
bilo traţeno, a izraĊivano je u Krtolima, bile su košarice od
vrbovog pruća. One su u upotrebi širom Dalmacije, pod imenom
krtoli, krtolići. Mnogi misle da se ime Krtola vezuje upravo za te
košarice, ali one se u Krtolima zovu košic. Postoje i veće
košarice za nošenje groţĊa ili maslina, koje se zovu kofe.
Osim onih uobiĉajenih kućnih poslova, ţene su se, a i Joke,
najviše bavile pletenjem i tkanjem. Sve što je bilo potrebno u
domaćinstvu u samoj se kući i proizvodilo. Ţene su plele
predmete od vune, naroĉito ĉarape i obojke. Od vune su tkale
sukno za izradu pantalona, gunjeva i dokoljenica, a od lana
platno za izradu muških i ţenskih košulja .
Lan su sami gajili. Nosili su ga na mesto zvano Laneni vir, na
Bjelilima gde pri moru ispod brda izvire slatka voda, i tu ga
potapali „da se kiša―. Posle toga su ga mlatili i trlili, izvlaĉili
konce i pleli. Neke ţene su ĉak gajile i svilenu bubu, i to u
potkrovljima, gde su unosile granĉice belog duda gajile svilenu
bubu. Joke se tako, krišom pridruţila raboti svojih iz bratstva.
Plela je u druţbi, trla lan, a imala je i svilene bube u donjoj kući.
Joke se, jer nija imala prilike da se pojavljuje na sveĉanostima,
ponekad pojavljivala u bogato ukrašenoj crnogorskoj nošnju. U
drugim danima odjevala se kao i većina ţena iz bratstva. Duga i
široka lanena košulja sa kopĉama, šareni pleteni pojas i jaketa
od pamuĉine sa dugim rukavima, koja joj je dopirala do struka.
Uz ovo je oblaĉila i dugu crnu kotulu ili ti pregaĉu. Na nogama
je imale bjele vunene ĉarape do ispod koljena, i opanke
domaće izrade od volujske koţe.
Preko zime je koristila i struku. Na glavi je nosila crnu
maramu, a kćeri su joj, jer su bile još djevojke, nosile bjelu
maramu. Joke je ĉekala dan kada će joj prva šćer odjenut
šarenu, maramu nevjeste.
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Muška ĉeljad je imala bjele lanene košulje bez dugmadi koje
su se vezivale, bjeli sukneni dţamadan bez rukava do pojasa
ukrašen crnim gajtanom, kao i bjeli sukneni gunj dugih rukava,
koji je dopirao do koljena. Gaće su bile bijele, suknene, dosta
široke a ispod koljena skupljene podvjezama. Na nogama su
nosili kalcete od bijele vune i dokoljenice od sukna, zakopĉane
sponama i crvenim koncem. I oni su nosili opanke od goveĊe
koţe. Ispod gunja je bio koţni ćemer za nošenje oruţja, duvana
i ognjila. Preko gunja i ćemera stavljali su pas od bjelog sukna
sa resama. Na glavi su nosili crnogorsku kapu. Preko zime su i
muškarci svom odijelu dodavali struku.
Joke je, a tada bi joj se pridruţio i Marko Savo, odlazila na
mobe u naselja krtoljska. Svako malo je neko organizovao
mobu da li da se da se trapi, da se sade loze, ili za okopavanje,
za „korubanje― – krunjenje kukuruza, za sjeĉu šuma, a i prilikom
pravljenja kreĉana. Na mobu se nije pozivalo, svi su znali kada
će se i u kojoj kući obavljati neka velika rabota, pa su priskakali
u pomoć. Prvi su dali ruke kumovi, rodbina i susjedi, a zatim i
svako ko je ţeleo da potpomogne. Posle obavljenje rabote selo
bi se za bogato spremljenu trpezu sa dosta vina. Dok se
rabotalo orila se pjesma, a ĉesta su bila i kola. Za uzvrat je
kasnije taj domaćin drugima priskakao u pomoć.
Joke je sa svojim Markom odlazila i na mobe kod siromašnih
mještana, a to je uvek padalo u prva ĉetiri dana posle Duhova.
Neka od zgrada i neka imanja pripadala su ili bratstvima ili
celom selu. Većinom su to bila gumna, bistijerne, mlinovi za
masline, peć tiglarica.
Dogovarali su se kad će ko da ih koristi i jedni drugima
pomagali u poslu. Zajedniĉke zemlje Krtoljani imaju u
Soliockom polju, gde se bave zemljoradnjom, a i na ostrvu
Stradioti, gde su preteţno maslinjaci. Taĉno se zna koje zemlje
pripadaju kom zaseoku. Bilo je i nešto zajedniĉkih šuma koje je
ĉuvao lugar. U mesecu martu, prva ĉetiri petka svi su Krtoljani
zajedno radili na popravci puteva, sjekli goru koja je preko puta
narasla, podizali kamenje koje sa meĊa palo popravljali ploĉe,
aki bi ih zimske kiše odnijele.
Joke je, iz dana u dan, pomalo, uspijevala da omekša Marka
Savova, te se on poĉe javljat i pozdravljat sa svojima iz
bratstva.
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U poĉetku to bješe samo pozdrav, onako ispod oĉiju,
klimanje glave, a kada mu se jedan mlaĊi muškarac, što je i
obiĉaj, prolazeći pored njega na putu rekao ‗‘Помага Бог‘‘,
Marko mu je odgovorio – ‗‘Добра ти срећа‘‘.
I tako je to poĉelo, domaćini su, prolazeći pored njegove
kuće nazdravljali – ‗‘Помага Бог, Марко!‘‘, a on bi im
odgovarao, te je i Joke je videla da se nešto promenilo. Mnogi
su, prolazeći kraj kuće, a videvši nju na vratima, pozdravljali –
‗‘Помага Бог у Марка Савова‘‘.
Kao da su svi zaboravili svaĊe i sukobe koje su imali sa
Marko Savovim, a najĉešći razlog za svaĊe su zemljišta i meĊe,
ali se uvek naĊe neko ko pokušava da zavaĊene pomiri, tako je
i ovoga puta bilo, mada se nikada nije saznalo ko je taj koji je
selo i Marka pomirio. Mnogi su mislili da je to bila suša koja je
trajala ĉetiri mjeseca, jer takav je obiĉaj u Krtoljana - zajedniĉka
nevolja je mirila svakoga.
- Добро је да смо се са селом измирили, - govorila je Joke
svome Marku. – Са‘д ће бит‘ ка раније. Добро је да је тако
мој Марко.
Marko je pogledao onim svojim pogledom kojim je gledao
samo u doba posta i velikih crkvenih praznika i reĉe joj:
- Било је и крвних освета у Кртолима, па су се људи
умирили, а не ово, због међе или давне паљевине, Бог
сами зна зашто. А знаш ли ти Јоке када је био пошљедњи
умир?
- Не ја, Марко, тако ми Бог помога.
- Кажу стари, а њима је знано, да су се Старчевићи
умирили са Антовићима, на Стегића гумну у Никовићима.
Неко је заказао ражбу, а Антовићи дошли са неколико
колијевки, па су се тада и окумили. Прво измирили, па онда
окумили. Тако је то било Јоке - reĉe Marko i nastavi:
- Постаде то велико кумство, али се брзо и одкумише.
Родило се неколико женских чељади, па је кум, као што то
обичај налаже, предложио да се промени кумство. После
првог женског дјетета, на крштењу би матер и свекрва
замолили кума да мијења цревље, лијеву на десну и
обрнуто, али то није помогло. Послије је, када се родила и
друга ђевојка, на крштењу ухватио себе за ону, мушку
ствар, али ни то не поможе, па се тада одкумише.
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- И шта би даље? Joke će Marku.
- Би оно што би. Ђевојци дадоше име, не по баби, већ је
назваше Стана, као и ми нашу, да ако стане та работа са
ђевојкама.
- Па и фермало је, мој Марко. Дође нама Саво после
Стане, - reĉe Joke sa nekim ĉudnim prizvukom u glasu.
- Ако Бог да и Саво ће добити Марка једног дана –
odgovori joj Marko.
Od tih dana pomirenja prošlo je mnogo mjeseci, moţda i
cjela godina, a Darinku su, Marko i Joke, odluĉili da udaju.
Odredili su da se orode sa kućom Brinića iz Radovića, mada su
na Darinku bacili oko i iz famelje Lakićevića i Đinovića iz
Gošića. Odluku o srodstvu sa Brinićima donio je Marko koji je
posebno cijenio kuću Brinića, pa je imao obiĉaj da kaţe:
- Од куће, па да је и куче!―.
Darinka je znala da će otići u Briniće jer se priĉalo da se
vjerila sa Perom Markom još dok su djeca bili, a u vrijeme
vjeridbe Marko Savo i nije bio u dobrijem odnosima sa svojim
bratstvom u Gošiće. Svadba je bila na jesen, na mjesec dana
do poĉetka Boţićnog posta, kao što je to i obiĉaj nalagao.
Moglo je to biti i na proljeće, od Boţića, ali Marko je, odloţio
vjenĉanje jer se, posle smrti njegovog brata Nika, Mare Nika
Savova, udovica, ponovo udala, a on je bio pozvan za kuma, da
bi Mare ostala u prijateljstvu sa starom tazbinom.
Kako Niko i Mare nemahu djecu, novi Marin muţ, Vaso doĊe
da ţivi u njenu kuću, pa tada dobi i novo ime, Vaso Dogon.
Marko saĉeka nekoliko mjeseci, proĊe i ljeto, a na jesen ode on
do kuće Brinića da da odgovor. Nije se dugo zadrţao, tek da
ugovori vjerdbu, ispio po ĉašu bevande sa mladoţenjinim ocem
i vrati se u Gošiće. Odmah na kapiji od dvora, saĉekala ga
Joke.
- Јесте ли се договорили о вјеридби? Шта веле, кад‘ ће
доћ‘?
- А да хоће Јоке, ето њих у сљедећу неђељу.
Tako i bi. DoĊe nedelja, a eto ti mladoţenje, Pera Markova,
sa ocem Marko Perovim i najbliţom muškom svojtom, osam
muških glava Brinića od najbliţe svojte.
- Добра ви срећа људи, doĉeka ih Marko ispred dvora od
kuće i uvede ih u kuću.
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Odmah tu, skoro na vratima Pero Marko prstenova Darinku,
nazdravi svima, te sedoše za trpezu. Darinka ode u drugu
kamaru i vrati se sa darovima za goste. Svakome od njih daruje
košulju i kalcete, a oni njoj dukate.
Posle bogatog objede i obiĉne priĉe, svi Brinići odoše, a
sutradan se Joke, rano zorom, uputi u Briniće. Nosila je tortu i
darove za sve ukućane Marka Perova.
Prošlo je sedam dana, i u nedjelju, prvu posle veridbe, u
kuću Marka Savova doĊe buduća Darinkina svekrva, Danica
Marka Perova i donese na dar haljinu za Darinku. Od toga dana
Darinka više nije smјela da odlazi u kuću Brinića, ali je zato
Pero Marko sa svojima dolazio u Gošiće kod Darinke skoro
svaki drugi dan. Prošlo je skoro mjesec dana, a pop Niko
Kostić, na tri nedelje pre venĉanja izvrši oglašavanje.
Druge nedelje po oglašavanju, u kuću Marka Savova su
došli, na glavadţinstvo, mladoţenja Pero Marko, njegov otac
Marko Pero i stari svat, brat Marka Perova, Niko Pero.
Uz vino, pršut i sir iz ulja, ugovorili su sve detalje oko
svadbe.
Znalo se taĉno koliko će svatova biti, utvrĊeni su svi detalji
oko doĉeka i predavanja darova. Dogovoreno je da svatove
ĉine prvijenac – ujak sa strane mlade i mladoţenje koji nosi
zastavu, stari svat sa obje strane, a to je stric, koji u svemu
zamjenjuje domaćina, kum – obiĉno dobar prijatelj, Ċever –
mladoţenjin brat, ĉuva mladu, Ċever – nosi do mladine kuće
flašu rakije za nazdravljanje i tamo je ostavlja a dobija flašu vina
iz koje će sveštenik sipati mladencima u toku venĉanja. I na
kraju vojvoda, zet od kuće, koji ide iza svih svatova.
Sve to je, iz prikrajka posmatrala Joke i s vremena na
vrijeme odlazila do Darinke da joj kaţe o ĉemu se sve zbori
izmeĊu muških. U ĉetvrtak uoĉi svadbe, prvjenci, ujak mlade,
Jokin brat Ivo, i ujak mladoţenjin, Stefan su istakli zastave na
obje kuće, tako da su svi u selu znali da je u prvu neĊelju
svadba.
Od tog dana stari svat obilazi svatove i rodbinu i poziva ih na
svadbu. Ako bi pri pozivu rekao ‗‘sa poklonom‘‘ znalo se da je
tada pozivana cijela famelja i na veĉeru uoĉi svadbe, a i
sutridan na objed. Ta famelja je znala šta joj valja ĉinit i njihovo
je bilo da donesu pecivo ili pršut.
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Stari svat na taj naĉin poziva samo najbliţu svojtu, a ostali
su pozvani ‗‘sa pogaĉom‘‘, što znaĉi da jedan od famelje dolazi
uoĉi svadbe, a troje sutridan. Kumovi dolaze sa celom
porodicom i uoĉi i na dan svadbe, a svaki svat donose onoliko
botilja vina na koliko je obroka pozvan. Botilje vina su ukrašene
ruzmarinom i maslovinom.
Došla je neĊelja, dan svadbe. U kući Marka Savova, od
ranog jutra, okupile se sve devojke iz Gošića. Ori se cijela kuća
od svatovskih pesama, a Darinka mrvi sir kroz vjereniĉki prsten
i nudi ga dievojkama da bi se i one što prije udale. U kući su svi
uţurbani, a nekako i ĉudno smireni u oĉekivanju svatova.
U kući Brinića svi su se već okupili, doruĉkuje se i svo
vrijeme se pjeva. Pred polazak mladoţenja Pero Marko isluša
molitvu, a kum se daje kršnjak u kome gori svijeća. Kum izdubi
krug dovoljan da u njega stane ĉaša u koju on sipa vino, a onda
dodaje ĉašu koju svatovi ispijaju. Svi sјede sem kuma koji
stalno doliva ĉašu. Prvo je otac Marko Pero dao dobru molitvu
svome sinu Peru drţeći kršnjak ispred sebe. Kada je završio sa
molitvom on ispi ĉašu vina. A odabrana grupa muške svojte
koja stoji pored stola viknu – Амин, a zatim zapjeva:
Добар човјече, добро нам рече,
Мој мили Боже, скоро се стече,
У добре часе, по пуне чаше,
А нашима младенцима молитве даше.
Свему роду и племену на велику част,
А нашима младенцима све у добар час,
Све у добар час.
Kada je red došao na majku Perovu, ona, kao što to i obiĉaj
nalaţe, skide maramu sa glave kao i ostala ţenska ĉeljad, te
izgovori dobru molitvu. Potom, molitve izrekoše i svi iz kuće, pa
bliţa svojta, prijatelji i na kraju kum.
Kada je došlo vrjeme da se krene, ispred svih je išla Danica,
majka Perova sa granom masline u rukama, malo isprati
svatove, a onda se vrati u kuću. Na ĉelu kolone je bio prvjenac
sa barjakom u rukama. Odmah tu su i Ċeveri koji nose botilju
rakije sa šipkom i usput primaju zdravice. Svako malo kolona se
zaustavi i primi zdravicu od domaćina kuće kraj koje se prolazi.
Domaćin uzme šipak, nazdravi i otpije gutljaj
rakije, a svatovi mu u glas odgovore:
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- Од кога је здравица- све му здраво и весело било.
Dok se svatovi pribliţavaju Gošićima, u mladinoj kući
odjekuje pjesma:
Црвен се цвијет црвени,
Млада га Даринка бераше,
Марко га на скут меташе,
а Марко с скута па на тле,
Нит моја Даринка, ни цвијеће.
Samo što se pjesma o Marku ispjeva, onda odmah ide ista
pjesma o materi, o sestri o svojti, a na kraju se ĉula i pjesma o
mladoţenji:
Црвен се цвијет црвени,
Млада га Даринка бераше,
Петар га на скут меташе,
а Петар с скута,
и моја Маре и цвијеће!
Kada su odpevali pjesmu o mladoţenji, neko povede pesmu
i o njegovom ocu i o materi i mnogobrojnoj svojti Brinića.
A onda, iz pola glasa, poĉe Stane, Darinkina sestra pjesmu:
Сунце нам је на истоку
Хоће да гране,
Млада Даре у походе
Хоће да иде.
Мајка јој се много моли
Да још не иде.
Хоћу, мајко. Мила мајко,
Вријеме ми је.
Јер је мени поручио Петар соколе
Да ја идем походити
Дворе његове
И да видим оно село
Је ли весело
Сви радосни и весели
Мене чекају!
Nekako sa završetkom pjesme pojaviše se pred kućom i
svatovi. Darinkin ujak Ivo izaĊe pred njih sa barjakom, pozdravi
se sa svim svatovima te tada svi zajedno krenuše u kuću, Ivo je
svoj barjak spustio malo niţe od barjaka koga je nosio Perov
ujak Stefan.
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Kada su došli do samih vrata, prvi uĊeše Ċeveri, da vide jeli
sve u kući kako treba. Odbiše ponuĊeno piće da ne bi bilo da
su nadigrani, okrenuše se izaĊoše napolje po svatove, a onda
svi zajedno krenuše u kuću. Ĉim kroĉiše u kuću doĉeka ih
pjesma:
Ходи, дођи, првијенче с срећом веселом!
С вама дошла свака срећа и сам Господ Бог,
Ко вам хтио наудити – Не дао му Бог.
А ако је ико досад – Убио га Бог!
Kada se završi pjesma prvjencu, krenu pjesma starom svatu,
Ċeverima, ocu mladoţenje, kumu i tako redom svima koji su u
svatove došli.
Kada se utišala pjesma, pre nego li stari svat sa mladine
strane pozove ko gde da sedne za trpezu, svatovi opraše ruke,
a onda sedoše onako kako Bog zapovjeda.
U ĉelu sedoše dva stara svata, zatim dva prvijenca, dva
Ċevera, dve vojvode, i svi drugi redom.
Objed se poĉeo sluţiti, a odmah poĉe i pjesma, I jedna i
druga strana se nadjaĉavaju, ali ne da to drugome zasmeta.
Prvi krenuše mladini svatovi:
Уз трпезу, низ трпезу,
Сиви соколе,
Соко има златно перо
Па се дичи с њим,
А ми ћемо с домаћином – Ми имамо с ким!
Samo što se završi ova pjesma, neko od najbliţe svojte
Marka Savova, iz dna trpeze, povede pjesmu:
Паде кита наранче
Посред чаше јуначке.
Да је знала наранча
Да је чаша јуначка,
Врхом би се савила
Па би чашу испила.
Испи чашу, домаћине
Нека ти је част,
Међу браћом и дружином
Вазда поштен глас!
Samo što završi ova pjesma, a Brinići povedoše pjesmu:
Извила се златна жица
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Из ведрог неба,
Савила се првијенцу
Око барјака.
То не била златна жица
Из ведрог неба,
Већ то била млада Маре
Од доброг рода!
Posle ove doĊe i nova pjesma za staroga svata, ali se njemu
zlatna ţica obavila oko kalpaka, pa onda i Ċeverima kojima se
ista ta ţica obavila oko vijenca, i normalno, na kraju otpjevaše i
pjesmu mladoţenji kome se zlatna ţica obavila oko prstena.
Sve vrijeme objeda i pjesme mlada nije ulazila u odaju gde su
svatovi. Na kraju ruĉka mladoţenjin stari svat se obratio
mladinom starom svatu, i biranim rjeĉima se zahvalio na ruĉku
reĉima:
- Да нам доведеш за што смо дошли!
Na te reĉi brat mlade, je odgovorio:
- Дјевојка је спремна, али је боса!
Onda mu Ċeveri dadoše crevlje koje su nosili vezane u
crvenoj marami o pasu, te brat ih obuje mladoj i izvodi je. U
trenutku kada je izvodio mladu svi svatovi, sem kuma i dva
Ċevera, su sedeli , a on je dovede pred kuma i reĉe:
- Ево ти је, куме, и сретна ти била!.
Zatim je kumu donošen kršnjak sa zapaljenom svećom, a on
izdubi rupu i u nju stavi ĉašu molitvenicu, koju napuni vinom, i
drţeći prsten u ruci, obrati se mladoj:
- Кума моја, Бог ти дао, Свети Јован, свети Архандио и
свети Лука, да ти окрене свака добра рука!.
Zatim prekrsti ĉašu dodirujući je prstenom i govoreći:
- Во имја Оца и Сина и Свјатаго Духа, амин!
Potom prsten ubaci u ĉašu, a mlada ga izvadi domalim
prstom i stavi ga na kršnjak.
Sve ovo je gledala Mare Pera Nikova te se okrete ka Ljubici
Pera Vuka Markova, koja je sedela naspram njenih oĉiju, a
odmah kraj njenog desnog uha i reĉe:
Раније је млада додавала прстен куму љубећи га у руку,
а кум поново узимао прстен и говори:
- Кума моја, Бог ти дао, Свети Јован, св.Лука и св.
Архандио Да те увијек прати Божји Андио!.
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При том поново прекрсти чашу прстеном и убаци га
унутра, а млада га вади и ставља на кршњак. При томе се
мора пазити да се никако не проспе ни мало вина. Кум
узима прстен и трећи пут и говори:
- Кума моја, Бог ти дао, Свети Јован, Свети Лука и Свети
Спас. Да ти ово буде у велики добри час!―
Млада вади прстен из чаше, кум јој га ставља на прст и
каже:
- Сретно ти било!.
Затим је три пута окрене у правцу у коме сунце иде, и
даје је ђеверима:
- Ево ви је, ђевери, и сретна вам била!
Потом кршњак узима отац и даје кћери добру молитву, а
за њим сви други редом, као код младожење. Група пјевача
и овде пјева исту пјесму после сваке добре молитве. Када и
кум, као последњи, да добру молитву, он узима чашу
молитвеницу и завија је са комадом кршњака у салвету па
то даје другоме ђеверу да носи до цркве. Тамо ће им
свештеник у току вјенчања дати да пију вина из чаше
молитвенице и по комад кршњака да поједу. Чашу
молитвеницу би касније свака млада чувала као посебну
вриједност. Понекад се може чути и још један текст који кум
говори пре него што прстеном прекрсти чашу:
- Кума моја, Бог и Света Тројица нека ти буде увијек
помоћница!
Kada su svatovi Brinića krenuli da izvedu mladu, svi su je
dobro ĉuvali da je niko ne dotiĉe, a Darinka je za sobom, od
kuće do kapije u dvorištu, vukla taveljun, ne bi li tako i druge
Ċevojke za sobom povukla, i da se i one udaju što prije. Ivo,
Darinkin ujak je zovnu imenom, jer ako bi se okrenula Ċeca bi
joj na njen rod liĉila, ali Darinku u tome zaustaviše Ċeveri
Brinića, a sve pevajući:
Ђе рекосмо, дођосмо
И ђевојку нађосмо,
Питасмо је чија је,
каза нам се Петрова је.
Kada napustiše dvorište, svatovi krenuše ka crkvi Svete
GospoĊe, a pjesma se ori cijelim putem od Gošića do Nikovića.
Mladini svatovi idu posebno.
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Kada su stigli do crkve, tu ih je već ĉekao mladoţenja, a
posle obavljena vjenĉanja svatovi krenuše u Radoviće, ka kući
Brinića, ali ne istim putem kojim su prošli kada su kretali po
mladu. Usput ih doĉekuju zdravice domaćina kuća kraj kojih
prolaze, jer oni su bili ti koji su zdravili kada su po mladu
odlazili.
Pred kućom Marka Brinića svatove doĉekuje svekrva,
Danica Marka Perova sa botiljom vina na kojoj je limun. Ona
poljubi mladu, a mlada uze limun i lako ga preko kuće prebaci.
Danica tada dodada Darinki muško djete da ga u kuću, preko
praga prenese, a potom dariva dete dukatom.
Kada su svatovi ušli u kuću posedaše za trpezu, a mlada,
Darinka, koja je već Darinka Pera Markova sjede izmeĊu
Ċevera. Ĉim sjedoše bejahu posluţeni masonicom, sitno
isjeĉenim kršnjakom prelivenim vinom. Poslije masonice Ċeveri
predadoše u ruke pušku Danici i izvedoše je do bistijerne, a
ona, opali u bistijernu, a onda zahvati sić vode. Ovom vodom
poli svatovima da operu ruke a oni tada baciše novac u vodu.
Poslije objeda svi izaĊoše na gumno. Prvjenac zataĉe barjak za
stoţer na gumnu i odpoĉe kolo i pjesma uz vino koje se toĉilo iz
demiţane.
Uveĉe su u Briniće došli povodari - majka, brat, sestra, ujak i
stric Darinkin i doneli ruho - devojaĉku spremu u komou, u
kome se, osim liĉne garderobe Darinkine, nalazilo mnogo
košulja, sukanja, struka, pregaĉa i pletenih ĉarapa za poklone.
Posle veĉere stari svat je poĉeo javno nabrajati šta je sve
mlada donjela. Posle nabrajanja, Darinkina svekrva, Danica
Marka Perova je nevjesti poklonila spavaćicu, a ova je darivala
sve ukućane i svatove unapred pripremljenim poklonima.
Sutridan, zorom mladenci su otišli u posjetu kumovima, a
Darinka je ponela pršut, tortu i botilju vina za kuma, kao i
poklone svim ukućanima. I kum daruje mladu novcem a kuma
haljinom. Mladenci zatim sa kumom idu mladinoj kući na ruĉak.
To se zove bratski objed. To je, ujedno, i mladino prviĉe. Uveĉe
svi idu kod mladoţenje na bratsku veĉeru.
Prve godine braka mlada treba na poklade da noći u svome
rodu. Isto tako jedne neĊelje pred poĉetak vaskršnjeg posta, a
najĉešće na MesojeĊe, kada je svaka kuća pozivala sve svoje
odive na sveĉani ruĉak. Ta se neĊelja zove pretilica.
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Na prvi Boţić posle udaje mlada je odnela kumu sto
narandţi iz roda, pogaĉu i svima poklone, a kum je nju darivao
novcem. Na prvi Vaskrs po udaji, mlada je kumu odnela sto
šarenih jaja iz doma, pogaĉu i poklone.
I tako to bi. Udade se Darinka u Briniće. Kaţu ljudi da je to
bilo taman tada kada je trebalo i da bolje nije moglo.
Posle nekoliko godina udala se i Darinkina sestra Stane.
Otišla je u Đinoviće za Joka Nika, najmlaĊeg od pet braće Nika
Joka Đinovića. Marko Savo je potom oţenio sina Sava, ali ovaj
ne imaše Ċece pa se još jedna grana loze Tutorme osušila.
Kako koja godina, a kuće bratstva Tutorme se gasiše jedna
po jedna.
Jednog jutra, sedam dana po smrti Mirka Nikova Tutorme,
poslednjeg iz bratstva, Ivo Lazara Kikanovića, prolazeći kraj
kuća bratstva Tutorme, primijeti da kuće Mirka Nikova Tutorme
ne bješe više. Na njeno mjesto, iznikla dva velika hrasta i
nekoliko manjih gomila kamenja. Kamenje je bilo poreĊano u
krug, a jedan velji kam se nalazio na vrh gomile. Kamenje je
bilo obraslo mahovinom iz koje se širio neki ĉudan sladunjav
miris, a koji se, kada je duvalo jugo pretvarao u izmaglicu boje
galice. Priĉaju neki Krtoljani da je miris nestajao na nekoliko
dana pre nego li je bura poĉela duvati, te se u Gošiće taĉno
znalo kada će i koliko dana bura duvati.
I tako godina za godinom. Jedna po jedna kuća nestajaše, i
to uvjek kada je bilo vrijeme škura.
Mještani Gošića su poĉeli izbjegavati taj zaseok, a neko je
primetio da se više ni ptice odatle ne ĉuju. Uhvatio bršljan i
draĉa kuće i masline, a nije prošlo dugo, i ostale kuće poĉeše
nestajati, samo hrastovi štrĉe put neba.
Dugo godina niko iz Gošića u tu hrastovu šumu nije ulazio, a
onda, jedne jeseni, udari grom i cijela šuma izgore.
Posle toga odrţaše mještani liturgiju u crkvi Svetog Luke.
Ova je crkva podignuta na mjestu nekadašnjeg velikog, a kaţu i
na daleko poznatog i ĉuvenog benediktanskog manastira. U
narodu se priĉa, a dokument o tome postoji i veruje se i da se
još uvek nalazi i ĉuva u nekoj od kući Tripinovića, da su
prvobitnu crkvu podigli Grci i da je bila veoma aktivna i za
vladavine cara Dušana Silnog, o ĉemu svjedoĉi i pismo pape
Klimenta VI iz 1346. godine.
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Crkva je bila ţivopisana, ali je ţivopis nestao 1777. godine
kada je crkva bila proširivana i opravljena.
Opravljenu crkvu osveštao je mitropolit zetski Sava Petrović
Njegoš 1778. godine i tom prilikom poklonio crkvi ''Šestodnev''
štampan u Moskvi 1749. godine.
U crkvi se ĉuva zlatotkani felon koji je oblaĉio Petar I
Petrović Njegoš prilikom njegove posjete Krtolima i popu
Stefanu Kostiću.
Tu je obredna knjiga TRIOD štampana u Moskvi 1751.
godine, dar ruske carice Jelisavete crnogorskom mitropolitu
Vasiliju Petroviću Njegošu 1753. godine.
Postoji nekoliko priĉa o tome kako je TRIOD dospeo u
Krtole, ali je znano da su ruski pisci i štampari tokom XVII veka
znali za nestašicu knjiga u slovenskim zemljama pod turskom i
austrijskom vlašću, i svoje su knjige štampali imajući u vidu i te
ĉitaoce. Ta versko - jeziĉna solidarnost Rusa s pravoslavnim
Slovenima pod Turcima jasno se ogledala u predgovorima
mnogih crkvenih knjiga mineja, oktoiha, biblija, trioda, koji su
tokom XVII veka štampani u Kijevu i Moskvi, ne samo "в
обшчују ползу великаго и славнаго народа россијскаго"
nego i radi "прочих народов преслачаишаго језика
словенскаго".
Iz Rusije slate su knjige na sve strane gde god se
bogosluţenje vrši (piše u jednom predgovoru iz XVII veka)
"богоугодним језиком словенским, в Великој и Малој
Руссији, в Сербех и Балгарах и по иним странама".
Te knjige rasturane su meĊu Srbe na razliĉite i ĉesto
neobiĉne naĉine.
"С бројним калуђерима с православног Истока долазили
су у Русију од XV до XVIII века и многи српски црнорисци:
обични монаси, игумани, архимандрити, епископи, па и
покоји пећки патријарх, који су поред других дарова
доносили собом у знатном броју и рускословенских
црквених књига..."
Posle turskih pustošenja i upada u Crnu Goru 1712. i 1714.
godine, Vladika Danilo je otišao 1715. godine u Rusiju. Tom
prilikom je molio za pomoć "у новцу, у одеждама, у црквеним
стварима и у књигама за обнову попаљених и опустошених
цркава."
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Iste godine Petar Veliki izdao je gramatu kojom se
crnogorskom vladici izlazilo u susret, i ovaj je iz carske "kazne"
doneo, pored crkvenih sasuda, svešteniĉkih odeţdi i "в цркви
потребније к свјатој служби књиги". Ovom gramatom Petra
Velikog ozakonjeno je odašiljanje knjiga iz Rusije u Crnu Goru i
Srbiju, što se nastavilo decenijama.
Na traţenje srpskog sveštenstva u austrijskoj monarhiji i
Turskoj, knjige su iz Rusije bile slate neposredno patrijarsima,
mitropoliji u Karlovcima ili manastirima. Godine 1703. po nalogu
Petra Velikog, patrijarhu Arseniju Ĉarnojeviću poslat je veliki
broj knjiga.
Na molbe mitropolita Mojseja Petrovića (1718. i 1721) poslao
je ruski sinod 400 bukvara Teofana Prokopoviĉa, 70 gramatika
Meletija Smotrickog, reĉnike i druge knjige, a takoĊe i komplete
"sluţabnih" knjiga za veći broj crkava.
Mitropolijska biblioteka u Karlovcima postala je tako u isto
vreme i središte za rasturanje ruske knjige kod Srba. Ona je
stalno rasla, i u nju su ukljuĉivani i fondovi privatnih biblioteka,
kao biblioteka ruskog uĉitelja Maksima Suvorova sa 74 sveske.
Iz mitropolijske biblioteke kao glavnog stovarišta kupovali su
episkopi, sveštenici i crkvene opštine potrebne im ruske
crkvene i druge knjige.
Tako iz mitropolijske biblioteke u Karlovcima dopunjavaju
svoje biblioteke: 1734. manastir Komogovina, 1737. baĉki
vladika V. Pavlović, 1742. budimski poslanici, a konzistorijalnim
raspisom od 27. decembra 1751. poziva mitropolit Nenadović
sveštenike da doĊu u Karlovce "u dvoru knjige kupiti". Sliĉan
poziv uputio je 1752. i bratstvu fruškogorskih manastira. Ali,
potrebe su bile takve da ih ovo nije moglo podmiriti u
potpunosti.
Knjige štampane u Rusiji nisu traţili samo pravoslavni nego i
unijati, kako o tome nekoliko puta svedoĉi Pišĉević, koji je i sam
iz Rusije slao nekim unijatskim sveštenicima ruske knjige.
Na Triodu u crkvi Sv.Luke se nalazi svojeruĉni potpis
pjesnika Njegoša:
Rade Petrović godine 1826.
Zvona na crkvi Sv.Luke su izraĊena i nabavljena u Italiji u
ĉuvenoj livnici Baszano.
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Велики ПРОТОКОЛ КРТОЉСКИ је димензија 22
х 32 цм, укоричен тврдим картоном 3 мм дебелим
и обложен кожом (која се сачувала само још на
хрбату и дјелимично на корицама).
Нумерисани су листови (а не стране) од којих
многи недостају. То је велика штета, али боље
спасити од заборава оно што је још могуће, него
ништа.
У великом протоколу се настављају подаци из
средњег протокола, а недостаје први лист (двије
стране). Записи рођених завршавају 36-тим
нумерисаним листом (72 стране).
Од 36. до 41. листа су разни записи који се не
односе на матичне податке, а од 41. до 73. листа
недостају листови. Види се да су ишчупани.
Изгледа да су то били празни листови, па узети за
коришћење када је папир био оскудан.
Од 73. до 80. листа су записи вјенчаних. Укупно
је 46 записа вјенчаних а од тога се у 13 записа
помињу капетани.
Од бр. 80. до 108. недостају листови,
вјероватно су и они били празни, а од листа бр.
108. до 125. су подаци о умрлима. Укупно је 81
запис о умрлима. Још је 5 записа о умрлим
женама, при чему се помињу капетани, њихови
очеви. Посљедњи записи о умрлима су на листу
бр. 125. а посљедњи нумерисани лист је 149, а
остали листови су ишчупани, што се види на
мјестима повеза.
У сваком запису стоји да је то записано „у
Кртолима‘‘ и да је датум „славено‘‘ или „илирико‘‘
(синоними за „српско‘‘, по старом календару).
Стоји и „роди се, крсти се и миром помаза се‘‘ (што
је најчешће било истога дана). Испред имена
родитеља стоји „отац‘‘, „мати‘‘, и да је она
„законита‘‘.
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У неколико записа је и податак на коју уру је
дијете рођено, а записани су и подаци одакле су
младенци и воспријемник - кум, па ако су из
Кртола и то је изостављено, као и у којој цркви, и
који свештеник је обави обред, јер су ту сви записи
протопопа Николаја и попа Филипа Костића, само
о рођеним, однсно крштеним.
Ево једног оригиналног примјера од укупно 344
записа, а тако изгледају и сви остали, а њих је:
87 из средњег црквеног протокола Кртољског
257 из великог црквеног протокола Кртољског
Запис 22-34
Протокол Кртољски о капетанима из Кртола
На 29. септембра славено 1835. Кртоли. Роди
се и крсти се Јована, кћер Станка Ников
Барбића, и његове законите жене Јане, кћери
Вука Русовића. Воспријемник је био капетан Вуко
Ивов Барбић. Воспијемница Јане удовица Јока
Станкова Срђеновића. Крсти се уз пароха
Николаја Костића у храму Светоуспенскоме у
недељу. Од јануара 1812. су уписи вјенчаних а да
су били капетани Кртољски..
На дан 08. 10. 1812. Вјенчали су се: Вуко капетана
Ђура Старчевића и Стане Јова Петрова
Ивошевића. Кум капетан Саво Ивелић из Рисна.
На дан 08. 10. 1814. Вјенчали су се: Војин
капетана Јана Старчевића, и Стане Пера
Никова Костића.
На дан 12. 11. 1818. Вјенчали су се: Иво Јова
Петрова Ивошевића, и Стане Сава Лакичевића.
Кум капетан Станко Миловић.
На дан 06. 01. 1819. Вјенчали су се: Петар Јока
Перова Костића, и Манда капетана Јока
Миљешковића.
На дан 07. 10. 1819. Вјенчали су се: Станко
Николе Барбића, и Јована Вука Ивова Вукасовића.
Кум капетан Вуко Барбић.
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На дан 07. 10. 1819. Вјенчали су се: Саво (Вука
Савова Ивошевића и Манде капетана Јана
Старчевића) и Марија Војина Ивова Костића.
На дан 07. 10. 1819. Вјенчали су се: Иво Андрије
Ивова Стегића, и Јована (капетана Вука
Старчевића и Иване капетана Ива Костића).
На дан 22. 09. 1820. Вјенчали су се: Иво Ђура
Трипиновића и Стане Станка Ивошевића. Кум
капетан Вуко Старчевић.
На дан 20. 08. 1821. Вјенчали су се: Нико Јока
Костића и Стане Сава Барбића. Кум капетан
Шпиро Барбић.
На дан 23. 09. 1822. Вјенчали су се: Иво Васа
Ђиновића и Јела Ива Миљешковића. Кум капетан
Иво Лакичевић.
На дан 23. 09. 1822. Вјенчали су се: Нико Вука
Лукина Трипиновића и Јане капетана Рада
Барбића и Јела капетана Вука Костића.
На дан 07. 10. 1822. Вјенчали су се: Јоко капетана
Ђура Старчевића и Манда Васа Маркова
Миловића.
На дан 07. 10. 1822. Вјенчали су се: Раде Ника
Радова Радиновића и Јована капетана Ива
Лакичевића.
На дан 07. 10. 1822. Вјенчали су се:Јоко капетана
Ђура Старчевића и (име удаваче није уписано)
кћер Васа Миловића.
На дан 28. 12. 1822. . Вјенчали су се: Ђуро Марка
Костића и Стане Вука Микијеља. Кум капетан
Ђуро Старчевић.
Слиједе 2 листа, или ти 4 стране биљежака које се
не односе на матичне податке, а онда су уписи
рођења и крштења:
На дан 01. 01. 1812. Родио се Лазо, син капетана
Станка Миловића и Стане кнеза Мирка
Љубановића из Грбља.
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На дан 02. 02. 1812. Родила се и крстила Маре,
кћер Пера, сина капетана Ника Костића и Стане
Кикановић. Кума Ана, жена Војина, сина капетана
Ива Костића.
На дан 12. 03. 1812. Родила се и крстила Ивана,
кћер Јока Стијеповог Миловића. Кум Вуко, син
капетана Ника Ивовог Миловића.
На дан 15. 04. 1812. Родио се и крстио Илија, син
Пера Стијеповог Русовића и Јане Ђура Богетића
из Луштице. Кум капетан Марко Старчевић.
На дан 06. 09. 1812. Родио се и крстио Стијепо,
син Лаза Маркова Костића и Манде Ђура
Русовића. Кум капетан Иво Лакичевић.
На дан 26. 09. 1812 Родио се и крстио Јоко, син
Пера Радова Радиновића и Јане Рашковић из
Луштице. Кума Јована, жена капетана Ђура
Старчевића.
На дан 08. 10. 1812. Родила се и крстила Маре,
кћер Марка Радова Барбића и Маре Марка
Миљешковића. Кум капетан Нико Костић.
На дан 15. 02. 1813 Родила се и крстила Ана, кћер
Андрије Ђурова Русовића и Стане Андрије
Стијепова Старчевића. Кум капетан Ђуро
Старчевић.
На дан 17. 11. 1813. Родио се и крстио Нико, син
Пера Ивовог Радиновића и Анђе Стијепа
Барбића. Кума Јована, жена капетана Ђура
Старчевића.
На дан 23. 01. 1814. Родила се и крстила Кате,
кћер Јока Марковог Јокића и Анђе Антоновић.
Кум капетан Ђуро Старчевић.
На дан 27. 01. 1814. Родио се Јоко, син капетана
Ива Лакичевића и Гордане (није записано презиме
по роду).
На дан 25. 06. 1814. Родили се и крстили Иво и
Јане, близанци Вука Маркова Старчевића и Иване
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Ђура Клакоровића. Кумови капетан Ђуро
Старчевић и Кате Маркова, жена капетана
Марка Старчевића.
На дан 10. 09. 1814. Родио се и крстио Станко,
син Лаза Марковог Костића и Манде Ђура Јовова
Русовића. Кум капетан Иво Лакичевић.
На дан 14. 12. 1814. Родила се и крстила Маре,
кћер Вука Јововог Ивошевића и Гордане Ђура
Радова Клакоровића. Кум капетан Станко
Миловић.
На дан 06. 06. 1815. Родио се и крстио Јоко, син
Вука Ђурова Микијељевића и Маре Јова Ђурова
Ивошевића. Кум Јоко, син капетана Филипа
Барбића.
На дан 12. 09. 1815. Родио се и крстио Иво, син
Јока Лазова Старчевића и Стане. Кума Јане
акапетана Старчевића.
Протокол Кртољски о посјетама проти Костићу
Запис 35-12/89
Казивао у перо Марка Миљанова а по причању
Вука Дојчевића:
Prizovne me jedno veĉe vladika i reĉe mi:
- Вуко, ти си тому Приморју вјешт; подрани сутра
и шљези у Кртоле, проту Кости на кућу, поздрави
га, понеси му мој благослов. Реци му да сам
наумио уз ове госпођине пости, баш у прву сриједу
шљести у Приморје, да благословим маслине а у
Солиоцком пољу да светим водицу; ево двије
године да нијесам силазио; старост ме оборила а
болијест попала; пак се не бих рад гријешити
пуком, да у неродици и недаћи на мене уздахне.
Реци проту да о Преображењу добави морске
рибе, и додај му да ћу у њега коначити три дана.
Тер ти ја сутрадан низ Крстац дођи пред ноћ у
Кртоле проту на кутњи праг, и донеси му поруку
владичину од ријечи до ријечи.
-
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Благо мени за довијека! - reĉe proto i nastavi Боже дај да се обрне род и да владичине молитве
буду примљене на небу!
Pripituje proto kako je vladika i moţe li koju stopu
nogama, a ja od djavola:
- Од свега је добро ка вучина, но му се зимус
обија зла: оглухнуо као звоно!
- Није ни дао Бог! - dodade proto – а који су му
јади били?
- Јест, ва истину, да се чоеку не мили с њим
разговарати, но да вика као с поклича!
Prenoći ja u prota i povrati se sutradan u manastir.
Donesoh vladici protove pozdrave, a kad me zapita
kako je starcu protu, rekoh:
- Од свега добро, но му се прољетос обиј зла:
оглухнуо у оба уха; проглушио сам виком село, док
ме је реазумио.
Stade vladika da ţali prota a uz prota i sebe, jer
poĉe priĉati da su negdje vrsnici i na Savini uĉili i
djaĉili ujedno.
U srijedu zorom krene vladika s pratnjom put Krtola i
dopre u zahod sunĉani na krtoljsku granicu, gdje ga
doĉeka proto s krstom, s barjakom i sa svijem
mihaljskijem zborom. Kad se primaknu, poĉe proto iza
svega glasa da pozdravlja vladiku dobrodošlicom, a
vladika otpozdravlja vikom, da se brda ozivaju:
- А откад те је, прото, та несрећа нашла, да
оглухнеш у оба уха?
A proto, ĉoek ostroumni i došjetljivi, reĉe niskijem
glasom:
- Откад си ми онога милобруковића на кућу
послао!
Vladika se dade u smijeh. Obojica se obraduju da
sam lagao, a istrešte oĉi na mene ka‘da će me
proţdrijeti; a ja, da svak ĉuje:
Шалу је Бог оставио! - ter se ova rijeĉ i danas u
narodu sponaša.

90

91

92

Zapis No. 123/75
Sa mula u Herceg Novom polazi Vida, putniĉki brod koji
saobraća izmeĊu gradova u Boki Kotorskoj. Brod, osloboĊen
cime, polako se odvaja od mula i kreće ka Kotoru. Sa druge
strane, iz Kotora, u isto vreme polazi brod Lovran, ka Herceg
Novome. Na Vidi, u donjem salonu broda, u delu sa stolovima i
udobnim sedištima drema sedam putnika u polumraku
potbalublja. Na stolu ispred njih ostaci hrane, botilja vina, mrve
Luštiĉkog sira, komadi pršute, nekoliko zguţvanih papira. Vidi
se da su oni, pre nego je brod i krenuo završili sa jelom, i sada,
naslonivši se glavama na udobna sedišta, pokušavaju da
zaspe.
Tišinu probija samo jednoliĉni zvuk brodskog motora.
Odjednom se otvaraju vrata od salona i ulazi visoki, kao veslo
vitak i mršav ĉovek. Šake mu ogromne, a ruke skoro do kolena.
Na glavi mu moderan slameni šešir, ala Panama, beli sako sa
zlatnim dugmadima koji mnogo podseća na kapetansku
uniformu. Taj ĉovek se, pomalo nervozno kreće, a zatim se
zaustavlja nasred salona, duva kroz nos i, ţmireći, dugo
posmatra sedišta.
- Не, и ово није то. Није то онај који тражим! – mrmlja on.
-Ђаво би га знао шта је то и шта се дешава. Ово је
просто ужасно! Не ово заиста није то!
Jedan od putnika zagleda se u njega i pun ushićenja i one
deĉje radosti uzvikuje:
- Драго Саво! Јеси ли то ти? Откуда ти овђе?
Mršavi dugalija, Drago Savo, nelagodno zadrhta, praznim
pogledom preleti preko putnika, pa prepoznavši onoga što ga je
oslovio, veselo pljesnu svojim golemim šakama.
- Е, Јоко Крсто, - колико је времена прошло отакад се
нисмо виђели! Прошло је сигурно једно стотине плима и
осека, а тек облака преко Обосника. А ја и не знам да и ви
путујете овим бродом. А ђе сте ви то били? Откуда ви у
Новоме?
- Био сам до Дубровника неким послом око матрикуле.
Синоћ аривао у Нови, а јутрос назад у Кртоле, на Бјелила.
А ти Драго мој, ђе си ти био?
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- Свуђе и ниђе. Око Шибеника и Задра сам пјесак вадио.
Зида се горе, брука једна. Има посла, стићи се не може.
Био сам око три мјесеца, и дође ура да мало до дома
дођем, па да се, за неки дан или неђељу опет врнем горе.
Него Јоко, ја сам се некако изгубио. Тражим своју кабину,
онај салон са црвеним пресвлакама, а њега ниђе. Потпуно
сам ишиемпијао.
- Дешава се то, мој Драго – smeška se Joko Krsto, - Ето,
малочас сам, после другог звона мислио да је прво, па сам
истрчао да купим ботиљу вина, а оно, одмах и треће звоно,
а ја видјех ђе дижу понат, па притрчим и једва стигох да
ускочим у брод. Могло би се рећ' да сам и ја ишемпијао, али
дешава се то мој Драго. Него, дану сједи Драго!
- Не ја богуми, одох да нађем онај салон, онај црвени у
плишу.
- Ама сједи овђе. Нема ти тог салона на овом броду. Ово
је Вида, а не Ловран, а још је помало и шкуро, па ћеш се
још обалит неђе на палуби.
Drago Savo uzdiše i pomalo neodluĉno seda pored Joka
Krstova. Vidi mu se u pogledu koji luta s jedne na drugu stranu i
pokretima desne ruke da je uzbuĊen, pa je nekako ka da je sav
na iglama.
- И кажеш Драго био си пут Далмације? – reĉe Joko Krsto.
- Ја? Био и у Далмацији и по свијету, а мени је сада у
глави такав хаос, да и сам не знам ђе путујем и камо ћу
стић'. Али, послужила ме срећа, па ето, ипак сам на путу ка
дома. А јеси ли ти Јоко, рођени мој, виђио кадгод срећну
будалу, - kroz smeh će Drago.
- Е, па гледај га Јоко. Ту је пред тобом, јер ја сам
најсретније чељаде на свијету! Да, јесам. Види се то и на
мом лицу.
- Па видим ја нешто... као да сте... али сам мислио да је
нешто друго у питању.
- Мора бит да изгледам кано неко коме се све измантало
у главу. Нема ниђе огледала да се видим, а осијећам да
сам се потпуно променио, да имам изглед неког другог
чељадета. Зато ме ти Јоко нијеси одмах ни препознао. А ја
сам ти такав јер се враћам право са вјенчања.
- Ти се Драго оженио?
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- Јесам мој Јоко, и одмах након вјенчања правац на
Бјелила, па пут Костића да се јавим матери.
Posle tih njegovih reĉi poĉeše ĉestitanja svih prisutnih koje je
razgovor trgao iz dremeţa.
- Пази ти њега!, smeje se ispod brkova Petar Petrović – А
зато си се ти тако нагиздао. Не само нагиздао већ дао и по
миришљавој водици.
- Да, да... Ради потпуне илузије дао сам се чак и
напарфимисати. Потпуно сам се предао. Нема ни мисли,
нити неких брига, ни туге, ама све ми је лишо... Само неко
осјећање... Нечег чудног. Право да ви велим, отакад са се
родио овако нешто нисам имао.
- А да ти Драго опет не изводиш неке шкерце? – upita ga
Joko, i nastavi. – Да то није као оно са магарцима, или са
оним камионом или са палом на Бјелила.
- Ма какве шкерце. И оно са магарцима није била шкерца
него чиста работа. Где нема људи има магараца, а богуми
понекад је живина већа од чељади. Па тако и мени. Да не
би магараца ко зна како би се све завршило.
- А шта је то било са магарцима? – upita Petar Petrović.
- Ја вама о свадби и о мојој срећи, а ви... Ђаво ви однио.
Само би неке галијоштине слушали.
Vida se već podosta odmakla od mula hercegnovskog i
polako grabila ka Zelenici. Jutro se pomolilo iznad Lovćena.
More, gnjila bonaca. Po koji galeb iza krme broda nadleće nad
vodom, a malobrojni putnici se već rasporedili na gornjoj palubi,
a u salonu Drago Savo nastavlja svoju priĉu.
- Таман када сам брод сургао под муло у Калиман и
лишио се работе око брода и пијеска, дошли ми да купим
камион. На Вару је био један. Жута Прага. Тражио је један
од браће за ту Прагу око стохиљада динара, а ја одвојио
седамдесет. У кафани на Вари, пред по Гошића и Радовића
преговарали смо о цијени. Газда Праге не попушта. Бани
се, држи цијену. Нема ми друге, велим ја себи, но да
предузмем нешто. Одем на Бјелила и сипам глас да сам
остао без шолди. Наспем га у неколико ботиља и двије
демижане. Оставим неколико литара гласа у буре од
остике, а буре оставим на доње, округле скале ђе сви сједе
када дођу по вино на Бјелила.
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- А како си сургао брод у Калиман, prekide Draga Savova,
Petar Petović.
- Лако. Био ми на везу преко пола године на муло. Дошли
Тивћани, веле, оли маћ брод са мула. Хоћу колико сутра,
кажем им ја и дођем на подне у Калиман. На мулу стоје
Тивћани, чекају и све некако погледују испод ока. Један од
њих каже, е вала је и врјеме да се тај брод помјери са мула.
Ово је муло за пристајање, а не за сидравање. Уђем ти ја у
штиву, узмем шјекиру, манем два три пута на само дно.
Море поче улазит у брод. После неколико, ''Мераклија'',
тако се звао брод, се нагнуо и кренуо сото. Ја ти изађем
ванка и кажем им, е сада га ви вадите, није више уз муло.
- Ајде Драго, настави са причом о Праги, uz osmeh reĉe
Joko.
- Да. То је била права шторија. Кажем вам, оставио ја
остику да шири мирис о мом пропадању, а ботиље понео у
Радовиће и Гошиће у неколико одабранијех кућа. Демижану
дао у кафану на Вару. После неколико дана, глас о томе да
више немам ни шолда, се расуо по чашама, испунио уста
радовићка и гошићка и полако се ширио од уха до уха.
Увукао се под кожу, а када сам, на Пинама у Тивту, од
једног Грбљанина, чуо да сам потпуно пропао, знао сам да
је дошла ура. Кренем то исто вече на Вару. Била је неђеља,
а у тај дан предвече, изађу сви домаћини из Костића,
Гошића и Радовића на чашу беванде и да баче на карте.
Бришкула и трешета, то се игра у нас у Кртоле. Само они
најстарији баче и дарде или преферанс. И тако ти ја полако
уз Марицу са Бјелила право на Вару, а у шпагу седамдесет
хиљада динара. Пред кафаном сви се скупили. Игра се на
карте, прича се и пије. Приђох за сто где је сједио газда од
Праге и питах га да ли је продао Прагу. Не ја Богуми,
одговори. Чекам тебе ако си још вољан да је купиш. Ја
јесам, одговорих му, али као што и раније казах, могу ти
дати само седамдесет хиљада, ни мање ни више. Не знам
Драго, рече ми, вриједи она сто хиљада али ето теби ћу га
дати за осамдесет. Када то рече, ја се као тргнух, направим
лице на ђелозо и на тугу, и рекох му да му ја дајем
седамдесетхиљада јер немам више.
Tu Drago zastade i nastavi:
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Он на то рече да је спреман да и о тој понуди разговара.
Ја се тада учиних посве невјешт па му казах да може, али
ако може да сачека који дан.
Vida se u tom trenutku odvajla od mula u Bijeloj i grabila,
pored цrkve Svete NeĊelje put Kamenara, kroz Verige, pa dalje
ka Kotoru. Na gornjoj palubi na krmi broda već je bilo dosta ljudi
koji su, neki veoma znatiţeljno, a neki opet po ko zna koji put
razgledali obalu pored koje je Vida prolazila. Drago Savo je
nastavio svoju priĉu o ţutoj Pragi.
- И кажем вам, ја му ту велим да ме причека неки дан ако
то икако може. Пита он, а зашто Драго? Ја, опет као
невјешто, му речем да сам паре зајмио куму из Луштице, те
ће ми их он врнут за који дан. После тих мојих ријечи
почеше се у кафани сви тихо смиљуит. Јес, врнуће их, како
да не, добачи неко. А ја сам ти вечерас нешто расположан
па ћу ти, ако ми паре одмах даш, дати Прагу за твојих
седамдесет хиљада, рече власник камиона. Ех, одмах,
рекох ја, дану ме причекај још мало. Чим ми кум врне паре
ето мене по Прагу. Биће то брзијех дана. На то се већ скоро
сви у кафани почеше наглас смејати, а из угла допре глас –
Немаш ти мој Драго Саво ни цванцика, а камоли
седамдесет хиљада. Трсио си све шолде па сада само
баниш. После тога наста општи смех. Ја се још више увукох
у себе, као да ми је непријатно и као да немам одговор на
све то што се дешавало. Ја ти онда још једном као замолим
да се, ако је икако могуће, одложи куповина на још неколико
дана или неђеља, а тада, понешен атмосфером у кафани и
општим смехом, власник Праге изговори
- Ма, да ти право кажем Драго, ако би ми сада дао паре,
продао бих ти Прагу и за шездесет хиљада.
Ја се опет станем повлачити и нећкати, и поновим да све
то може али када ми шолде врне мој кум из Луштице.
Vida se primakla Kamenarima. Mnogi putnici koji su išli za
Lepetane, Lastvu ili Tivat, napuštali su brod i prebacivali se
catarom u Lepetane i time skraćivali put za nekoliko ura, i
nastavljali put dalje.
Petar Petrović se potpuno predao priĉi Draga Savova i nije
skidao oka sa njega dok je ovaj, pun neke strasti i zanosa
govorio.
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- И ја ви кажем, настаде општа спрдња око моје куповине
Праге. Из кантуна кафане опет се чуо неки глас: Дану се
сад покажи Драго. Ђе су ти с'д ти шолди? Ја се као
примирио, а све гледам на власника Праге када ће
изговорити оно што сам очекивао и нашта сам се
припремао.
- И, шта је даље било, nestrpljivo će Petar Petrović.
- Било је, није да није. Не издража он сав тај притисак и
огласи се да га сви чују – Ма, када би сада одмах платио,
дао бих ти камион и за педесет хиљада. Е, ту сам те чекао,
мислим се у себи и одговорих му да није вријеме за тако
нешто, да ме сачека јој који дан. Он, пун себе, а да би испао
галијот, г'ори – Ево људи, нека они сви чују, ако одмах даш
шолде, носи Прагу за педесет хиљада. Ево и кључева на
сто, да се види ко сам ја, а ко је Драго Саво. Бачи он
кључеве на сто, а ја се примакох столу. Сви се смију,
добацују – Хајде сада Драго. Шта је било кућо моја, нема те
ниђе вели власник Праге. Да би све било што забавније,
још рече – Ево ти с'д Драго види каки сам ја човјек. Јеси мој
добри, рекох му ја, човјек си ти, али ни Драго Саво није
нечовјек. Извадим из шпага шолде, а мук у кафани.
Избројим педесет хиљада, вратим два'есет у шпаг, метнем
паре на сто и узмем кључеве. Тек тада наста такав смијех и
пометња да је то чудо. Претумба се све на његову банду.
Почеше сви са подсмијехом и руглом говорити о, сада већ
бившем власнику Праге, а ја ти се полако упутим на врата,
па право у Прагу. Упалим камион и потјерам га ка
Бјелилима.
- Е баш си прави галијот Драго, uz smijeh reĉe Petar
Petrović.
- И шта би са Прагом, pravi se nevješt Joko Krsto.
- Пребацим је ја на Бјелила, али већ код Белависте
видим да нешто није како треба. Наставим низа страну пут
Какрца, а код кривине над старим Бјелилима опет проблем.
Мораш мотат и тамо и вамо гувернал оли ти волан. Нема
оно аутоматика, па се само врне на се. И тако неколико
дана, а онда код бистијерне под Фортицу, у кривини, из
Облатне се враћао са пијеском, заборавим се и право у
страну. Завидам се у стијене у кривини и ту станем.
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Опучиле ми се обије предње гуме, отишле у комаде.
Дођем ти до Варе и упитах има ли неког да ми поможе око
гума. Расцвјетале се скроз а и оно метално, фелне, и оне
се искривиле, те сам морао купит обје гуме и то цијеле. Сви
муче, гледају на доље, нема никог ко би ми руку дао или ме
пребачио до Тивта оли Котора да у бутигу купим и довезем
у Кртоле. Видим ја да од тог посла нема ништа, одем до
матере у кућу на Вару узмем два магарца и право у Тиват.
Обавим куповину па назад за Кртоле преко Превлаке и
Солила.
Vida se već dokopala Veriga i skretala na levo, kraj
Kostajnice put Morinja. U Kamenarima na brod je ušlo mnogo
nove ĉeljadi, valjda idu u Risan i Kotor. Paluba već punana,
ţamor skoro da nadjaĉava zvuk motora. U salonu broda već
ima dosta ljudi. Poneko, kao da neće, prisluškuje šta govori
Drago Savo. Mnogi pozdravljaju, pitaju za zdravlje. Drago Savo
otpozdravlja, ali ne prekida svoju priĉu.
- И тако ти ја са магаради пребачим гуме до Фортице,
промијеним их, утоварим магарад на Прагу па право на
Бјелила. Истоварим магарад, оперем на Фрутак Прагу, себе
дотјерам. Обучем јакетун од свадбе, узмем вешту, са
шуфита, што је остала још од прве жене. Котуле, мараме,
клобуке и неке ђинђуве. Навучем ту робу на магарце,
клобуке им ставим на главу, вежем им мараме око врата, па
преко понта, право их у Прагу. Био је ту и владика, тако смо
звали једног малог, унука Костића, који ми је за све то дао
руку, те сједосмо у Прагу и правац Радовићи, на Вару.
Код прве бутиге, код Вукаша, стадосмо. Ја ти, опет преко
понта, изведем магарце те са њима у бутигу. У бутиги
Вукаш и још двоје троје чељади из Миловића. Узмем
наполитанке, кексе и још неке колаче те их ставим пред
магарце да се почасте. Купим им и оранџаду, сипам у сић и
то исто пред њих. Вукаш гледа, мучи, а они из Миловића
намах на врата. Либерај ме Боже, довикну један од њих.
Када се то све завршило, опет магарце преко понта на
Прагу, па терај даље. У другој бутиги, код Ника Васова,
стадосмо само да узмем још наполитанки и кекса и
оранџаде, па настависмо ка Вари. На Вари, пред кафаном
Јованчића окупили се сви.
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Игра се на карте, ћакула се, прави се спрдња, пије се
вино и ракија. Зауставим камион испред Канонике. Сви
гледају ка мени, ћуте и нико ништа не збори. Узмем понат,
оборим задњу банду од приколице и изведем два магарца.
Кренем с њима у кафану. Сједнем за сто, а они, магарци
поред мене. Зовем себи пиће, и горим на глас – дај пиће и
за све магарце овђе, јер су магарци понекад виши од
чељади, а богуми има и уре кад су чељад ка магарци. У
кафани сви муче нико не збори ни рјеч. Попијем ја своје
пиће, а и магарци попише сок из сића и поједоше оне
наполитанке из бутиге Ника Васова, па магарце вратим
дома код матере у кућу, tu Drago malo odahnu u priĉi, otpi
malo vina i nastavi:
- Када сам се враћао преко Варе ниђе никог у кафани.
Само Јованчић помјера каријеге уз столове.
Vida se dokopala Morinja i krenula polako ka Risnu. Joko
Krsto, gleda Draga i veli mu:
- А шта је било са младом Драго? Што си доша без ње,
или је то опет нека твоја шкерцада!
- Ма није Јоко, сад ћу вам отићи на доњу палубу. Тамо на
клупи, крај прозора, сједи створ божији који вам је, тако
рећи, свим својим бићем предан. Знате ли, блондина са
носићем... с прстићима... Душица моја! Анђел мој! Она је
мој златни пупољак, мој сјајни лампиончић! Даворка душа
моја! А ножица!
Господе! Њена ножица није као што су наше ножурде,
него нешто минијатурно, чаробно... алегорично! Просто да
узмеш и поједеш ту ножицу! Ех, ама ви ништа не
разумијете! Јер ви сте материјалисти, досадни галијоти и
ништа више! Ево, кад се и ви ожените, онда ћете се сјетити!
Гдје ли је сад, рећи ћете, Драго Саво? Да! А сад идем код
ње. Тамо ме већ с нестрпљењем чека... са осмијехом. Ја
сједнем, овђе са вама, а она ме чека.
Petar Petrović klima glavom i klati se od nekog srećnog
smeha, a Drago nastavlja svoju priĉu:
- Па онда наслониш своју тикву на њено раменце и
хваташ је око струка. А унаоколо, знате ли, мук... поетичан
полумрак у штиви брода. Цио свијет бих тог тренутка
загрлио. Петре Петровићу, допустите да вас загрлим!
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- Драге воље мој Драго.
Prijatelji se uz opšti smeh putnika grle, i srećan novobraĉnik
nastavlja:
- А ради већег идиотлука или, како то по разним либрима
пише и говоре, ради веће илузије, одеш до бифеа да
искапиш двије-три чашице. Овдје у глави и у грудима
дешава ми се нешто што ни у бајкама нећеш наћи. Ја сам
човјек ситан, ништаван, а чини ми се да сам наједном
постао безграничан... Цијели свијет собом обухватам!
Putnici, gledajući na napitog, srećnog mladoţenju, i sami se
zaraze njegovom veselošću, pa već i ne osećaju onu poĉetnu
dremeţ, a osim Joka i Petra, oko Draga Savova se oĉas
pojaviše još petorica.
On se vrti kao na iglama, sve bi nekako da krene ka svojoj
Davorki, ali... Prska pljuvaĉkom oko sebe, maše rukama i brblja,
brblja bez prestanka. Cereka se i svi se cerekaju.
- Главно је, господо, што мање мислити! До ђавола са
свима тим анализама... Ако ти се пије, а ти, брате, пиј, а не
да филозофираш: да ли је то шкодљиво или није... Све су
те филозофије и психологије пашта фажола!
Kroz kabinu broda prolazi kontrolor karata i govori:
– Билете, молим, билете на преглед..
- Драги мој пријатељу – obraća mu se mladoţenja – кад
будете пролазили кроз доњу палубу, а ви нађите тамо даму
у сивом клобуку са бијелом птицом на лијевој банди, па јој
реците да сам ја овђе!
- Разумијем. Само на овом броду нема доње палубе!
- Па добро! Свеједно јој реците да јој је муж здрав!
Kako to reĉe, Drago Savo nastavi, ali više za sebe.
- Муж... Дама... Је ли то одавно? Муж... Ха-ха... Тебе
треба тући мој Драго, а ти муж! Ах, мулцу један! А она! Јуче
је још била ђевојчица... пупољак наранче... Просто не могу
да вјерујем!
- Данас је тешко и чудновато видјети срећног човјека –
govori jedan od putnika, - прије ћеш видети црног галеба
или...
Tu putnik zastade, pogleda prema Dragu i namignu mu na
naĉin na koji se namiguje nekom ko se dobro poznaje, voli i sa
kime se provelo dosta vremena.
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- Да, а ко је томе крив? – govori Drago Savo tegleći svoje
duge noge i ruke sa ogromnim šakama. – Ако ви нисте
срећни, онда сте сами криви! Да, а како сте ви мислили?
Човјек је сам ковач своје среће. Зажелите само, па ћете
бити срећни, али ви нећете. Ви се тврдоглаво уклањате од
своје среће.
- Ето сад! Како то? – dobaci crni muškarac sa velikim
oćalima i brkovima.
- Врло просто!... Природа је удесила и наредила да човек
у извјесну уру свога живота воли. И ако је настао тај
период, онда, добри мој, воли свом снагом. А ви не слушате
природу, сви као нешто чекате. Даље... У књигама је речено
да нормална чељад мора да ступи у брак... Без брака нема
среће. Ако је дошло право и згодно време, а ти се жени, не
одуговлачи... Али ви се не жените, него мудрујете и све
нешто чекате! – A zatim nastavi još sveĉanijim glasom:
- Затим је у Светом писму речено да вино весели срце
човечије... Ако ти је добро, па хоћеш да ти буде још боље,
онда ми ти, братац, иди у бифе па попиј нешто. Главно је да
не мудрујеш, него удари у шаблон! Јер шаблон вам је
велика ствар!
- Ви кажете да је човјек ковач своје среће. Либерај ме
Боже такве среће, кад је довољан један болестан зуб или
штрига од жене или таште, па да му сва његова срећа сурга
у понор? Ја вам говорим, све зависи од случаја. Нека нас
задеси, на примјер, сад некаква невера или да учини бура
или ти југо, па да видим да ли би и тад овако пјевали, progovori jedan od putnika.
- Дану мучи - protestvuje Drago Savo, – катастрофе се
дешавају само једанпут у години, а мени се једна већ
догодила и не бојим се ја никаквих случајева, стога што ти
случајеви немају разлога да се догађају. Ријетки случајеви!
Нек иду они до ђавола! Просто нећу о њима ни да горим!...
Охо! Па ми већ дођосмо у Рисан.
- А куда ви путујете? – pita Petra Petrović. – У Котор, или
некуд још даље?
- У Котор? Шта би то ја мога у Котору работат сем да
одем на суд, или тако нешто! Ја вам идем у Кртоле, на
Бјелила.
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- Па што не сиђосте у Каменаре, па цатаром преко до
Лепетана, па у Ластву и неком барком за Бјелила?
- Знам, знам могао сам то учинит, а тако сам рекао и мом
анђелу, мојој Даворки, да излазимо у Каменаре, али ето,
запричах се и...
Samo što to reĉe, u salon uĊe kontrolor karta i reĉe Dragu:
- Чудновато господине. Нема ниђе на броду госпође са
бјелим клобуком. Али ми се све чини као да сaм такву једну
жену видео у Каменаре на мулу када смо одлазили!
- Каменаре! Аух ти га... Па она је јадница изашла са
брода као што сам јој и рекао у Каменаре.
- Онда вам честитам, јер ето вас у Рисну, - kao da je jedva
doĉekao, progovori Petar Petrović.
Prolazi pola minuta ćutanja. Drago Savo se diţe i tupo
prelazi oĉima društvo okolo sebe.
- Да, да – objašnjava dalje Petar Petrović. – Ви сте
запричали и ето... остадосте без младице.
- Ах, шта учиних јадан! – проговара Драго Саво, a polako
bledi, hvata se za glavu i poĉinje brzo da koraĉa po salonu, –
ах, нека ме, ниткова, ђаволи изију. Но па шта сад да чиним?
Па жена ми у Каменаре! Она је тамо сама, чека, мучи се.
Drago Savo sede na klupu i jeţi se, kao da mu je neko na
ţulj stao.
- Ја сам несрећан човек!. Па шта да радим? Шта? – jeĉi
on.
- Но, но... – Teše ga putnici u salonu.
- Није то ништа... Ванка у Рисан па на пругу или нађи
неког да те пребачи барком оли аутом за Каменаре. Чекаће
она тамо тебе. Нема јој друге. – Pokušava da pomogne Joko
Krsto.
- Пруга, барка... којештарије – jada se Drago Savo, ĉuveni
„kovaĉ svoje sreće― – А ђе су ми шолди за такве работе мој
Јоко? Све су ми паре у Даворке, у моје жене!
Prošaptavši nešto izmeĊu sebe, došaptavajući se i smejući
se, putnici prikupljaju novac pa kada prikupiše koliko su mogli
dadoše sve to na gomilu Dragu Savovu.
- Да ви нешто право велим. Чини ми се да ће се Даворка
и без мене снаћи у путу...
Tu Drago malo zastade i nastavi:
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- Баш да видим може ли се снаћ и допељат се до
Бјелила без ичије руке. Нека јој то буде нека врста испита, а
ми ове шолде, када смо их већ окупили скупа у камару, да
их скупа и трсимо. Ало, мали... – zove Drago konobara.
- Дану нам за све ово донеси вина и пршуте. Нека мнам
се нађе до Котора, а од Котора па надаље виђјеће се...
Svi putnici se na ove reĉi prvo zagledaše izmeĊu sebe, a
onda, kada se smehom javi Joko Krsto, svi prihvatiše kao jedan
i poĉeše se smejati i dobacivati:
- А ти нас Драго као и оног за Прагу, бачи у макину! –
reĉe priliĉno neveselo, ali sa osmehom na usnama Petar
Petrović.
- Но, реци нам Драго имали те младе или је и то нека од
твојих шкерца, - dobaci Joko Krsto.
- Ма има младе Јоко, није да је нема, али није на овом
броду. Није она ни пошла на пут. Остала је у Задру код
својих, а ја сам доша само по неке папире и враћам за коју
неђељу по њу.
- А то ти је Драго мој опет твоја работа! – odgovori Joko
Krsto, a u rukama obrće svoj slamnati šešir.
- А које су те његове работе - progovara Petar Petrović.
- Има их разних, а мени је најмилија она из Ђеновића.
- Није из Ђеновића, већ из Баошића - prekida Joka
Krstova Drago sa osmehom na licu koji se dovukao i do oĉiju, i
nastavlja – ако мислиш на оно са кафаном.
- Да, на ту, а на коју другу! Дану је реци Драго, нека је
чује и Петар, а и ова друга чељад. Има се ту шта чут.
- Продали пијесак у Нови, poĉinje Drago. – Ја, Јово Јола,
Иво Паво и Јоко Паво. Из Облатне право у Нови, продали
пијесак и пунани пара кренули пут Бјелила. Негдје пред
Баошиће, Јоко Паво, који је попио своју лату вина, рече да
је ура за кафану, те ми право на муло Баошића. Било је
неђе око шест ура поподне. Мркло помало, а у кафани
скоро ниђе никог. Пописмо по ботиљу вина сваки, а онда и
бокун пршута и мало сира, па опет ботиљу вина и тако два
три ђира. Ноћ већ ухватила. Платим ја сво пиће и све што је
било, и горим газди да нам донесе да понесемо нешто и за
дома, а он, мислећи да смо пијани у комаде, када донесе
пет ботиља вина, пршута и сира у карту, наплати још
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једном све што је до тада било. Мислим ја да ли да
направим одмах бруку или да учиним нешто друго. Јово ми
рече да је вријеме од бруке, а ја га послах на брод по коноп.
Донео Јово коноп, газда затворио врата од кафане, а ја
Јову горим да увеже све столове и каријеге једну за другу.
Увеза их Јово, а крај конопа потегосмо до брода. Газда
гледа, извирује кроз прозор, а ми право на брод. Дам пун
гас, а столови и каријеге полетеше једна за другом у море.
Скочи газда. Виче, бештима, а столови и каријеге по мору
витлају. Одмакосмо се којих сто метара, а Јово сјекиром
удри по конопу, а столови и каријеге, полако почеше тонути.
Вуче их на дно оно гвожђа на њима. Тако је то било, он
нама наплатио два пута, а ми њему само једном - završi
priĉu Drago, a pogledom je okrznuo po ramenu i Petra
Petrovića koji se naglo trţe jer mu se uĉinilo kao da ga je nešto
opeklo.
Vida je polako klizila prema Kotoru, pa dalje prema Bjelilima
gde je na mulu oĉekivao Marko Vuko da doĉeka bacalo, povuĉe
cimu i nabaci je preko kolone na mulu. On se, dva puta dnevnо,
iz Gošića, niz Potok spuštao na Bjelila.
Dolazio je taĉno petnaest minuta pre dolaska broda, sedeo
na skalama Pera Vasova i ĉekao taj trenutak kada svi sa broda
gledaju kako on hvata bacalo.
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Zapis No. 06
Bila je neĊelja. Jutro se oglašavalo sa lovćenskih strana i
polako se vuklo i pomeralo preko Vrmca i Polja solickog na
Đuraševiće, pa na Nikoviće i Radoviće, a odmah potom svetlost
se rasprostre po Gošićima. Prvo osvetli Svetoga Luku pa se
spušti niza stranu do svake kuće, poĉev od Đinovića pa na
dolje.
U Tripinoviće se svetlost nije gasila cele noći. U kući su svi
bili uţurbani, a mirni. Joke Pera Kostova je, tako su bar ukućani
mislili, bila spremna da ode ka Svetome Luki. Bolovala je Joke
duţe vrjeme, a Pero Kosto je govorio:
- Године су учиниле своје, а и живот је није штедио.
Niko Vaso Kikanović je još pre nekolko dana, kada je ĉuo
psa da pred kućom Pera Kosta zavija na onaj posebni naĉin,
rekao:
- Да се мјени о његовој глави, ali kako je pas i dalje
zavijao, išao je Niko Vaso po Gošićima i govorio:
- Дошло је врјеме Јоке Перовој пут Светога Луке. Нема
јој другога пута. Ем пас завија на ноте, а прошле године им
је и оно младо стабло на двору одједном усахло. Знаци су
то.
- А и ја сам примјетио да се нешто догађа, nastavi Špiro
Ivo Đinović - у баштини им се међу бобом и пшеницом
појавиле буже на сред поља. Рекох ја својима биће да је
неко слаб у кући Трипиновића. И ето, дошла је и ура за Јоке
Перову.
- А мене Јоке Перова прије Васкрса на неколико дана
рече да јој је у сан дошло да су јој сви зуби испали, да је
боли пета и да јој лево око игра, а да је виђела и како јој се
кантун од куће руши. Звала је, вели у сну, и неку своју
својту, која је умрла одавно, на објед, - nadoveza se Mare
Sretena Rautovića i nastavi - причала ми Марица Васа
Стањевића да им се свијећа на славу угасила, а да им је и
хлеб био некако сув, није им се прихватио, а кумови ми
рекоше да им се и бадњаци за Божић нису веселили.
- Све то ти је више него довољно да се не може проћ
лишо.
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- Када је ура, ура је - odgovori joj Špiro Ivo.
U kući Tripinovića mir. Na kvarat do podna, ušao je
sveštenik, na poslednji razgovor sa Joke Perovom. Nije prošlo
mnogo, po ure ili nešto više, sveštenik napusti kuću. Na uru i
po, oglasiše se, u jednu stranu, zvona Svetoga Luke.
Po Gošićima se prosuo glas, zavukao se u svaki kantun,
draĉu, meĊu, kamen i panjegu – umrla je Joke Perova.
Glas se polako spuštao i niz potok ka Bjelilima i Oku, prekrio
je baštine u Spili, uvukao se u lovoriku i masline kraj puta kojim
je Joke Perova godinama silazila u baštinu u Oko.
Osluškivali su mještani da li će moţda zvona na Svetome
Luki da jauĉu i raspitivali se da li su oĉi Joke Perove ostale
otvorene jer i to bi bio znak da će još neko iz kuće ubrzo poć‘.
U kući Tripinovića, još dok je sveštenik bio u kući, upalili su
svijeću i kandilo, a kada je Joke Perova ispustila poslednji dah
iz svog тela, snaje su je okupale, obule je i navukle na nju
crnogorsku nošnju, istu onu koju je i na venĉanju nosila,
poloţile je u sanduk, ruke i noge joj uvezale crnim mašnama,
koje će odvezati pred samo zatvaranje sanduka, a prozore i sva
škura na kuću zatvorile na libar.
U veliku gostinsku kamaru staviše sanduk sa Joke Perovom
na sto i to glavom okrenutom ka zapadu, a na jastuk kod
pokojnice staviše lovoriku, bršljen i malo bosioka. Sa leve i
desne strane sanduka, kod glave, postaviše po kandiljeru sa
sećom, ikonu i krst, što su iz crkve donijeli postaviše joj na prsa,
a ogledalo u kamari prekriše bijelim šugamanom.
PoreĊaše karijege u krug oko stola na kome se u otvorenom
sanduku nalazi Joke Perova, da narod ima gdje da sjedne.
Negdje iza ponoći u kuću je ušao Tripo Niko. Krenuo ka
pokojnici, cjelivao ikonu i krst, a onda, valjda od bršljena ili
bosioka, ko bi to sada znao, uvukao mu se miris u nos, zatrepta
mu dušnik, te on kinu. Odmah skoĉi najmlaĊi Tripinović, koji je u
sobi kraj sanduka stajao i pazio da neka maĉka ili druga
ţivotinja u kuću ne uĊe, te mu škarama odsjeĉe dugme sa
košulje. Samo što je Tripo Niko seo, u sobu je ušao nepoznat
ĉovjek koji je sjeo kraj Mare Špirove i izvadio komad papira i
olovku. U sobi je bilo svega nekoliko ĉeljadi, a nepoznati ĉovek
u pola glasa upita Mare Špirovu šta je red i obiĉaj oko pokojnika
u Krtole.
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Mare, iznenadjena, ali i kuriozna da sazna ko je nepoznati
ĉovjek i zašto pita ono što svi u Krtole znaju, upita ga:
- А окле сте ви?
- Ја сам Перо Лаза Вукова из Кривошија, а доша сам
јутос у Миловиће код рођака. Када сам чуо да је у Гошиће
умрла Јоке Пера Костова, дођох да чујем и видим како се у
вас сарањује чељад.
- А да ли сте ви у роду са Вуковићима из Кривошија?
- Нијесмо у роду, но смо у кумству, ако мислите на
фамељу Трпина Вуковића.
- Да, на њих, и они су, колико је мени упамет, у кумству
са неким из Миловића. Чини ми се са неким од фамеље
Дапчевића. А што се тиче сахрана, то вам је у нас онако на
кртољски. Тачно се зна коме је што чинит.
- А шта то ваља чинит? – uporno će Pero Lazo.
- А није ви овђе ни мјесто ни ура да о томе зборимо. Ако
вас све то занима, а ви питајте попа Ника, па нек ви он то
рече!
Pero Lazo Vukov je video da mu nema ništa od razgovora sa
Mare Špirovom, te posle nekoliko polako se uputi ka vratima i
napusti kuću Tripinovića. Dok je silazio putem od Gošića ka
Radovićima, na Peceljevini se srete sa jednom ţenom koja je
pod levu ruku nosila kosijer, a u desnu demiţanu. Ţena se
jedva prepaznavala u mraku jer je na sebi nosila sve crno, od
cipela do marame, a i oĉi su joj bile crne.
- Добра ви срећа, obrati joj se Pero Lazo.
- И теби, ко да си, а и да се по бруци не познајеш, odgovori mu ona onako u prolazu.
- А зашто да се по бруци не познајем?
- Боље ти је то него да ти речем – Не дошао дома! –
odgovori mu ţena u crnom, a kada se već odmakla, kao da je
ĉuo da je, onako kroz pola usana izgovorila – По бруци се и
грдилу познавао!
Pero Lazo produţi dalje putom, a na raskrsnici kod puta za
Kostiće, iskoĉi iza meĊe jedan ĉovek i prepreĉi mu put.
- Чујем да се распитујеш код жена о нашим обичајима, а
од њих у Кртоле ништа сем клетве не мож' чут. Јаох ти у
памет ако њима вјерујеш. Сигурно ти је, када си напустила
камару да су остале ријечи за тобом, - tiho je govorio ĉovek.
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- Не дошао дома, па онда и она - да му се кућа ископа,
или да му се огњиште угаси, а могло је и, да му се шљеме
прекине и ископао се и по ђевојци. А ја ти мој добри горим Што руком дохватио – све ти цвјетало, и ево ти оваj комад
карте на коме је све лијепо записано, па то однеси са собом
и да те пут у Кртоле више не нанесе, већ да се по добру
врнеш.
Ĉovek tada pruţi komad papira Peru Lazu na kome je pisalo:
Запис о мрцу – белешка 234-АД-35
Сандук из куће износи блиска фамеља, искључиво мушка
чељад, али никад син оца. Ако се сахрањује жена, крај у коме
је глава носе два мушка из њена рода, а крај у коме су ноге
носе два мушка из у коме је била удата. При поласку сандук се
износи, се ногама напред, и удри три пута о земљу. Сандук не
смије да дотакне довратак, да не би још неко из куће умро.
Када изађу на дворишну капију, баци се тигла са куће да се
мртвац не поврати. На челу спровода иде дијете које носи
пшеницу, иза њега они који носи крст, а онда у ред свештеник,
па сандук, родбина, па сви остали и то гологлави. Уз покојника
се у гроб ставља ботиља вина „да се не потенчи―. При изласку
са гробља један младић од родбине стоји на капији и свакоме
даје мало пшенице. Прије свих се, пречицом, са гробља
морају вратити двије одиве из куће покојника, и успут уберу
зелене гранчице ловора и маслине. Када уђу у собу у којој је
лежао покојник, покупе ленцуле који су били испод сандука, и
добаце их једна другој неколико пута, а убраним гранчицама
мало поиграју око стола.
Ленцуле треба да опере нека удовица, али никако неко од
укућана. Испред куће стоји вода, да се по повратку са гробља,
оперу руке, али се не смеју обрисати. У кући се припрема
каритад за покој душе умрлог. Од јела се не спрема ништа
посебно, али се пази да објед не буде много свечан. Каритад
се обично врши на столу на коме је лежао покојник. У соби у
којој је био изложен држи се 40 дана упаљено кандило, чаша
вина и комад крува, а на греду од плафона се привеже
комадић платна од покрова – камбрик. Жалост родбина
показује ношењем црнине чак и за далеким сродницима.
Парастос се служи 40 дана, пола године и годину дана после
смрти. Спрема се пшеница, вино и проскура и то се носи у
цркву. Парастос дају и када сазнају да је неко умро у туђини.
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Zapis No. 07
Када се срушио комин на кући Барбића у гомили тигли и
камења, Иво Нико је угледао оковану дрвену кутију. У први
мах је помислио да је то кутија са дукатима, јер се већ
годинама причало да је један од Барбића, биће да је то био
Ђуро Васа Ивова, сакрио дукате што их је из Америке
донео. Иво Нико је сав усхићен и пун наде однео кутију у
кужину и тамо је, прво очистио а онда и отворио. У кутији је
нашао комад тканине у којој је било умотано неколико
папира. Папири су били писани кроз неколико руку и у два
писма. На свакоме је био и воштани печат и потпис испод
њега. Датума није било нити на једном од папира, а сви
папири су имали наслов КРТОЉСКА ПРЕВЛАКА, и неки
знакови и бројеви без икаквог реда. Можда су они и имали
неки свој ред и смисао, али Иво Нико то није могао
утврдити. Папире је, после неколико дана показао свом
куму Васу Перу Бринићу, а овај их је, јер је имао поглед који
памти и најмањи шум ветра, запамтио и дошавши кући
преписао на папире које је, лист по лист, запечатио у
флаше и однео их у магацин на Какрцу. Годинама је их је
скривао и од себе, те је после неког времена и заборавио
да флаше постоје, а и место на коме их је држао. Само у
време југа је у сну изговарао текстове из рукописа, а звуци
и речи су се урезивале у зидове собе и испуњавале
пукотине на гредама плафона.
САН ПРВИ
у трећи дан југа месеца децембра 1734. године
Папа Климент VI је упутио писмо цару Душану 6. јануара
1346. године у коме га обавештава да постоје
бенедиктански манастири који шире писменост међу народ
кртољски, а они су, манастир Светог Михаила на Томби или
ти Превлаци Кртољској, као и црква Светог Луке у
Гошићима. У скрипторијима тих манастира се гајила
писменост, преписивале се многе црквене књиге, а и
састављале нове. Књиге су писане на старословенском и
латинском језику. Натписи на старословенском су писани
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глагољицом и то су и почеци прве писмености у овим
крајевима. У манастирима је и служба божија извођена на
старословенском језику, а њу си изводили бенедиктански
монаси.
Монаси су дошли из Италије и радили на описмењавању
осталих монаха, тако да се глагољица и њена књижевност
на Превлаци Кртољској постепено ширила и то упоредо са
ширењем латинске писмености и књижевности.
САН ДРУГИ
у пети дан југа месеца децембра 1734. године
На Превлаци Кртољској је нађен и један део капитела од
белог мермера. Усамљена појава тог добро израђеног
украса на Превлаци, указује да је донет са острва
Страдиота. На том суседном, већем острву, постојала је
базилика у склопу манастира. Храм рановизантијског доба
био је смештен у највишем углу велике раноримске
грађевине, а по свему судећи то је било велико јавно
купатило. Околност да су њене бројне просторије, окренуте
југу, снабдевене уређајима за грејање воде и зидова,
укључујући оне уз јужну страну храма Арханђела Михаила,
и да су биле украшене мозаицима, указује да је реч о бањи
или болници, где је коришћено лековито блато.
Уграђивање хришћанског храма у њене зидове, на
највишем месту, морало је имати посебан повод. То није
највиши део острва, нити најпогодније место на острву.
Значи, хтела се уградња храма управо у тај, највиши део,
те римске грађевине. То наводи на претпоставку да је за ту
просторију римског доба било везано предање из
ранохришћанског времена, што је условило изградњу првог
храма, можда већ после едикта о толеранцији из 312.
године. Све то упућује на предање из времена прогона,
када су се хришћани окупљали прикривено на јавним
местима, каква су била јавна купатила. То даље упућује на
доба апостола, који су проповедали и чинили чудесна
исцељења у бањама и лечилиштима.
Апостолу Павлу предање приписује велику улогу у
покрштавању Словена. Преко Грбља, Кртола и Луштице
протезао се римски пут Солун - Рим, удаљен једва два
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километра од Превлаке, па се Апостол Павле, пролазећи
тим путем, задржао једно време и на Превлаци. Ово је био
још један повод за успостављање Зетске епископије, као и
оне Захумске, на јадранској обали.
У време Светог Саве сећање на апостола Павла било је
веома присутно и живо, те тако предање апостола Павла
сачуваше српска црква и народ.
Народ сачува и сећање на Далматинску цркву, што је
успоставише апостоли Павле и његови ученици Тит и
Ермије, наследили најкасније у VII веку.
Успостављајући Зетску епископију у обновљеном храму
Арханђела Михаила рановизантијског доба, на Кртољској
Превлаци, како се у народу говори везано је за делатност
Апостола Павла, а Свети Сава је укоренио Српску
православну архиепископију на темељима апостолске
Цркве Далмације.
Значи, Свети Сава је успоставио седиште Зетске
епископије у манастиру Арханђела Михаила, и тиме дубоко
уткао у живот Цркве и кртољско народно биће. То је
манастир са храмом успостављеним најкасније почетком
касноантичког доба, вероватно на месту где је апостол
Павле проповедао.
САН ТРЕЋИ
у осми дан југа месеца децембра 1734. године
Епископ Буциус није поклон земље на Кртољској
Превлаци потврдио олако. За доношење одлуке епископ је
спровео одговарајући поступак за који су нађени и сведоци,
од којих за једнога није сигурно када се обавестио о
спорном предмету, док је други изричито изјавио да је био
учесник догађаја 1124. године. Први сведок Јонус де
Паклецо сведочи и изјављује пред господином епископом
Буцином у првој години његова епископата, пред
свештеником Анастасијем, ђаконом Тисцином и субђаконом
Марином, да је у својој младости, када је још био
адолесцент, седео са оцем и ујаком у виноградима његове
породице, где су често долазили да седе њихови суседи:
свештеник Петар де Видало, Братеша де Папаралиа и
Борче.Од њих је наш извор више пута чуо да је, изузев
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четири комада винограда, цела Тумба Светога Анђела, тј.
да припада Св. Анђелу (дицебант ессе де Санцто Ангело).
Виногради су припадали:
Први - Јони де Сола
Други - Силвестру де Маца
Трећи – Брислину
Четврти - Онима де Дацо
А виногради неких Белатоца дати су Трипуну де Дерса, а
то је изгледа страна окренута према пољима од соли и
Грбљу, те да их само посади, али је земља била и надаље
у власништву Св. Анђела.
Све друго земљиште на Превлаци, одозго па све доле до
потока, припада Св. Анђелу.. На другој страни - према
Тивту - све земље и виногради које називају Бранате
припадају комуни, тј. Которској општини (terre et vineee que
dicenbantur Branate sunt de comuno). Виногради од Мелоса
до Паклецових и сва та обала припада цркви Св. Трипуна.
Виногради: свештеника Видела де Кастано, породице
Папаралиа, магистра Вите, породица де Пезено, де Гала и
свештеника Петра де Винеро, сви су власништво цркве Св.
Трипуна.
САН ЧЕТВРТИ
у девети дан југа месеца децембра 1734. године
Контеса Екатерина рођена је 1777. године у Скрадину, од
оца Филипа Сундечића и мајке Јоване Јовић. Сундечићи су
били угледна српска далматинска породица, а један од
њих, пјесник и свештеник Јован Сундечић, био је и лични
секретар књаза Данила.
Екатерина је била веома наочита и јако даровита
дјевојка. Краси је чврсти карактер, стрпљење и истанчани
смисао за вријеме. Описује је племенитост, пријатност,
трпељивост. Исконски је њен смисао за поштен однос и
праведност према роду и Богу. Ипак, за своје вријеме је
била доста независног духа, мада врло привржена старим
начелима и вриједностима. Чудак и јесте жижа цјелине.
Удала се, као што то и приличи једној таквој дјевојци, за
човјека без пријекора. Као дама високог стила, она и у
браку живи као узорна супруга.
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Али несрећа је брзо на врата њихова дома закуцала, те
њезин муж, конте Илија Властелиновић из Рисна, убрзо
умире. Порода њих двоје нису имали. И тако је Екатерина,
што значи увијек чиста, остаде удовица у својој
двадесетипетој години.
Како обичаји налажу, и црквени, а и они обичаји српског
племства, она се завјетовала се да се никада неће удавати.
У народу је сачувано предање, а то је посведочио и
Екатаринин слуга, јер му је то она сама рекла, да јој се
јавио у сну Св. Сава и да јој је наредио да откупи и обнови
његову прву Зетску епископију.
Екатарина то и учини те 15. децембра 1827. године,
контеса је од последњег мушког потомка породице Друшко
купила западну трећину острва за 400 дуката, поставши
чуварицом ове некада славне немањићке задужбине.
Од тог доба она је напустила световни живот и постала
монахиња по животу, мада никада није примила монашко
одијело. Отмена и богата грофица је изабрала сиромаштво,
ктиторка је пригрлила смирење и послушност, а
благочестива удовица је постала заручница Христова.
Слична Св. Екатерини Синајској, и ова Екатерина је
примила прстен од самог Господа Исуса, у знак обручења с
њим. У грофици-монахињи до данас се догађа чудо љубави
према Богу и роду. Контеса Екатерина и јесте прво
обретење Превлачких мученика, јер је она била и остала
свједокиња Божјег постојања, вјере православне и љубави.
Она је даривала свој живот и све своје богатство за обнову
Превлачког светилишта.
САН ПЕТ
у осми дан југа месеца децембра 1734. године
При манастиру Св. Арханђела на Превлаци, малом
острвцу у тиватском заливу налазимо катедру зетског
епископа. То је и острво Страдиоти, покривено воћњацима,
маслињацима и виноградима, средње од три острва, која се
пружају испред старих сланица на Превлаци. Ова острва
Кртољског Архипелага помиње и Дукљанин, који прича,
како су Которани на овом острвцу убили, по погибији
дукљанског кнеза Владимира, његова стрица Драгомира.
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Средње острво се првобитно називало острво Св.
Гаврила, а касније добија име Страдиоти по грчким
ислуженим војницима, које је у XV и XVI веку Млетачка
република ту била населила.
Острво је добило име по храму Св. арх. Гаврила, који се
ту налазио на самом средишту острва. У својим
истраживањима, Ђурђе Бошковић је 1937. године боравио
на овом острву али, да ли због кратког боравка или због
корова који је потпуно прекривао острво, а нарочито тај део
на коме се налазио манастир Светог Гаврила није ништа
пронашао. Св. Сава 1219 г. у манастиру св. Арханђела, на
суседној Кртољској Превлаци успоставио катедру зетских
епископа.
За питање на којем је месту било седиште Зетске
епархије од пресудне је важности познати натпис крај врата
римокатоличке цркве Св. Петра у Богдашићима.
Транскрибован натпис гласи:
В име Оца и Сина и светаго Духа и свете Богородице и
светих и врховних апостол је милостију божиом јепискуп
зетски Неофит сздан храм сии в област светаго
Михаила в дни благочстиваго и Богом државнаго и
светороднаго господина краља Стефана Уроша сина
првовјенчанаго краља Стефана внука Светаго Симеона
Немање, в љето 1777 индиктион.
САН ШЕСТИ
у девети дан југа месеца децембра 1734. године
Михољска Превлака, или Кртољска Превлака је
именована по манастиру Светог архангела Михаила који је
Свети Сава Немањић 1219. установио као сједиште Зетске
епископије. Какав је био првобитни изглед манастира, још
увек није установљено, мада се у кући Костића чувају
нацрти и скице манастира. Скице су пронађене у једном од
снова Лаза Костића, а те снове је он записивао и чувао у
шкатули од муровине.
Многи верују да се та шкатула и данас налази негде у
Костићима, засеоку Гошића. Да је све то ипак тако говоре
нам и сачувани мермерни украси који су припадали
првобитном манастиру.
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Примерци од белог мермера обелжени су грчким
словима. Манастир се, барем по списима који су сачувани,
обнављао више пута, па није сасвим сигурно да су ти
украси део тог манастира, већ могу потицати и из неког од
сусједних храмова који су раније запустјели.
Прву велику обнову, колико је познато, манастир је
доживио у првој трећини деветог века. То је било вријеме
кад су у Боки изграђене многе цркве.
Велика изградња цркава уследила је после франачких
освајања византијских области у Далмацији и Истри, које су
већ одавно били населили Срби. На те територије Франци
су населили Гудушчане, Хрвате и Лицике. То је принудило
Византију да учврсти свој положај у Боки и да се тако
супротстави ширењу франачке цркве. Манастир Светог
архангела поново је страдао средином деветог века, у
нападу Сарацена (Арапа) из Барија, који су опустошили
Боку. У византијској офанзиви Арапи су одбијени, а
ослобођен је и Бари.
У борби за Бари учествовала је и српска флота. Због
тешких поседица арапског напада није било услова да се
манастир обнови, као ни друга места у Боки. Не зна се
тачно кад је манастир поново обновљен, али се то време
може лако утврдити на основу чињенице да је овде Свети
Сава почетком тринаестог века основао једну од првих
епископија тада самосталне Српске цркве.
Свети Сава је, пошто је постављен за архиепископа у
Никеји 1219. успоставио Архиепископију у Жичи са још
десет епископија. Међу њима је, прва по части, била Зетска
епископија, са седиштем у манастиру светог архангела
Михаила. Прије тога су свети Сава и Симеон Немања
обновили Хиландар на рушевинама манастира из деветог
века, који су такође срушили Арапи. Он се на особен начин
прожимао са манастиром на Превлаци. За време цара
Душана Зетска епископија је уздигнута на степен
митрополије. Након распада српског царства Котор се
својевољно осамосталио, те је прихватио врховну власт
Мађарске и Босне, а од 1420. постао је млетачки град.
Власништво над Метохијом постало је главни циљ
которских племића.
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Убрзо започиње отимање манастирских имања.
Превлачки манастир и зетски митрополити представљали
су највећу препреку остваривању млетачких освајачких
намјера. Манастир је страдао 1420. године или након
флорентинске уније, 1439. године. Утицај превлачких
монаха на деспота Ђурђа Бранковића у његовом ставу
према сабору у Ферари, као и каснији манастирски отпор у
спровођењу уније били су, несумњиво, главни разлози
уништења манастира. Послије гушења Грбаљске побуне,
1452. године, Превлака је прешла у руке которске властеле.
О овим тешким временима сведочи рушење храма Светог
архангела Михаила и, касније, подизање мање цркве
унутар њега, од које се данас види дио олтарске апсиде.
Како предање сведочи, превлачки калуђери су отровани, а
живот у манастиру се угасио.
Седамдесет
превлачких
монаха
мученички
су
пострадали сведочећи православље и тако се уврстили у
календар
светитеља
српског
приморја.
Седиште
Митрополије тада је премјештено на Цетиње, а на
Превлаци је завладала пустош.
Почетком
деветнаестог
вијека
поред
рушевина
манастира направљена је црквица Свете Тројице, што је
дало нову наду за обнову ове светиње. Новим
археолошким истраживањима потврђен је већи дио
предања о тровању и рушењу. Шира јавност је за часне
мошти превлачких монаха чула по једној чудној појави. Ове
кости точе миро. Ту чињеницу потврђују сви који су били на
Превлаци Кртољској.
САН СЕДМИ
у десети дан југа месеца децембра 1734. године
Седиште Зетске епископије на Превлаци задовољава
све услове који су потребни да се негде, у овом случају на
Кртољској Превлаци, подигне манастир и зграде око њега.
Ту је била велика жупа Грбаљска, села Кртољска и села
Луштичка, а у непосредној близини био је и велики град
Котор, град VII - XII века, у коме је велики жупан Стефан
Немања имао двор, а вероватно и краљ Вукан и његов син
Ђорђе.
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По Љетопису попа Дукљанина, на Превлаци је краљ
Легет имао двор, на суседном острву, острву Шкољ или
Острво Светог Гаврила, касније острво под именом
Страдиоти, је убијен краљ Драгимир. Ова три острва су
позната и по имену КРТОЉСКИ АРХИПЕЛАГ или
СВЕШТЕНИ АРХИПЕЛАГ.
КРТОЉСКИ АРХИПЕЛАГ
ПРЕВЛАКА илити ОСТРВО СВЕТОГ АРХАНГЕЛА
МИХАИЛА са садашњом црквом Свете Тројице и
манастиром
ОСТРВО СВЕТОГ АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА што му је и
најстарији назив из VI века, названог Страдиоти у XVI веку,
што је читав миленијум касније наметнут је за време
Млетачке републике, као и трећи назив Свети Марко, по
покровитељу Млетачке републике, дат у време (1965 1970) када је на острву било туристичко насеље Медитеран
Клуб из Париза. Ово се острво у народу назива ШКОЉ.
ОСТРВО ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ или Госпе од
Милости, заштитнице трудница, на којем се налази
жртвеник Јуноне Луцине, античке богиње, заштитнице
трудница и новорођенчади, што говори о континуитету
сличног култа још од античког доба. Жртвеник је нађен у
насипу материјала довезеног са суседних архангелских
острва. Ово се острво у народу назива ОТОК. На источној
страни, на Превлаку се надовезује полуострво Светога
Спаса, па брежуљак Светога Спаса и у продужетку
брежуљак Светих Сергија и Вакха (где су постојали остаци
истоимене црквице све до 1970. године и врло старо, а
сада је и ново, грбље Светога Срђа). У граду Котору су
имали двор краљ Михаило и краљица Јаквинта. На
Кртољској Превлаци је поред бенедктинског манастира из
XI – XII века, био и много старији комплекс, сличан оном у
Студеници Хвостанској и Пећкој патријаршији. 1219,
манастир на Превлаци већ је морао бити успостављен, као
и манастири у Будимљи, Дабру, Моравици, Топлици и
наравно Жичи.
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Zapis No. 07
При обали поднога Солицкога поља, у самом дну
Кртољског Архипелага, лежи блато и мочвара, гђе бејаху
некада велики рибњаци манастира на Превлаци Кртољској,
а иза рибњака су била Солила гђе су, у плиткијим
поткопима, још Млечићи, мијешајући слатку воду, из Ријеке
која кроз поље пролази, са сланом морском водом добијали
бијелу и тмасту сол.
Ту, одмах у продужетку, спушта се у залив ниски
брежуљасти рт кога су некада звали Томби или ти
Превлака, а који обалу дијели и луку предваја.
Са Превлаке Кртољске се могло дрвенијем мостом
пријећи и на острво Страдиоти. Са сјеверне стране рта
Превлачког је малено село Тиват ђе су се налазили вртови
Которске господе, са питомим и рибљивим мулом, а са
јужне стране су кртољска села гђе су се налазили кметски
станови превлачког манастира, а сва се села, и Кртољска и
Луштичка називаху Михољскијем збором.
Насред Превлаке, која је сва под лозом и маслинама,
налазио се православни манастир намијењен Сабору
Арханђела Михаила, за кога се приповиједа, а и у неким
књигама је записано, да га је сам Немања Први
Првовјенчани у дванаестом вијеку подигао.
Причају Кртољани, а њима се мора вјероват, да је звоник
на манастиру био толике висине, да је, када су га Млећчани
прахом барутним оборили, пао у море и подигао велики
слап воде да је куће кртољске на другој обали ошкропио. То
је тако речено, а да ли је тако и било сам Бог зна.
Оно што се види и зна, а види се, на пјесковитом дну,
када је море бистро око Превлаке, а то је увијек у дане
посне, да је за вријеме своје ужасне погибије и страдања
превлачки манастир гостио седамдесет и два калуђера.
Било је међу њима и старосједиоца, али и придошлица који
су се доселили од турскога зулума из опустошенијех
манастира из горње земље и собом и својим благом
повећали превлачки манастир, а све у нади да су прибјегли
под окриље човјечне и просвијештене млетачке владе.
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Али не бијеше баш тако како се они надаше, јер у једно
јутро, само што се сунце не појави иза Ловћена, изиђе, да
се низ поља Превлаке до гробља прошета, игуман
манастирски. Кад је био код капије гробља, између два
висока чемпреса, запази како на коњу према њему језди
један чоек. Сунце у тај мах искочи изнад Ловћена те он
повиђе под руком да му сунце очи не заблијешти, и тада
препознаде Друшка, пак се врне насе у ћелију да се с њиме
не сретне ни на пут. Не прође много а у ћелију код игумана
уљегне Друшко. Делује некако као сенка, и док се игуману
приближавао три пута метанише и при сваком удари челом
о под.
- Oĉe igumane! – скоро криком проговори Друшко, а онда
настави гласом који личаше на све но на пијев ластавице и
шум таласа у дане буре... Grijeh u Boga uĉinjeh, a i tebi, pa
nijesam dostojan biti ništa, a kamo li se nazvati ĉoekom, ili kako
bi trebalo, tvojijem sinom! Na sve to me navede nevolja i to ona
najgrĊe vrste, te sam sad u svaĊi i nerijeĉi sa ovijem hramom
Prevlaĉkim.
Ту Друшко мало застеде и криком настави.
- Strah neki me potegao za oĉi pa ovi hram za sebe zatvorih,
te nemam u nj pristupišta, ni svratišta, ni utoĉišta, ni ništa kao
ostali hrišćani. Gospoda me Kotorska svojim rijeĉima nateraše
da u strahu od sebe sama prosuh svoje oĉinstvo i materinstvo
pod noge tuĊe, a ja ostadoh da hranim sedmero grla na kupici i
mreţi. Sve oko sebe najedih, pa tako i vas, oĉe igumane..
Zatvorih crkvu, a na sebe, a zasluţio sam, navukoh boţji gnev i
srdţbu; a oni, gospoda kotorska, da ikako mogu, objesili bi me
koliko sutra pred, ili usred grada Kotora, da je jedan manje a
mene da nije.
И опет Друшко у говору застаде, окрену се око себе и
настави криком сокола што се вије над Солиоцким пољем
када се са Ловћена спусти у рана јутра.
- Tako vam je to, Boţja volja, ali ne po mojoj zasluzi no po
svojoj milosti, i usmijeri me i namjeri na prijatelja tuĊina, koji mi
zvona dade i reĉe da mu ih platim kad mi bog promisli. Ovako
ću, ovim zvonima, tako barem mislim i jednom ispuniti materinu
zaduţbinu, te da me ona iz groba svojega ne kune, ţena koja
me je na svijet donijela i ĉo'ekom uĉinila.
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Игуману се упише ријечу Друшкове у душу и он се, а да и
није хтео, доиста ражали на њ, те му се обрати ријечима:
- Druško, dobri moj, pristupi mi i sjedi i ĉuj što ću ti sada reći.
Tvoje blage i iskrene rijeĉi i pokora meni su neka vrsta
prijekora, a i sramote. Moja je sveta duţnost bila da hodim i
noću i danju i da tragam za koracima izgubljene ovĉice koju
zavede lukava i zajedljiva lisica i od stada odvoji.
Игуман се на трен заустави у говору, погледа Друшка
погледом који је у себи имао свијетлост и мирис душе мира,
те настави:
- Sam Bog mi je svjedokom da sam mnogo puta kanio otići
do tebe, i da sa tobom prozborim o tvojemu zastranjenom putu,
ali kada te viĊeh da si uvijek u nemom stanju i vascelog
smotanog u gnusnu razbludu koju je vas Kotor umotan,
smalaksavao sam i gubio vjeru u sebe, te tada mišljah da nećeš
ĉuti mojih rijeĉi, a mišljah da je moja rijeĉ vrijedna i više od
onoga koji iz mojih usta bjesedi. No, eto neko novo je vrijeme
došlo. Sad je višnji hteo da ti budeš onaj koji mene preteĉe i da
otmeš sve zasluge i gurneš me u moje ljenosti i taštine. Hteo je
on da iskaţe svu moju golotinju i nagotu ništavila moga. Ti
svojim ĉinom uĉini Druško, ti kojega sam toliko ljubio i za
kojijem sam toliko suza prolio, o kom sam, moleći, Bogu
dosadio; da si od mene sretniji, a i ti, bez iĉijeg nagovora i truda
dobi milost kajanja!
Игуман тада поведе Друшка у цркву и пред црквенијим
вратима запјева: Вниди в радост господа твојего! А потом,
када Друшка исповијести и после причешћа, игуман рече
Друшку да на објед остане и да свом братству Превлачком
покаже његово преображеније – да га сви виде покорна и
претворена. Када се просу глас по Превлаци да Друшко
остаје на обједу и да је са игуманом говорио, сви ђаци,
настојници око трпезе, и још многи тркну у кужину и свуда
по Превлаци да и нижијем слугама пусте глас и навијесте
радосно Друшково кајање. У кужини од манастира, тек што
је уљегао вративши се из поља, сједи старина Радун, који је
ту послом око блитве и кртоле дошао, када види толико
усхићење и радост на лицима свакога на Превлаци, те и
трку од ћелије до ћелије, онако из потаје упита једно млађе
чељаде:
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- Što je to toliko veselje i ĉemu tolika radost, iako ja već s
njega nijesam?
На те његове ријечи ђаче му каже да се Друшко цркви
покорио, звона на дар цркви Превлачкој донио а проштење
од игумана добио. На то његове ријечи старина се насмије
у себе, погледа неђе устрану и онако као да себи збори у
браду прозбори:
- U zlotvora stara nikad prijatelja nova!
Није прошло много, у сам мрак, а нови провидник
манастира зовне Друшка да се разговарају. Друшко се
зачуди том, за њега ненаданом звању јер је имао вјеру да је
још увек страх од њега у многима владао, а још се више
зачуди и удиви када му провидник манастирски пружи руку
да се са њиме ручи, а још му показује да сједне уз њега,
што би било многа па да је и сам владика у питању. Друшко
сједе а проводник му рече:
- Do danas si ti bio Druško, a od danas si za me gospodin
Druško. Ja se, što se gori, radujem s vama i s vašijem
porodom, i to iz sveg mojeg srca. Ja sam ti, ako nijesi znava,
ovĊe onomade stiga iz Mletaka i nijesam se, tako se moţe reć,
sitan ni vode napio, a evo me ovĊe da ispunim prvu poruku za
koju me poslaše ovĊe na mjesto onog starine koji, da li zbog
svojih lijeta ili što je bia kratke pameti, te ovom zemljom nije
znao upravljati, a Boga mi ni cijeniti one ljude koji su ĉestemice
pregorijevali ţivot svoj i imuće svoje za slavu i ponos svetoga
Marka.
Vi, кao ĉo'ek razborit, vi ste usto i iskren gospodin, te i
uĉevan pa znate šta to mi Mleĉići ovĊe radimo. Mi, prosto
nevoljno drţimo ove jadne krajeve za dušu, da ovu prepuklu
sirotinju ne poplešu Turci! Ali sve je uzalud gospodine, jer kako
se ĉini, svi trošci i napori su skoro uzalud, obuhvatila je turska
sila već odasvud. Moţe bit da sam ja neki loš prorok, ali desiće
se sledeće - Ivan-beg će doĉekati što i Skenderbeg, a sinovi
Hercega Šćepana što i Stefan Lazarev! Ali dok s Veriga na
Bigovu, prevlaĉki kaluĊeri drţe kljuĉ Boke, mi smo Mleĉići, ovĊe
ka neki gosti, a nezvanijema gostima se ovĊe zna mjesto - za
vratima!
Ту опет мало застаде, и опет, али овога пута некако
испитивачки погледа Друшка и настави:
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- Vas je gospodine Druško, pozdravio duţd Mletaĉki i vami,
po meni poslao knjigu gramatu, svu sa zlatnijem slovima
napisanu, kojom je obdario vas i sav vaš nasljedak, i to do one i
najpotonje kapi krvi, da budete mletaĉkijem i kotorskijem
plemstvom. Duţd vam je poklonio i ĉetvrti dio prevlaĉke zemlje,
i to da ga sami birate, ako pregnete otrovati prevlaĉke kaluĊere
i tako osloboditi ovu vašu otadţbinu od turskog jarma, što oni
rade da joj ga naprte.
- А како da to uĉinim? - упита Друшко, којему су се већ очи
сијевале неким чудним свијетлом, а уши се угријале.
- Evo ovako. Sad, kad ste se toboţ pomirili s kaluĊerima,
poĊite koliko sutra do njih i predajte im zvona. Kada to obavite,
a vi uhaĊite gĊe kuhaju jelo svecu, te na sami praznik, ovi
prašak što je u kutiji, kradom, pred objed, izruĉite u lonac. Otrov
je tako jak, da mora na prijeĉac umrijeti ko god okusi iz toga
lonca. Kad budete pri objedu, vi posrkajte maleknost od ĉorbe i
oĉebrsnite draĉu od ribe da se ne bi kaluĊeri poĉem sjetili da se
vi toga jela libite. A kad oni, jedan po jedan, poĉnu oko trpeze
padati i zamirati, a vi bjeţite s kraj njih, uzmite od ovog drugog
praška bokun, da vam otrov ublaţi, a viknite u vas glas – Kuga
ljudi, kuga! Po tvojim rijeĉima svi će se i svako sa ostrva
pobjeći, a kada se vi, ako vi Bog da, povratite zdravo i veselo u
Kotor, mi ćemo vas okupati i u zatvor baciti i drţati cijelu neĊelju
dana kao da se toboţ bojimo da nam kugu ne unesete u grad, a
poslaćemo mnogo brodova da obore manastir Prevlaĉki da se
kuga zakopa pod njegove razvaline. Kad vi, gospodine Druško
iz zatvora izaĊete, liĉno ću vam, pred okupljenijem zborom
vlasteoskijem, predati knjigu, prsten i primiti sveĉano vašu
zakletvu! - одговори провидник, научен да се треба одмах
деловати, док је, што би се казало, гвожђе јоште вруће.
Друшко узе обе кутије, понесе их са собом у своју бутигу и
тамо их закључа. Сјутри дан, са звонима, неђе око подне
доспије он под Превлаку. Скоче сви калуђери Превлачки да
му дају руку те он, Друшко благодари, прими обје кутије,
пренесе их у дућан и затвори под кључем...
Ово је део рукописа који је пронађен у кући Костића
1850. године међу разним списима и документима, а када
је, на једном свом пропутовању кроз Кртоле, 28. јула 1865.
године, сакупљајући грађу за своју књигу коју је имао у
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сновима, Стјепан Митров Љубиша, свратио у кућу Костића
где је боравио око недељу дана, поред осталих рукописа и
списа, показали су му овај рукопис, а он је замолио да му га
дају, а он ће га вратити када га проучи.
После неколико времена,1875. године Стјепан је објавио
наставак овог рукописа под називом Проклети Кам у својој
књизи ПРИПОВИЈЕСТИ ЦРНОГОРСКЕ И ПРИМОРСКЕ.
Рукопис је Стјепан вратио неколико година пре своје
смрти, и он се и дан данас налази у породичној архиви
Костића.
DODATAK S.M.LJUBIŠE
Oko podna prispiju pod Prevlaku. Skoči puk, prenese i uspne
zvona na zvonik, koja svojijem gromovitijem zvukom navjeste
Boci prvom i posljednom svetkovinu osmog novembra na
Prevlaci! No je bio u manastiru jošt neko što nije svu noć ni
lijegao. Stari Radun, bojeći se da će Druško upaliti manastir jer
o otrovi starac nije imao mnogo pojma, svu je noć klima' pred
Druškovom ćelijom, šišem za pasom. Kako što je činio
sponama ukovati Mijatu grob, tako je isto stražio Druška živa, a
jošt strožije otkad ču u ćeliji neki pokret i žamor. Odmah za
jutrnjom uljegne liturgija. Služio je iguman samosedmi, a pjevalo
trideset đaka i čteca.
Crkva prevlačka prilično prostrana; građena na podobije
krsta su četiri mramorna stupca posrijedi na kojijema je
šočijevao svod nije mogla primiti mnoštvo puka, već su devet
dijelova stojali gologlavi na poljani. Po liturgiji izađe iguman
krstom u ruci i popne se na uznosito mjesto pri poljani, a pram
njega obrati se skup da vidi i čuj, te pozdravi narod praznikom,
pripovjeda mu koje manastir ogradio, ko ga je dokrasio i danas
obdržaje.
- Арханђео је – reče iguman, образ добра, као што је враг
образ зла. Издајство је упропастило многе народе и могуће,
завист им брани да се разаберу и расвијесте, очајање
довело их до тога да забораве прошлост, да се брукају са
садашњошћу, да гледају равнодушно на будућност! Данас
жњеш што си јуче посјејао, а приправљаш хљебац за сутра!
Тешко ономе који не сјеје, ни жње ни приправља, за таквога
није будућност, он је осуђен за довијека плачу и шкргутању
зубова!
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Stari Radun, gro'nuo i ovehčao, u tolikom svijetu izgubio s
očiju Druška. Tiska, moli, provukuje se da ga gdje zazri, da mu
u stope stane, no se Druško ukrao krstima, omako skupštini, a
pošao da preži i uhađe u kuhinju. Nađe je pustu bez nikoga jer
su i kuhari i momci pošli da gledaju krste, ko s poljane, ko sa
gornjijeh prozora, ko s vrh zvonika da ljepše vidi a bolje priča.
Pogleda Druško na ognjište: na vatri kljuka veliki mjedeni
kotao od četiri vjedra, a njega se vari riba, što se valja i skakuće
po površini čorbe kako je kad ključ goni ili smota.
Obide Druško cijelu kuhinju, gleda vidili ga ko, sluša plešu li
čije stope, primakne kotlu prokletu ruku. Hoće — neće, zaže s
očima, stisne srcem i izruči ugasni prašak iz mjedene kutije
usred kotla, pak, bojeći se da to nije dosta, skopa mećavicu,
užene je u kotao, takne mu njom dno, pak objeručke stane da
miješa čorbu kako bi se svaki grumčić rastopio i otrov oprijenula
do jednome komadu ribe. Povrati mećavicu gdje je i bila, pak da
se niko ne sjeti gdje je i šta radi, trkne u crkvu i umiješa se
među pukom koji se s krstima vraćao.
Po svršetku litije razdijeli se skup na buljuke da blaguje, da
trguje, da se prijatelj s prijateljem, a znanac sa znancem
poceliva i za zdravlje upita. Iguman sa sveštenicima, s
kneževima i s Druškom sjedne oko velike trpeze, očita pjesmu
prazniku, blagoslovi postavu i nazdravi gostima. Đaci prinesu
ribu u velikijem kositernijem žđelama; svak stane da jede
dragovoljno iza onolika puta. Druško, posrka i on dvije tri ožice
čorbe i očebrsne dračicu ribe kao mačka.
Otac Maksim zavrati najprvi, pane glavom u bljudu i izdahne
mirno kao tić. Ostali pomisle da mu je u grlu zapala drača od
ribe, no utoliko zamre drugi i treći, pa deseti i dvadeseti, da nije
bilo odmaka da se pita ni što im bi? Padaju i premeću se svi
redimice kako je ko više založio, ili slabijega željuca bio, ili se
raspoloženiji nalazio.
Ko ječi, ko riga, ko pothvaća, ko se od bola za bradu skube,
ili po podu valja, ili glavom o zid udara; ko priziva oca, ko mater,
ko boga, ko sveca. Mnogi bježe k vratima ili jošt zdravi ili toprv
smućeni, no ih bol i smrt stignu baš pri izlasku, gdje ih 'rpa leži,
jedan vrh drugoga, kao klade na posječenu lazu. Druško skoči
preko te 'rpe, vičući:
- Куга! Чума! Бјеж' ко може!
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I on se nateže da riga da se tobož ko ne sjeti, ali se je na to
malo pazilo, jer se svak zabavio o svom jadu. Dođe na poljanu
bez kape; rasčupan, kao da je sumao; uzjaše tuđa konja, zaigra
ga u sve četiri, pobjegne put Kotora povikujući:
- Куга! Чума! Бјеж' ко може!
Narod se s početka osudi i skameni. Niko ne zna da kaže, a
stotine zaludu pitaju:
- Што би, што је за бога?!
No kad čuše od Druška da je kuga, stade jedno od drugoga
bježati, kriti se, lučiti, prati ruke, moliti boga, obećavati zavjete i
zadužbine.
U onoj trlabuci i smješi, strasi i prinaglici, jedno drugo tura,
kumi, bruči, kune i preklinje. Neko traži ženu, neko djecu; neko
pita utomah gdje je preči put; nekomu se čini da su ga bolovi
spopali, nekomu se od straha tuži; stotina ih osta potrljano, a
stotina pod nogama i kopitama; dok sve odjednom zagruha top
s mletačkog brodovlja, prospu se na manastir gvozdena zrna
kao najviša tikva vodenjača: užikane kubare kao rakinski kotli, a
mnoge druge paklene sprave, što im se, bogu hvala, u srpskom
jeziku za ime i ne zna.
Pane zvonik, crkva porine, razore se i povaljaju ćelije,
stanovi, trijemovi i pojate, a sva se zgrada u mali čas pretvori u
gomilu krpataka ogorelina i razvalina, kao zeleno borje pod
sjekiru.
Puk zaboravi kugu pri topu, čudo pri grdilu: od čume mogu
bolovati i preboljeti, a topu nema lijeka. Stade bježati u bespuće
kao da mu je za vrat mač, bez reda, bez da zna gdje ide, jedno
na drugo kao ovce kad ih zvijere goni, ne obazirući se ni na
godine, ni na zdravlje, ni na ženske glave.
Teško slabijemu, kao Radunu, što osta zgnječen tražeći
Druška šišem u ruci. Ako komu noga popluzne, ili zađedne, ili
se spotakne, ili prenemogne, stotina ih viknu:
- Уби га топ! Кукала му мајка! Придај ногама! Бјеж', ако
бога знаш!
Ili Drušku u onoj zabuni nije na um palo da okusi od onoga
praška iz drvene kutije što bi mu otrov utrnuo; ili mu je u ono
kotrljanje kutijica drvena iz džepa ispala, ili, što je najpriličnije,
dao mu providnik neprobitačni lijek - rog za svijeću - tek da s
Druškom umre i uspomena sramotnoga izdajništva.
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Kad dođe Druško na mjesto što se od toga zloga dneva
zove 0doljen, baš niže Trojice, zavrti mu se svijest naopako,
odeblja jezik, a usta osuše, pak stane zbilja da riga i pothvaća.
Nadao se svakako doprijeti Kotoru da se liječi, pak je konja
podbadao svom snagom.
No mu muke odole, konj zapre, ruka s uzdom klone, jedva
sjaše i nakloni se na jedan kam, crn kao zvrst. Tu ga spopanu
muka iza muke kao rodilju: grči, protezavica i ropnja.
Premeće se kao brav od crkavice, kao riba u prosulji dok
ispusti poganu dušu proklinjajući soj i korijen, čas koji ga je na
svijet dao, i sisu što ga je prokletova dojila.
A tada…
Dođu iz Kotora ljudi od suda, iskopaju rupu, slože u nju
Druška mrtva i konja živa, pošto ih gančima i kukama
posmucaju.
A tada…
Pak ih oba spale smolom, smudom i paklom, da kome tobož
kuga ne prione.
Nad tom rupom iznikla je zloljesina i šmrljika, ona vrsta
drveta o kojemu se, kažu, Juda objesio.
Zove se i danas Prokleti Kam onaj krš na komu je Druško
papke otegnuo.
Malo ko u Boci da ne zna otkud kamenu taj zlokobni
pridjevak.
No ako zbilja ko ne zna, a on neka pita svog konjadžiju,
prvom što prođe preko Trojice on će mu povijedati.
Ovdje zaključi moj stari povijedač ovijema riječima:
- Споменици добра као споменици зла чине да народ
памти прошлост и побуђују га да се добријема диви и
клања, а зле да презире и проклиње!
Druškovića s porodom, ako i ne dobije plemstvo, a no primi
na dar četvrtinu manastirskoga, i dosta novca tek da muči.Trista
je ljeta kukavica vila, jeina gugućala a pauk svoje mreže pleo
na pustoš prevlačkoga manastira, dok početkom ovoga vijeka
neka pobožna udovica, Kata Vlastelinovića Kotorkinja, prigradi
nešto crkvice da tu kanđelo gori i da se po jednom na godinu
čuje božja služba.Druško je bio sebi zli prorok kad je rekao ocu
Maksimu u kotorskome sudu:
- Ко ђаволом тикве сади, о главу му се ломе!
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Запис Nо. 08
У коноби Марка Драгова Лакичевића је, после његове
смрти, трагајући за деловима његовог живота који је био
распоређен у многобројним шкатулама, шкрињама од
шуфита па све до доње конобе, његов син Лазо Марко је
једног јутра, у пањеги крај улаза од конобе испод кужине,
под каменом на дну, пронашао дрвену, омалену шкрињу са
листовима папира. Сакривајући све то и од себе самог,
Лазо Марко је све то пажљиво однео у шкатулу свога
живота, и гурнуо шкрињу између плута од мреже, комада
конопа, три цигара, упаљача и пар ости.
Записе је, тако је барем рекао својој Даринки, запамтио
тек да зна о чему се ради, али их никоме никада није рекао.
После његове смрти, Марко Лазо, син Лаза Маркова, је
пронашао шкатулу, а записе из ње предао на чување у
своје снове. У дане када је бура ударала о бистијерну куће
на Бјелилима, а валови, преко мула бацали све до пролаза
између кућа, исписивао је делове свог сна на шкурима собе
окренуте према порту.
Запис Но. 12 са вељег шкура
Када су Аустријанци по други пут освојили Боку Которску,
а то је било од 1814. па све до 1918. године, одлучили су
да, поред Сплита и Ријеке, и целу Боку Которску прогласе
ратном луком. Да би то спровели у дело они су од 1852. до
1858. године, под руководством генерала Лазара Мамуле,
почели изградњу војних утврда у целој Боки. Прво су
отпочели са градњом војних објеката на самом улазу у Боку
Которску, те изградише форове Оштро, Мамула и Арза, те
главну своју одбрану улаза у Боку, у 90-тим годинама XIX
века су пренели на линију Кобила - Кабала.
Запис Но. 14 са вељег шкура
Артиљеријским трврђавама - фортификацијама и
минским
запречавањима
обезбеђени
су
улаз
у
Херцегновски залив, Кумборски теснац и Вериге, док је
Которски залив, главна ратна лука, имао утврђен појас око
Котора са реновираном цитаделом Светог Ивана и
батеријама Муо и Шкаљари.
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Пропадање поморства условило је емиграцију свих
бокељских морепловаца, која је почела још крајем XVIII
века. Све то је условило да и Кртоли који су имали доста
капетана и помораца, губе не само људски потенцијал већ
и економску снагу. Поморци су ишли у европске центре,
пловили по јужној Русији, од ушћа Дњестра до Кавказа, или
су се запошљавали на аустријском Лојду.
Запис Но. 15 са вељег шкура
Најзначајнији културни догађај у Боки за време
владавине Аустрије, било је отварање гимназије у Котору
1864. године, која је од 1883. радила на народном језику, а
тим и таквим сличним потезима Аустрија је покушала да
Боку што чвршће веже за Беч. Међутим, све то није
уродило плодом па је било и отпора таквој политици који се
највише манифестовао у два бокељска устанка 1869. и
1882. године (Кривошије, Грбаљ, Побори, Маине и Брајићи).
Запис Но. 18 са десног шкура
Улога Боке на почетку XX века постала је доста
сложенија, јер је Аустрија мислила да ће, као руски
експонент, Црна Гора постати препрека њеном надирању
даље ка Балкану, као и да сама може показати тежњу на
њене пограничне територије. Због свега тога је више пажње
посветила фортификацији Боке Которске.
Ратну луку Аустрија је преместила у тиватски залив, због
чега је требало јаче утврдити обалски фронт према ували
Траште, и у подручју од Жупе и око Тивта. Тада се гради
фортификацијски комплекс - Фортица изнад насеља
Радовићи у Кртолима, као многи други, а Аустроугарска
монархија је 1888. године изградила за потребе своје
морнарице бродоградилиште и бродоремонтни комплекс –
поморски Арсенал у Тивту.
Изградњу Поморског Арсенала је наредио адмирал
Максимилијан Даублебски фон Штернек. Због бржег
снабдевања Фортице у Радовићима, било је и предлога да
се поморски Арсенал изгради у ували Блато на Бјелилима и
у ували Око, малој питомој долини која се пружала према
Францисковићима, али због немогућности да реше односе
са власницима земље на Бјелилима, као и у ували Око,
одустало се од градње на Бјелилима.
134

Мештани Гошића су такође у већини били против тога
да се поморски Арсенал гради на њиховој територији, па је
градња отпочела у Тивту, и то на поклоњеној земљи
аустроугарског велепоседника. Упоредо са изградњом
поморског Арсенала у Тивту, те године почињи и преговори
о изградња мула на обали Кртола, као и великог парка –
ботаничког врта у Тивту.
Запис Но. 20 са десног шкура
Парк је површине око четири хектара, у њему расту
многобројне ретке и егзотичне биљне врсте које су
доносили већином аустро-угарски ратни бродови на
повратку са далеких путовања, а по личној наредби
тадашњег комаданта K.U.K. Kriegsmarine и оснивача
поморског Арсенала у Тивту, адмирала Максимилијана
Даублебског фон Штернека који је и подигао Морнарички
парк у Тивту 1892. године на дотадашњим имањима
племићких которских породица Радали и Верона. Међу
првим стаблима су засађене две чилеанске јеле (araucaria
araucana) које су дуго биле и једина стабла те врсте у
Европи.
Запис Но. 22 са десног шкура
У расправама где ће се изградити муло учествују и
мештани Кртола. Мештани Радовића, Ђурашевића,
Миловића и Богишића су били за изградњу мула на
подручју обале Ђурашевића, а мештани Гошића су били за
изградњу мула на Бјелилима. Представник мештана Кртола
је био Марко Драго Лакићевић, писмен и учен човек, који је
био из Гошића, и он својим утицајем успева да издејствује
да се муло гради на Бјелилима. Упоредо са изградњом
мула је отпочела и пробијање и изградња пута Бјелила –
Радовићи – Фортица – па даље према луштичким селима и
војним утврђењима на Обоснику.
Запис Но. 23 са десног шкура
Штернек је био и ктитор у изградњи цркве посвећене
Бокељким Мученицима у Крашићима недалеко од Бјелила,
јер су планови о изградњи поморског Арсенала
укључивали, поред Бјелила и Крашиће, тако да је црква
Бокељских
Мученика
била
замишљена
тако
да
бродограђевни комплекс има свог патрона – односно свеца.
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Црква би се уједно користила и за верске обреде
радника. Након што је 1889. године Опћина Тиват
једногласно морнарици поклонила земљу за изградњу
Арсенала у Тивту између ртова Сељаново и Паково,
одустало се од изградње бродоградилишта на Бјелилима и
у Крашићима, али је тамо остала нова црква чија је
изградња била у већ подмаклој фази.
Одлуком адмирала Штернека, црква посвећена малој
браћи - ранохришћанским бокељским мученицима Петру,
Андрији и Ловријенцу коначно је завршена 1897. године.
Карактерише је врло лијеп мермерни рељеф изнад портала
ширине 140 и висине 85 центиметара са представом из
поморске битке код Виса. Уз то, уклесан је и текст на
латинском језику чији превод гласи:
―Овај храм, посвећен светим мученицима
Петру, Андрији и Ловру, бригом и
настојањем
преузвишеног
слободног
барона Максимилијана Даублебског фон
Штернека, побједника над командним
бродом ―Ре д Италија‖, врховног
заповједника преславне аустро-угарске
поморске флоте, године Господње 1897,
над темељима је уздигнут‖.
Запис Но. 25 са десног шкура
Неколико година после изградње мула на Бјелилима,
породица Марка Драга Лакићевића се делила. Два
полубрата су изабрали куће у Гошићима, јер нити један од
њих на Бјелила, у магацине, јер их је било два на шкољицу
Лакићевића, није хтео да пређе.
Марко Драго је изабрао кућу на Бјелилима за свој дом, те
је то и био први магацин који је постао кућа за живљење на
Бјелилима. Марко Драго Лакићевић је, као учен и образован
човек, знао да је преко мула на Бјелилима, бродовима који
су пловили Боком Которском био ближи Тивту, Котору,
Херцег Новоме и другим градовима у Боки Которској, што је
за његов начин живота било можда и најважније. Поред
тога крај његове куће су пролазили сви они који су са
Луштице или Кртола полазили на путовања или са са њих
враћали.
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Запис Но. 26 са десног шкура
Када је пала млетачка република 1797. године, Бока
Которска је имала укупно 264 велика брода и још већи број
мањих бродова за обалну пловидбу, а 1805. године било је
укупно око 400 пловних објеката. У то време је у Боки
Которској било више од 250 поморских капетана и преко
3000 морнара.
Бокељи су, изван Боке Которске поседовали негде око
1.500.000 златних дуката, а ту није било урачунато њихово
богатство, које је било уложено у трговачке бродове и у
трговачке куће у иностранству.
У време када Боку Которску опседа Наполеон долази до
пропадање поморства, а самим тим и економског краха, јер
је Бока Которска била блокирана од стране енглеске флоте,
па су многи бродови бокељских бродовласника пропали
или били заплијењени, а неки су чак били и отети и
одвучени у Француску.
Све то је утицало да дође до велике кризе у поморском
бродарству, а то је утицало на целокупно осиромашење
становништва Боке Которске. Када се томе придода и
банкрот Аустрије онда није било нимало чудно што је 1814.
године Бока Которска располагала са само 50 већих
бродова и 220 мањих пловних објеката, и са веома малим
прометом робе.
Од свих места у Боки Которској кризу је највише осетио
град Пераст. Бокељи су у периоду од 1850. до 1870. године
покушали да поново подигну на ноге своју трговачку
морнарицу, па у том времену у свом поседу имају преко 100
великих бродова дуге пловидбе - наве, барке, брике, шкуне,
а Доброта је предњачила у броју бродова, па се поново
пробудила нада у процват Бокељске Морнарице.
Уз државну аустријску заставу, на првом јарболу
вијорила се и народна тробојница. Поморско-трговачке
куће, које су доминирале у поморској привреди Боке, а биле
су познате и широм целога света, су:
Дабчевић, Ђуровић, Флорио, Гојковић, Каменаровић,
Лазари, Лучић, Луковић, Милин, Милошевић, Николић,
Радоничић, Трипковић, Верона, Висин, Војновић, Вучетић и
још многи други.
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Један од великих догађаја у историји Бокељске
Морнарице је пут око света који је направио капетан Иван
Висин из Прчања од 1852. до 1859. године. Он је опловио
свет са својих триста морнара на броду ‗‘брик‘‘, носивости
од једва три стотине тона уз највеће тешкоће и оскудицу
хране и воде. За то је био одликован од аустријскога цара
белом почасном заставом »Merito Navali«, која се до данас
чува у цркви у Прчању. Та застава није била ни пре ни
касније додељена ниједном поморцу за поморско-трговачке
заслуге.
Појава бродова на парни погон, задаје велики ударац
Бокељској Морнарици јер су њихови бродови били на једра,
али и поред тога капетани Јосип и Филип Радоничић из
Доброте основали су прво паробродарско друштво у Боки,
назвавши га БОКЕЉСКА ПЛОВИДБА. То је друштво имало
три брода за локални промет.
После Првог Светског Рата, основано је 1920.
паробродарско друштво БОКА са 8 бродова мале и велике
обалне пловидбе. 1927. године основано је бродарско а. д.
Михајловић у Каменари са 8 малих бродова. Капетан Лука
Милошевић из Котора основао је 1928. године паробродно
предузеће са 3 брода дуге пловидбе.
Исте године основана је у Тивту СЛОБОДНА
БОКЕЉШКА ПЛОВИДБА са 2 брода за дугу пловидбу. 1934.
године бродско друштво БОКА мења назив у ЗЕТСКА
ПЛОВИДБА и тада има 16 бродова.
Кроз Боку Которску је од 1874. године било повезано пет
насеља редовном паробродском везом (Котор, Херцег
Нови, Рисан, Пераст и Мељине), а поред путника и лакшег
терета превожена је и пошта. Од 1892. године Паробродно
Предузеће Радончић, са своја четири брода одржава линије
у Бококоторском заливу, а 1917. године бродови су продати
тршћанској компанији Трипковић. Од 1925. године
проширује се број места које повезује бродски саобраћај, па
од тог доба и Кртоли, преко пристаништа на Бјелилима,
бивају повезани са бродским саобраћајем са местима у
Боки Которској. Брод је долазио у Кртоле три пута у
недељи, а поред превоза робе и путника најзначајније је
било што је с бродом долазила сва врста поште.
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После Другог Светског Рата, 1946. године ЗЕТСКА
ПЛОВИДБА се национализује, а бродови и даље обилазе
Бококоторски Залив. Развитком и побољшањем пута који
пролази обалом Бококоторског залива, и увођењем
локалног аутобуског саобраћаја који спаја градове и
насеља у Боки Которској, 1967. године долази до гашења
поморског саобраћаја и укидања бродских линија у Боки
Которској. Из саобраћаја се повлачи и ђачки брод
ДУРМИТОРАЦ, као и популарни ОБОСНИК, Бокатуриста...
Последњи бродови који су пловили Боком и пристајали
на муло на Бјелилима су били, ВИДА, КУПАРИ, ЛОВРАН и
други…
Муло на Бјелилима је престало да, три пута дневно,
дочекује бродове који су полазили из Херцег Новог и
Котора, а и Марко Вучко Кикановић није више хватао
БАЦАЛО, вукао ЦИМУ и стављао је на КОЛОНУ. Није се
преузимала поштанска запечаћена врећа, није више било
магараца који су очекивали неки већи товар да га пребаце
до неког од насеља кртољских. Престала је да се чује
бродска сирена и звук звона који је оглашавао да се понат
(прелаз са брода до пристаништа) увлачи на брод.
Кртољани су почели да се превозе до Тивта, Котора,
Херцег Новог, Рисна и Зеленике аутобусима, а лепота
путовања кроз Бококоторски залив бродом је остала само у
сећањима.
Годинама је, у летњим месецима млађарија Гошићка и
многи унуци гошићки и костићки, забављала путнике
скачући са брода, са свих његових позиција, који је ишао
крмом ка Зановетном Шкољицу јер није могао од Понте да
ухвати правац ка Бијелој или Тивту. Бато из Мостара је
скакао са крме, а остали са прве и друге палубе, а било је и
оних који су се пентрали до капетанске кабине и са ње
изводили своје ‗‘ласте‘‘… Шкљоцали су фото апарати
страних туриста, посада брода је јурила од прове до крме у
покушају да спречи ‗‘кртољске скакаче‘‘ да изведу своје
егзибиције. Када би брод испловио млађарија је скакала у
море , скупљала карте које је посада бацала, сушила их на
пижулу крај ферала и користила их после неколико дана да
‗‘бесплатно‘‘ обиђе Бококоторски залив…
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КРТОЉСКЕ БАРКЕ
Запис Марка Драгова Лакичевића 234/345
Свеска 12 – Но.45.
У кући Драга Маркова Лакичевића, дуго година по
његовој смрти, његов син Марко Драго је, испод банка на
барци у порту крај конобе, у шкатули од дувана, сасвим
случајно пронашао рукопис у коме је, поред осталих ствари
које су се тицале Бјелила и Кртола, писало и неколико
страна о баркама кртољским и луштичким понтима.
Зашто је баш ту Драго Марко оставио рукопис није се
дуго знало, док једнога дана, у мају месецу, на уру и кварат,
није дошао један од Паландачића из Луштице. Био је на
путу ка Котору, где је ишао неким својим послом, па је
свратио да проведе ноћ на Бјелилима.
Послије обједа, почела је прича о данима који су били за
њима, и тада Иво Паландачић упита Марка Драга:
- Марко, има ли неђе оних папира о капетанима нашим
Луштичким, а и о овим вашим из Кртола?
- О каквим папирима говориш Иво?
- Ма, када сам пошљедњи пут био у Бјелила, твом оцу
Драгу сам оставио комад карте са неким пописом
капетана и описом понти Луштичких.. Били смо на
рибању, на лигње... На пешкафонду.
- Онда су негдје у барку можда, јер их другдје нигдје
нема. Видио бих да су негдје у кући. И тако се сазнало
одакле папири у кући Лакичевића.
Рукопис је после неког времена дошао и до очију Драга
Савова, који упи погледом скице и прорачуне барки те од
тог доба постаде и велики мештар за њих. Не зна се када су
се у Кртолима појавиле барке са Корчуле и када су их
Кртољани присвојили и прогласили их својим – кртољским
баркама. Тај назив – кртољске барке, је био опште
прихваћен јер у Боки Которској нико није, бар не у толиком
броју, имао у употреби те барке.
Оне су, поред свог специфичног облика, биле
препознатљиве и због своје црне боје – блака, катрана
којом су биле намазане и споља и изнутра.
До блака се најлакше долазило, а ноћу су биле и теже
уочљиве када су биле коришћене за контрабанд – шверц.
143

Ове барке су се најчешће користиле као теретне барке.
Дужина им је била, готово увек око седам метара, а на
њима су се једва разликовали прамчани део од крменог
дела. Овакав облик је био погодан и за ноћна рибања под
фрашком, а касније и фералима јер се могли ставити на
било ком крају барке. Мада су то биле доста гломазне и
тешке барке, биле су брзе, јер су возила на дуга весла и
имала су велике захвате. И начин рапореда оних који су
веслали је био специфичан. Кртољске барке су подешене
за непарни број веслача и то најчешће троје на десној
страни и двоје на левој страни, а и то не у истом реду него
наизменично. Четири веслача у стојећем ставу, окренути
лицем у правцу кретања барке, веслала су дугим веслима
упирући весло читавим телом. Када је барка била празна,
веслачи су стојали на пајулима, а када би се баркама
превозио неки терет, стојали би на терету, али су тада
додавали, за такве прилике специјално направљену дрвену
надоградњу - „рашљару‘‘, скелу за издизање шкарама и
штропова за привез весала, или како су то Кртољани звали
– паоци. Малим веслом – парићем, помагао је са крме из
сједећег става, али уједно и кормилавао, пети веслач. На
исти начин као и сва мушка чељад у Кртоле, и жене су биле
веште у томе. Са овим баркама су Кртољани одлазили на
работу у поље Солиоцко, на пијацу у Нови, Тиват, па чак и у
Котор. А како нису биле опаљубљене, биле су веома
незгодне за коришћење на веље море те су коришћене
само унутар залива, а товарене су толико да су им банде
(бочне стране) остајале над водом понекад свега 20 цм..
Нису биле погодне ни за јарболе и једра, али неки
Кртољани су ипак стављали једро и то оно – венецијанско,
јер за тако нешто није било потребно имати висок јарбол. У
почетку су се барке правиле на Корчули и долазиле до
Бјелила, и ту су се на шкверу Бјелила одржавале. Касније,
многи мештани су сами правили барке по мерама које су
копиране. Било је одличних мештара у фамељи Ђиновић,
Трипиновић и Лакичевић. Како су сви Кртољани живели у
насељима у дубини копна, сви су имали конобе, како за
слану рибу, вино и ракију, тако и за армижала - весла и
остали покретни и рибарски прибор.
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У Солиотском пољу и на Шкољу, како су мештани звали
острво Св. Гаврила или Страдиоти, се налазе највећа
имања до којих су одлази баркама, а затим су превозили
интраду – плодове, не само до коноба него и на тржишта до
Новога, Каменара, Рисна, Котора и Тивта.
Поред уобичајених послова за које су се користиле барке
у Боки Которској, Кртољани користе своје барке и за превоз
живе стоке, а нарочито у зимском и љетњем годишњем
добу. Простране кртољске барке, без палубе и попречних
седала, биле су погодне за стоку, која је од малена
навикавана на барку. Превозили су је на бољу испашу,
понекад до Солиотског поља, а чешће до Шкоља где је
вегетација увек била бујна.
Када стоку доведу до Шкоља, она није чекала да је
изнесу него је нестрпљиво сама искакала у плићак. На
острву је нису морали ни чувати, јер није могла побећи, а
када није планирано испловљење ка пашњацима,
дешавало се да козе или овце саме ускоче у празну барку
привезану уз обалу, и неће да изађу док их не изнесу.
Овим баркама превожено је огревно дрво и многи
глинени производи из мануфактуре, по свом квалитету
познати широм Боке Которске, а и глина као сировина, те и
други грађевински материјали домаће производње.
У архивама града Котора и Херцег Новог постоји низ
докумената који доказују да је за градњу которских и
херцегновских великих тврђава коришћен квалитетни креч
из Ккртољских клачина. Наравно, чељад која је управљала
овим баркама, морским пловилима нису били поморски
капетани, нити су се китили таквом титулом, али је сигурно
да су многи кртољски капетани стицала прва искуства
управо на кртољским баркама.
Кртоли су, само у периоду око 1800. године имали преко
40 капетана, и то само по протоколу парохије Радовићи,
мада су Кртоли у то вријеме имали још и парохију
Ђурашевића.
Она је имала другог пароха који је водио свој протокол.
Уз сваког од 37 капетана, заповедника бродова, било је бар
још десет помораца нижих звања, па све до и најнижег
„пикола‘‘.
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На попису бродова, који је саставила лучка капетанија у
Росама (Porto Rose) у Боки на дан 16 октобра 1807, а тај је
попис достављен француском дивизијском ђенералу
Clouzel-у, заповеднику Дубровника и Боке Которске су били
и кртољски бродови.
Филип Барбић је био командант и власник трабакуле
ПРИЉЕЖНИ која је имала два топа и шест чланова посаде.
ПРИЉЕЖНИ је био носивости 62 тона. Лука Барбић је био
заповједник и власник трабакуле ПРЕМИЛИ носивости 58
тона, са два топа и шест чланова посаде. На том попису је
био и брод бригантин под називом Св.СПИРИДОН капетана
Гаврила Мишевића. Св. СПИРИДОН је имао носивост 104
тоне, два топа и десет чланова посаде. Најпознатија
поморска кућа у Кртолима је Барбића којој и презиме
потиче од „барба‘‘, што је заповједник брода.
Порекло Барбића задире у дубоку прошлост, па се чак
име првог капетана из фамеље Барбић не може пронаћи ни
у корену најстарије маслине на Страдиотима, али је у једној
демижани у коноби на Какрцу, сачуван комад карте на којој
је остао запис о капетану Шпиру Барбићу.
Запис о Шпиру Барбићу
Шпиро Барбић је био власник три једрењака, једног
трабакула са два јарбола и две брацере са по једним
јарболом. Једрењак ''Св. Спас'' се може накаргати до 5000
квинтала, а ''Св. Госпођа'' и ''Св. Лука'' по 4500 квинтала.
Брацера ''Миракул'' и ''Михољски Збор'' каргају по 400
квинтала. Трабакул ''Св. Архангел Михаило'' каргао је 4500
квинтала. Капетан Шпиро Барбић је, поред осталог, остао у
сећањима која се могу чути у тихим јулским ноћима по
портима Какрца и Бјелила, јер је транспортовао оружје које
је Русија слала Црној Гори, и први је откупио трећину
Превлаке Арх. Михаила. На запису стоји да му није било
довољно шолди за ту работу па је продао и сва три брода
да би дошао у посед средњег дела Превлаке, који је до
тада био у поседу породице Друшко.
Кртољски капетани су углавном били из породица за које
се, из низа других извора зна да им је поморство била
традиција у читавом низу покољења, а то су:
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Андровићи,
Барбићи,
Дубравчевићи,
Ђиновићи,
Ивошевићи,
Лакичевићи,
Миловићи,
Миљешковићи,
Костићи, Русовићи, Старчевићи, и други са мањим бројем
капетана.
Најмањи протокол је димензија 12 х 17 цм. са корицама
од тврдог картона, на хрбату обложеним кожом и свега 20
листова. 1814. па прекид до почетка 1818. а 04. 10. 1819. је
посљедњи податак.
Ту се помињу само три поморска капетана: Станко
Миловић, Вуко Барбић и Вуко Старчевић.
Од умрлих капетана посљедњи је уписан 10. 10. 1822.
Филип Барбић. Мало је помораца који су сахрањени у свом
завичају. Не значи да је све остале „море радовало‘‘, - како
се говорило за све оне који су у несрећама на мору
страдали и утопили се.
Било је и оних који су се настанили широм света и
углавном се бавили лучким пословима, као и капетана
дугих пловидби, какав је био и капетан Ђуро Марко Костић,
који је, са својом женом, Јаном Ђуровом живео у Аргентини
у Буенос Ајресу и пловио на рути Аргентина Бразил. До
априла 1823. уписана су капетани које су сахранили
свештеници Нико и Филип Костић. Овом протоколу, од
06.02.1813. до 10.10.1822. године недостају задње корице, а
на предзадњој страни је овера архимандрита Никанора
Богетића, а у списку се помињу следећи капетани:
Стефан Старчевић, Јово Кикановић, Раде Старчевић,
Нико Миловић, Јово Русовић, Лазо, Јово Старчевић, Ђуро
Старчевић, Јово Ђиновић, Раде Старчевић, Стијепо
Русовић, Филип Барбић, Марко Барбић, Јано Старчевић,
Иво Лакичевић и капетан Филип Барбић
Иако се овај прилог не односи на Луштицу, потребно
подсетити да је у Луштици увек било више поморских
капетана него у Кртолима. Познате су традиционално
поморске куће са бродовласницима и капетанима у
низовима генерација, као што су: Богетићи, Владнићи,
Замбелићи, Јанковићи, Јановићи, Калуђеровићи, Кршанци,
Легетићи, Марићи, Маровићи, Мишевићи, Митровићи,
Неверовићи, Трипчевићи, Тројановићи, Паландачићи,
Русовићи, Сретенчићи, Хераковићи и други.
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ЛУШТИЧКИ ПОНТИ
Запис Ива Паландачића 146/261 Свеска 14 – Но.31
Луштичке понте, које нико нигде и не помиње, да се нису
појавиле из сна Ника Шпира Сетенчића, о њима би се знало
још једино по конобама луштичким, по увалама и путевима,
по неком гласу од југа, или по пањегама у капетанским
кућама на Росама. Понте луштичке припадају златном добу
луштичких помораца и имају издвојено место међу
пловећим средствима. јер су учиниле да се Луштица
изгради, утврди и ојача у сваком смислу. Луштичко
полуострво има многобројне скривене пешчане увале које
својим именима већ указују на њихов велики значај – Вела
Лука, Златна Лука, Добра Лука. У тим лукама нису постојала
камена пристаништа, па су за претовар робе, а нарочито у
ситуацијама брзих претовара тајних терета, са бродова који
су имали дубљи газ, користили мање барке, али много
погоднији, због количине терета који се из једнога пута
могао пренети били су и коришћени су, „плутајући понти‘‘,
или само „понти‘‘. Луштички понти су били сплавови од
поната - дебелих дасака дужине 4 - 5 м преко попречних
балвана. Сплавови су грађени тако да су, у зависности од
потребе били једноделни, или повезани у неколико делова,
у зависности од удаљености брода од обале, односно од
плиме и газа брода. За ове врсту сплавова – поната, се
може слободно рећи да су то уистину претече савремених
понтона. Извлачени су на обалу и спуштани у море само по
потреби, како их јаки валови од Југа не би растурили. Преко
њих су товарна грла могла прићи до брода и омогућити
директно претоварање робе из бродске штиве на самаре.
Углавном су ту радили коњи и мазге, јер је искуство
показало да је магарад било тешко натерати на плутајуће и
љуљајуће понте. У Кртоле и у Луштицу се још увијек
употребљава изрека:
Слажу се као понти и товари, у смислу као рогови у
врећи.
Ово је била и погрдна изрека за слабог играча карата,
јер су „понти‘‘ назив и за поене, у играма са картама које су
биле омиљене нарочито код помораца - трешета,
бришкула, фирцик.
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ПРИЧА СТАНЕ ПЕРА НИКОВА
У давна, или још боље, у она времена када се могло
преко воде ходити и са птицама разговарати, острво
Страдиоти, једно од острва нашег Кртољског Архипелага,
оно у средину, између Превлаке и Отока, или како га ми
Кртољани одвајкада зовемо Шкољ, звало се Свети
Гаврило.
Назив је добило по једној цркви од које ни трага није
остало, као ни од оних који је саградише. Но, то вам се тако
представља код других, али само неки од нас знају и где се
та црква налазила и шта је у њој било. У корену маслине
код Дебеле Главе, чува се све о тој цркви и о томе ко је
сагради и зашто.
Постоје и цртежи и записи о цркви и о имању околе ње, а
налазе су у неколико питара који су били закопани у Локама
Радовића, а касније пребачени у куће Барбића, Бринића,
Костића и Кикановића. Предмете чувају породице
Лакићевића и Трипиновића, а сва сећања су сакупљена у
једну дрвену шкуделу која се чува у фамељи Миловића.
Са Превлаке се могло доћи на острво Свети Гаврило
дрвеним мостом који је спајао та два острва и два
манастира, манастир Светог Архангела Михаила на
Превлаци и манастира Свети Гаврило на Шкољу.
Због та два манастира и острва су се у народа звала
острва светаца. Манастир се налазио на заравни између
Увале Габрио и Велике Увале, а према увалама су
постојали путеви која су водила до мула.
Око манастира су били велики маслињаци, а у ували
Габрио су се налазили повртњаци и радионице за поправку
барака и једрењака.
151

Δεν αρχείο. 23 Αγίου Γαβριήλ З Записано је:
Сматра се да се на месту данашње цркве био пагански
храм и ранохришћански храм, јер је у унутрашњости цркве
пронађен јак темељни зид кружног облика, а у
северозападном делу цркве римски жртвеник са очуваним
натписом:
Славним боговима и богињама овог места
Марко Викторин Цартолинис бенефициариј одужи се
Постојање свих ових елемената показују да је је на месту
данашње цркве постојао римски храм.
Остаци пронађени око цркве Светог Гаврила сведоче да
је црква више пута разарана, а данашњи облик цркве
највероватније води порекло из VI века.
Централни део цркве има облик крста — четворолиста
који је уписан у кружни зид, формиран од четири
постављена пиластра са конхама на јужној, западној и
северној страни, док је источна конха нешто развијенија и у
њој је данас смештен олтарски простор. Црква има
осмострану куполу са неједнаким странама.
Δεν αρχείο. 26 Αγίου Γαβριήλ 4 Записано је:
Приликом изградње пута ка мулу Велика Увала на само
неколико корака од капије манастирске, на дубини не вишој
од једног метра пронађен је кнежевски тимулус из VII.
вијека који је садржао грчке вазе, сребрно посуђе, златан
накит израђен техником филиграна и гранулације и велику
количину стаклених и ћилибарских зрна која се данас чувају
у конаку манастира.
Δεν αρχείο. 29 Αγίου Γαβριήλ 7 Записано је:
На комаду коже нађеном у једној амфори откопаној
недалеко од зидова манастирских написано је да је за
вријеме Икарије у VII вијеку, истакнуте јунаке и ратнике,
после великих битака и победа њихове вође и господари
даровали да на ово острво бајне љепоте дођу, да се на
њему одморе и ране видају..
Прекаљени ратници су се брзо опорављали,
разговарали о освајањима и јунаштвима, али и о
страхотама ратова који су водили на разним странама.
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Како је вријеме одмицало, полако су постајали свјесни
зла које су починили и осећали су велику грижу савести.
Због тога се, једног дана, окупише и помолише се боговима
да ово бајковито острво заувијек остане оаза мира.
Ратници - ветерани се завјетоваше да ће од тада само
своје тло бранити, а само у случају нужде ратовати. У
освајачке походе више неће ићи.
Као завјетну потврду на острву посадише дрво мира –
маслину.
На опште запрепашћење, маслине су брзо расле и
острво зачас постаде прекрасан маслињак. Али, грчки
ратници нису поштовали дату реч, него кренуше у нове
ратне подухвате, а велика грчка поморска флота кренула је
у нова освајања територија.
Преварени богови се разљутише и послаше страшну
олују на острво. Оркански ветар је беснио данима, док је
узаврело море гутало једну по једну галију. Кад се олуја
стишала грчка флота више није постојала. Само су ретки
ратници успели да преживе катастрофу и уз велике напоре
допливају, на сплавовима, до острва.
Али, богови ко богови били су љути на ове
бродоломнике и на острво послаше неизлечиву болест.
Поумираше готово сви, а на острву остадоше само
маслине и приче о трагичној судбини грчких ратника. Тада
староседеоци Кртола одлучише да острву дају ново име –
Страдиоти, а то име остаде и до данашњих
дана.
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ПРИЧА ЈОКЕ ПЕРА НИКОВА
Стари Которани су често говорили да су узнемирени због
Луштице и Богдашића. Каткад је разлог за то била близина
тих територија на које су се дешавали упада непријатеља
на та подручја, а чешће због протеста или хајдучије самих
мјештана. Како год, све што се дешавало на том подручју, а
посебно немири битно је утицало на ефекте скупљања соли
у Тиватском пољу, који беше изузетно важан посао и чинио
је велики део у уносном дијелу привреде старог Котора.
Даљина од Града и мали број војника на которским
зидинама често су успоравали акције против немира и
побуна па је 1423 године провидур Barbadico предложио да
се на Превлаци сагради утврђење за сталну стражу,
односно да се сагради војничка касарна.
Идеја је касније реализована али се од Превлаке
одустало па је упориште подигнуто на оближњем отоку
Свети Габријел или Гаврило. У почетку су се ту налазиле
двије чете коњаника који су припадали тзв. страдиотима,
или како су је још звали и лагана коњица. Због ефикаснијег
дјеловања саграђен је дрвени мост између острва Свети
Габријел и Превлаке, а у документима који се могу наћи по
архивима Которским, се наводи да је и 1499. године из
градске благајне издвојено 40 дуката за градњу тих
објеката.
Четири деценије касније на отоку су налазе саграђене и
утврђене куле, а провидур Ripa предлаже чак, да се оток
утврди зидом. Тада је, у цијелој Боки Которској била
развијена мрежа здравствених установа и Лазарета
односно Карантина за изоловање, прихватање и
раскуживање бродова, људи и робе.
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Лазарети и Карантини су се налазили у Котору, Херцег
Новом, Госпи од Шкпјела, Ластви и Росама, а један је био и
на Светом Габријелу, и баш због тога у Кртолима се верује
да је острво и добило име Страдиоти, јер су на њему
боравили разни страдалници.
Претече и оснивачи европске лагане коњице, Страдиоти,
неколико вијекова су обиљежили историју овог острва.
Страдиоти су били странци, плаћеници из других земаља,
најчешће Албанци, Грци, а у нешто мањем броју Хрвати и
Срби. XV вијек је вријеме Страдиота због надирања Турака
али и XVI вијек у коме су Страдиоти чували обалу, тврђаве
и села коју често пљачкају пирати, а често су и гушили
побуне међу незадовољним становништвом. Колико су
Страдиоти били важни говори и податак да је до 1539.
године постојао посебан „providur stradiota―.
Потреба за њима смањивала се у Боки током XVI вијека,
а самим тим је и њихов материјални положај био све тежи,
па су почели са упадима у сеоске куће и пљачкали их, те је
све то утицало да су власти биле принуђене да организују
пресељење Страдиота и њихових породица па је са осам
галија у Истру превезено 700 људи, међутим, 1576. године
у Котору остаје 136 страдиота и три капетана, углавном
Албанаца, па из безбједоносних и политичких разлога
њихов логор поново постаје оток Светог Габријела гдје се
поправљају куће за становање и мост од храстовине.
Страдиоти у европске војске доносе мјешавину
византијских, словенских, албанских и османлијских ратних
вјештина, а стил борбе и тактика битно мијења однос према
коњици тога времена. Зато су тражени у Напуљском
краљевству, Шпанији, Француској и Енглеској, а у служби
Марије Терезије су још средином XVIII вијека. Мада са
мањим снагама, нешто реорганизовани, остају у Млетачкој
Републици све до њеног краја. У Тиватском заливу
страдиоти су добили трајан споменик: Острво Страдиоти.
Према неким историчарима, а и према налазима који се
чувају у међама низ Марицу, Страдиоти имају и значајну
улогу у ширењу православља дуж далматинске обале, у
Италији и другим крајевима Европе с обзиром да су, у
највећем броју, били припадници Грчке православне цркве.
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Сама ријеч страдиоти има два значења:
Према грчком страдиоти су војници, а према
италијанском, путници луталице.
Страдиоти су носили лаганију одјећу у односу на
припаднике тадашње коњице, а главно наоружање било им
је буздован, сабља - мач, бодеж и копље. Млеци су их
називали и капулети због црвене капе коју су носили и по
којој су се препознавали (capelletti) .
Δεν αρχείο. 21 Αγίου Γαβριήλ 9 Записано је:
Почетком 1499. године, по савету млетачког провидура,
послато је из Венеције 40 дуката за подизање утврђења и
изградњу моста према Превлаци. Највероватније се овде
ради о обнављању веома старог каменог моста који је
преко данашњег мореуза званог ―Вратло‖ спајао источни
дио Страдиота (локалитет ―Мост‖) са Превлаком, а који је
по традицији срушен кад и превлачки манастир (1452
године). Судећи по неким каснијим изворима мост више
није обнављан у камену већ у дрвету.
Δεν αρχείο. 21 Αγίου Γαβριήλ 9 Записано је:
Острво је у току XV века било стратешки важно седиште
коњаника на положају прикладном за брзу интервенцију,
али није било на најадекватнији начин утврђено, јер
которски провидур 1542. године, поред три фусте (мали,
маневарски погодни бродови) тражи да се острво утврди
кулом и одбрамбеним зидом који су контролисали прилаз
мосту, а коју назначава Коронели на карти Боке Которске из
1685. године (Torre che chiudeva il ponte).
Не зна се поуздано, али се прича по Кртолима да је врло
вероватно то иста кула која је поправљана две године
касније, 1544. године.
Касније, током друге половине XVI века није било неких
већих промена на кулама и зидовима острва Страдиоти, а
из извештаја Gabrijela Andrije, провидура Котора из 1588.
године види се колики је био значај овог пункта у
констелацији укупних турско-млетачких
односа на
Јадранском ратишту (―teatro della guerra‖) где је залив Боке
Которске играо значајну улогу.
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Провидур Которски се супротстављао мишљењима да је
бесмислено утврђивати Котор, који не би могао издржати
опсаду евентуалне турске тврђаве на Веригама, уз положај
на Кумбору, чиме би се спречила комуникација са градом, и
насупрот томе, он је тврдио да и када би се саградила
турска тврђава на Веригама, ипак се не би онемогућила
помоћ Котору, јер остаје слободна управо југоисточна
страна од улаза у Бококоторски залив, преко Страдиота и
Тивта, куда се многим прилазима и брдским путевима може
довести помоћ против непријатеља.
Крајем XVII века, Страдиоти, као и већина утврђених
млетачких пунктова у Боки Которској, налазе се у доста
лошем стању. То је свакако узроковао земљотрес из 1667.
године, али и општи пад економске моћи Републике,
корупција и друго.
На Коронелијевој карти Боке на острву (Isola DE
STRADIOTI o DI S. GABRIEL) поред рушевина цркве Св.
Гаврила (Vestiggie della Chiesa di S. Gabriel) назначен је
срушен дрвени мост, (Ponte di legno rotto) и поменута кула
која га је штитила.
У једном каснијем атласу, Коронели даје цртеж острва са
предлогом веома компликованих фортификација, који је
остао на нивоу идеје. Напротив, утврђења и други објекти
временом су рушени, највише приликом насипања, израде
обалоутврде и зидања цркве и манастирских зграда на
суседном острву Госпе од Милости. Свакако да су ова
рушења, између осталог имала за последицу и даље
урушење објеката и појачану ерозију острвског копна. Није
познато да ли је реализован план који се чува у
венецијанском државном архиву којим је предвиђено да се
у погодној ували на јужном делу острва изгради неколико
објеката потребних за оправке бродова: надстрешница за
оправку са отвором према мору, кућица за кување катрана
и магацин.
У склопу истих радова, на суседном острву Госпе од
Милости (Scoglietto detto della Madona) требало је саградити
складиште за јарболе и весла и спратни објекат са
складиштем материјала за седмичне залихе у приземљу и
друге потребе морнаричког одреда на спрату.
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Δεν αρχείο. 24 Αγίου Γαβριήλ 6 Записано је:
Прва велика епидемија, за коју је утврђено да је
проузроковала куга, Европом је харала 1348/49 године, а
њене посљедице осјећале су се неколико деценија. У
епидемији је, према неким показатељима, умрло готово
двије трећине становника Европе.
Великих епидемија било је и раније, али је тешко
утврдити је ли ријеч о куги. Остало је забиљежено да је у
Боки Которској још 897.године нека болест десетковала
становништво. Епидемије су честе, па се прописују
различите мјере за ублажавање посљедица.
Бијег из мјеста захваћеног болешћу, једна је од
најефикасанијих мјера, забиљежена чак и у поезији. Године
1348. године Гентиле да Фолигно, љекар, професор
медицине и пјесник, пише пјесму о епидемији куге која је
стигла до Перуђе, гдје је предавао на Медицинском
факултету:
...„ Што прије бјежат из града тог,
у кој је зашо кужни смог,
Што касније се вратит на мјеста та,
Гдје куга већ је крочила...
За њега је већ било касно за бијег. Умро је од куге два
мјесеца касније.
Бјег из града био је уобичајен и у Боки Которској, а
најчешће су бродови били уточишта, што су могли
приуштити само богати слојеви. Сиротиња није имала гдје
побјећи.
Све мјере, од оних ригорозних, као што је зазиђавање
обољелих, (што је чињено у Венецији), до бијега – давале
су слабе, готово никакве резултате. Епидемије су изузетно
негативно утицале на економију, па је смрт од глади
њихова редовна појава .
Дубровник је живио искључиво од поморске трговине, па
су честе епидемије нарочито угрожавале тај град. Након
страшне 1348. године Дубровчани уводе карантин за све
бродове. Мада данас карантин значи четрдесетодневни
боравак у изолацији, Дубровчани су у почетку одређивали
једномјесечну изолацију бродова, људи и робе на отоцима
Супетар, Мркан или Бобар.
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Резултати су били одлични. Трговина је успорена, али не
и заустављена, па дубровачки изум преузима Венеција у
првој половини XV вијека, а затим бројни други градови
Европе.
Први запис о карантину у Боки је из 1413. године када
један брод са робом из Молфете издржава карантин испред
Ђурића у Веригама. Дубровчани иду даље и оснивају прву
медицинску установу у служби епидемија - лазарет на
Мљету 1397. године.
Венеција уводи строге медицинске мјере, оснивају се
посебна државна тијела за праћење и контролу здравља,
болнице и друге установе, а све то налазимо и у Котору,
као дијелу Млетачке Републике у чијем је саставу од 1420.
године. У архивским документима, мањи лазарети помињу
се тек 1622. године у Котору и Доброти, а годину касније и
Лазерет на острву Светог Габријела. У науци је наглашена
сумња да су лазарети у Боки отварани тек двадесетих
година XVII вијека. Реално је претпоставити да се, у односу
на Дубровник, пуно не заостаје, тим прије што су оба града
зависна од трговине и повезана бројним интересним,
породичним и другим везама. И Котор је имао одличне
локације за градњу лазарета, а најподнесија је била управо
на острву Светог Габријела у Тиватском заливу.
Осамдесетих година XVI вијека то острво дефинитивно
напуштају војници – страдиоти. На острву су објекти које су
користили војници и њихове породице, а дрвени мост је
веза са Превлаком. На Превлаци и оближњем Отоку су
манастири, што је велика предност у избору локације за
лазарет, према пракси тога доба.
Од 1431. године Котор има искуство са изолованом
медицинском установом јер се те године, на Шурању,
отвара Лепрозијум који значајно доприноси сузбијању
заразне лепре, а обољелима, тиме и одбаченима, хуманије
социјалне услове и живот. Све су то разлози који
оправдавају претпоставку о постојању лазарета прије 1623.
на острву Св.Габријела. Лазарет је био и у Доњој Ластви,
мада ни за њега није утврђено вријеме постојања. У
лазарету Св.Габријела смјештен је почетком марта 1623.
године Raiccho Pettrof, оболио од куге.
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Било му је јасно да је крај близу, па замоли свештеника
Николу Дупловића, капелана лазарета, да му сачини
тестамент, према запису којег је несретни Рајко раније
сачинио. Капелан је написао опоруку, коју потписује и
свједок, један Црногорац, за кога се каже да је богат, али
нема записа о томе како се обрео на Св.Габријелу. Сигурно
је да лазарет Св.Габријела саграђен раније, јер објекте,
организацију лазарета и обуку особља једноставно није
било могуће обезбиједити у само два мјесеца пошто је
опорука писана 9.марта 1623. године. Страх од болести и
нада у спасење вјечити су пратиоци човјековог
размишљања и осјећаја, а посебно је то изражено код
средњевјековних људи, немоћних пред силом епидемија.
Граде се цркве посвећене свецима за које се вјерује да су
заштитници болести. Међу заштитнике куге најзначајнији је
Свети Рок уз Св.Себастијана и Св.Фабијана. Цркве
посвећене заштитницима болести подижу се на прилазима
мјесту како би светац зауставио болест и не дозволивши јој
пролаз кроз мјесто. По предању, Свети Рок је заустављао
кугу, губу, колеру и друге заразне болести. Завјетна капела
Светог Рока подиже се у Ластви 1551.године, на имању
властелинске породице Болица. На мјесту те капеле гради
се 1900. године садашња црква Св.Рока. Више је него
сигурно да је изградња капеле у Ластви везана за честе
епидемије куге, посебно 1526. и 1540. године. Испред
Ластве било је једно од бокељских сидришта - карантина, а
могуће и лазарет с обзиром да је у то вријеме Доња Ластва
углавном ненастањена, ако изузмемо љетниковце,
усамљене и ограђене високим зидом. Од отварања првог
лазарета у Дубровнику до изградње капеле Св. Рока у
Ластви протекле су 154. године, а за то вријеме било је
најмање десетак великих епидемија. Успјех који су
Дубровник, Венеција и други градови постизали изградњом
лазарета сигурно је подстицао Которане да граде лазарете
прије 1622. године и то баш на подручју данашње тиватске
општине. Довољно далеко, а опет, довољно близу. У
почетку лазарети се граде даље од градова, а касније су
подизани што ближе граду. Такав је у Херцег Новом
саграђен 1700. године, а касније у Мељинама и Котору.
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Δεν αρχείο. 14 Αγίου Γαβριήλ 3 Записано је:
Крвна Освета је, као и у целој Боки Которској, била
присутна и у Кртолима, а најчешћи разлози за свађе, које су
понекад биле и повод за убиство су биле расправе око
земље и међа. У Кртолима није било дугогодишњих сукоба
између породица или заселака, као што је то био случај у
Црној Гори где су се Пипери вечито тукли с Кучима, те се на
племенској граници није смело на великом размаку ништа
ни сијати ни стада пасти, или ако су се усуђивали у те
стране поћи, спремали би се људи као за рат.
У Кртолима се, после свађе између две породице увек
нашао неко ко би завађене успевао да помири. Често се
дешавало да је до мирења долазило услед неке заједничке
несреће, а најчешће су се прво мириле жене, и то на велике
празнике, ујутру у цркви. Последњи случај крвне освете био
је око 1890. године, када је Ђуро, син Ива Ђурова Антовића
убио једног Старчевића. Посредством добрих људи
заказана је РАЖБА (умир) на Старчевића гумну у
Никовићима. Антовићи су дошли са неколико колијевки, па
су се приликом измирења и окумили.
РАЖБА - или како се у другим крајевима назива ВРАЖДА
значи, пре свега, непријатељство, што настаје међу
странкама због проливене крви. Како је то непријатељство
имало за даљу последицу крвну освету, то се и сама крвна
освета назива ВРАЖДА. Надаље се вражда зове и она
имовинска вредност, коју треба да плати странка, на којој
има да се изврши крвна освета, странци, која има да је
изврши, у циљу помирења и обуставе непријатељства. За
вражда у том смислу има и народна реч КРВАРИНА или
КРВНИНА.. Кад је, у каснијем свом развоју, вражда почела
губити првобитно значење, означивале су се тим именом и
глобе у извесном износу. Вражда у смислу откупа кривца
позната је у целој нашој правној историјској области, и у
своме развоју пролазила је разне фазе. Али те фазе нису
наступале истовремено на целој територији, него је у неким
крајевима вражда већ давно нестала и она је уступила пред
јавноправним карактером казни, док је у другим крајевима
до најновијег времена вражда живела у примитивном
облику.
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ПРИЧА ЈОВАНА ДРАГОВА ЛАКИЧЕВИЋА
Када су 1111. године подигли цркву Светога Николе у
Радованићима, највећем и централном селу Луштице свих
Луштичких села, као заштитника помораца и путника, јер
Луштичани су то и били, поморци, мјештани се договоре да
оду до кртољске Превлаке, јер су и њихове цркве
припадале метохији превлачког манастира и да замоле
Светог Саву, који је ту боравио, да им он освешта цркву.
Црква је била једнобродни крстообразни храм, са звоником
на преслицу и са три звона.
Фасада цркве је била питурана у црвену боју. Звона на
цркви је даривао капетан Мижевић, а црква је уједно била и
Саборни храм Луштице.
Када су дошли на Превлаку, Свети Сава се радо одазове
позиву и упути се преко Кртола у Луштицу.
Луштичани лијепо, како то и приличи дочекаше и
угостише Владику и његову пратњу, а пошље свих молитви
и освештења храма, замолише га, да ако је то икако могуће,
благослови и њихове маслињаке.
Свети Сава и то радо прихвати те зађе у први маслињак,
одмах до цркве, диже руке на благослов и изговори:
- Док год били вјерни, смјерни и вјери својој одани,
рађали, напредовали и били благословени и ви и ваши
маслињаци!
Послије благослова маслињака луштичких крену Свети
Сава, испраћен од свих Луштичана уз пјесму и пуцање за
манастир Превлачки.
Луштичани су га пратили све до границе кртољске, те се
ту и растадоше од њега, а он са својом пратњом, настави
пут преко Радовића ка Превлаци.
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До Превлаке се из Кртола долазило баркама које су
полазиле са рта иза Какрца, који се због тих прелазака на
Острва Светаца и назва Калуђеровина. Од Радовића ка
Калуђеровини је водио узани путељак, па, излазивши низ
стрми бријег, Светом Сави запне лијева нога за један пањ,
а он, да не би пао, поскочи на камену плочу и тако се одржа
да не падне.
После неколико дана, одлазећи на Превлаку, неколико
мјештана из Миловића и Никовића, прошли су тим путем, а
на каменој плочи су примјетили траг стопе. Један од
мјештана, који је био у пратњи Светога Саве у повратку са
Луштице, исприча цео догађај са пањем и каменом плочом,
а од тог доба, народ у Кртолима за сјећање на овај догађај
тај камен зове Стопа Светог Саве или Савина стопа.
Δεν αρχείο. 23 Αγίου Γαβριήλ 11 Записано је:
У Кртолима се још чува стари (али репарирани) дрвени
Светосавски крст из 13 стољећа, односно из доба Светог
Саве. По вјеровању направљен је по цртежу или упуству
Светог Саве. Зато је назван Светосавским, а не само зато
што потиче из доба Светог Саве. Имао је и зракасте
елементе који из њега избијају. Њих сада нема, јер
приликом конзервације нису реконструисани. Прецизна
копија, превлачког Светосавског крста, само мање
величине и без зракастих елемената, налази се у храму
Светог Николе у Луштици, такође територији некадашње
Светосавске превлачке метохије. То је онај храм за кога
предање каже да га је освештао Свети Сава. Ове крстове
отац Липовац у својим сновима није ни поменуо. Можда за
њих није ни знао, јер се чувају у сеоским црквама и
вјероватно нису једини. Имају основа претпоставке да је
готово сваки саборни храм у Превлачкој метохији (и не
само у њој него и у неким другим дјеловима Боке) имао
овакву копију коју су називали, као и оригинал, Светосавски
крст. Оригинални крст се налазио на копљу изнад барјака
(Светосавског лаварума) Превлачке метохије и Михољског
збора чији је био саставни дио. Копије, обавезно мало мање
од оригинала, такође су служиле за врхове копаља
црквених барјака ношених у литијама.
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ПРИЧА ДРАГА САВОВА ЛАКИЧЕВИЋА
Odvajkada su Krtoljani išli u lov na ulignje illi lignje kako se to
ovĊe izgovara. Hvatanje liganja je jedan od lepših naĉina
ribarenja, a bogumi i jedan od najlakših. Nema mnogo rabote
oko karola, udica, njeske i ostalih sitnica. Bilo je potrebno imati
jednu karolu i ništa više.
- Као њеска се употребљава гомила удица око дрвене
рибе или пешкафонда. Таква риба се спушти до дна, а онда
се дигне око један метар, па се повлачи горе доле, а риба
иде лијево десно, а лигањ, мислећи да је то права риба,
крене и ћапа се на удице. Тада се лаганим, али сталним
покретима ка горе извлачи лигањ у барку. Рибају се ноћу
под фрашком, а касније се фрашка замијенила фералом.
Причају људи да се лигњи најбоље лове у април и мај
мјесец, а и током цијеле зиме.
Barkama se polazilo sa Bjelila na poste od liganja, a meĊu
najboljim je bila posta kod Кlaĉine iznad Krickovine, a mnogi su
išli i kod seka od Kakrca. Za jedno takvo ribanje iznad seka od
Kakrca se vezuje i ime samog Kakrca. Sa Tripinovićima je
jedne noći na lignje pošao i njihov roĊak, Lazo Vukov, koji je
arivao iz Amerike sa nekog od svojih brojnih vaporskih vijaĊa po
svijetu. On je bio pun priĉa o velikim morskim nemanima.
Najviše je voleo da priĉa o Krokanu. Tvrdio je da se pojavljivalo
na severu, kod Irske a da ga je i on liĉno video kada je iz Irske
za Ameriku odlazio brodom.
- То ви је једна колосална лигња. Ови којега сам ја виђео
био је око 30 метар дугачак, а кажу да их има и до 70
метара дужине. Живи и лови ноћу у дубоким водама, а у
дан се само понекад појави на површини мора, - govorio bi
Lazo Vukov.
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- Ма што гориш – uvek je uzviknuo neko od onih koji su ga
slušali.
- Е, богуми. Нама је, поморцима он увијек у памет, када
дође ноћ. А чуо сам и од многих других помораца да су га
виђели. На Карибима Крокана називљу Лусца, а чуо сам од
једног капетана из Африке, да су га Римљани називали
Полип.
Вели он мени да је и неки Плиније, римски историчар оли
ти научник написао у своје либре да ниједна животиња у
води не воња тако страшно и не убија чељаде на окрутнији
начин од полипа. Ако нападне бродоломнике или рониоце,
приљуби се чврсто уз њих својим бројним сисаљкама и
вуче их у дубину.
- А колики је Крокан био та што га ти виђе? – opet bi neko
pitao.
- Велим ви око 30 метара. У Црвеном мору сам виђео на
обали Крокана од 18 метара, а опет, на једног кита кога смо
уловили на сјеверу виђели смо ожиљке од кракова који су
били око пола метра, па је тај Крокан, био около 50 метара
дугачак.
I tako, priĉao je Lazo Vukov po celim Krtolima o svom
Krokanu. Od butige do kafane, od kuće do kuće, uvek samo o
njemu, a i o drugim morskim nemanima.
A voleo je poć na ribanje. Išao je sa Lakiĉevićima pod osti, a
sa Tripinovićima na peškafondu na lignje. Tripinovići su, samo
oni znaju zašto, imali neku svoju postu, na malo što se proĊe
ostrvce Zanovetni Školjic.
I onda jedne veĉeri, iza ponoći, kada su spremali put doma,
na Bjelila, pa naviše u Gošiće, kad Vasu Tripovu udari nešto na
pušću ka da je za seku zapeo. Krenuo je Vaso da izvlaĉi pušću,
ali kao da je vukao surgadinu od po kvintala. Zategao se špag
do kidanja, a i u ruke mu se urezao, šiknula krv, ali se nije dao
Vaso Tripo.
Posle nekoliko izvuĉe on ogromnu lignju. Dok ju je prebaĉao
preko bande od barke, lignja ga oškropi mastilom po licu, ali se
on ne abada nego ushićen viknu:
- Лазо, виђи га колики је ови лигањ! Још мало па има у
њему по, ма што по квинтала, има цио квинтал, - uzbuĊeno
je gorio Vaso Tripo.
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Na pajulu od barke, obasjan fraškom se grĉio ogroman liganj
od oko dvanaest kila. Bilo je u njemu nešto manje od jednog
metra, a kraci su mu se uvijali oko nogu Vasa Tripova.
- Ма виђи га само, он би ме сада изио, ка да сам гавица, sa osmehom je komentarisao Vaso Tripo, srećan zbog tako
neobiĉnog, retkog i bogatog ulova.
- Ово ти је ка они твој Крокан о коме вазда гориш, али
нешто мањи па нека буде Какрц, - reĉe mu Niko
- Е, богуми, вељи је комад, али је баш Какрц, - odgovori
VasoTripo. I tako, od tog dana, pa eto sve do danas kada vi
priĉam ovu priĉu, osta ime Kakrc.
Sada ga ima svuĊe i svi ga tako zovu, a vele mnogi, a
posebno oni iz Radovića, da je to izmišljotina onih iz Gošića, ali
ako i jes, onda je baš dobra, no druge priĉe o imenu Kakrca
nema, pa neka onda ova ostane kao jedna i jedina.
Запис М.Лакичевића 116/133 Свеска 17 – Но.5
У Кртолима се ЛИГАЊ назива УЛИГАЊ, а позив – ‗‘Амо
скочит на улигње‘‘, се у рибарском смислу сматра посебном
почашћу, јер се само веома блиској особи упућује тај позив.
Вероватно је то због специфичности лова, јер се тада може
и разговарати, или ћутати, а то се најбоље чини са
пријатељима. Стара Кртољска изрека – ‗‘Нема улигања док
руке не озебу‘‘ – нам много тога говори о временима која су
далеко иза нас. У лов на улигње се у Кртоле ишло само
зими и ишло се на две до три уре – два до три сата, обично
пред свитање или у сумрак, а с мраком би се враћали дома.
А изрека нам много говори о начину живота Кртољана у та
стара времена. Са првим знацима пролећа, одлазило се у
БАШТИНУ – копало се, сејало, резали се виногради и
маслињаци. У току лета су се скупљали плодови,
одржавали се виногради, чистили маслињаци, а у јесен се
правило вино и ракија, цедиле се маслине, и када би се све
то завршило, могло се ићи на море – у лов на улигње. Други
разлог би можда могао да буде да они који су научили да
имају ‗‘објед‘‘ - оброк из мора, по великој зими нису бацали
и дизали мреже, него су одрађивали један доста лакши
рибарски посао и само на СКОСЕ – цимање, хватали себи и
својој фамилији објед.
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Дуго година се, баш због те изреке, сматрало да се
улигњи не могу ловити у друга годишња доба, али од 70-тих
година улигњи су се у Кртолима почели ловити у току целе
године, а нарочито када су ФЕРАЛИ постали доступни и
онима којима рибање није била професија.
Кртољани улигње лове само на један начин, а то је на
ПУШЋУ или како то други називају - ПЕШКАФОНДУ, која је
и најпознатија варалица. ПУШЋА или ПЕШКАФОНДА је
направљена од олова има облик рибице, а олово је
пресвучено тканином различитих боја. На крају се налази
венац иглица на који се каче улигњи.
По неким изворима у Кртолима су се правиле ПУШЋЕ
још од XV века, а један од доказа за такву тврдњу је и сам
назив ПУШЋА (koren reĉi PUŠĆAJ – Pusti – prim.prev.) који
се на овим просторима користи од давнина.
Прве ПУШЋЕ су биле израђене и коване у ‗‘домаћој
радиности‘‘, и биле су качене на танки коноп прављен од
ЖУКЕ. Такве ПУШЋЕ су Кртољски рибари бацали под
светло од ФАШКЕ, касније под лампе од ГАРАБИТА, па
ПЕТРОУЉА и даље.
Облик ПУШЋЕ се мењао и усавршавао, и свака нова
ПУШЋА је увек боље ловила. Када су се појавиле оловне
ПУШЋЕ које су имале облик рибе, сваки рибар је
додавањем крпица у боји или обмотавањем кожом од рибе
покушавао да повећа свој улов. Ти додаци су били део
тајне рибарског заната, па се, можда и због тога и позив –
‗‘Амо скочит на улигње‘‘, упућивао само блиским и верним
пријатељима, онима који неће одати тајну изгледа ПУШЋЕ.
Када се креће у лов на улигње, поред две - три
различите ПУШЋЕ, јер никада се не зна која ће од њих да
те ноћи привуćе УЛИГЊЕ, обавезно је у барци било имати
ОСТИ, САК и СИЋ.
ОСТИ, јер се дешава да се током лова на УЛИГЊЕ, на
ПУШЋУ закачи и хоботница, а тада се она мора ОСТИМА
прихватити на метар од површине, јер се хоботница ‗‘скине‘‘
са ПУШЋЕ када осети да је близу површине воде.
САК, јер се већи комади УЛИГАЊА, да не би, због своје
тежине ‗‘опали‘‘ – спали са ПУШЋЕ, прихвате САКОМ и
пребаце у барку. СИЋ у кога се одлажу ухваћени УЛИГЊИ.
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ПРИЧА МАРЕ ПАНТОВЕ
Вјештица или штрига у нас, у Кртоле се зове жена која
има у себи некакав ђаволски дух, који, када је она у сну, из
ње изиде и створи се у ноћна лептира или у кокош или
птицу налик на буљину, па лети по кућама те зло у чељаде
уноси, а особито то чини малој ђеци.
Ако штрига у свом летењу наиђе на нека чоека ђе спи, а
она га удари својим штапом од дрвета, кажу да је муровина
за то најбоља, и то га удри преко лијеве сисе те му се
отворе прса док извади срце и изије га, па онда прси опет
срасту.
Има оних који веле да тако изједена чељад одмах умру,
а опет, прича се да неки живе више времена; колико је она
одкудила кад је срце јела, онаквом смрти умру, на какву их
смрт она буде намијенила.
Мени је моја мати, а њој њена говорила да штриге не
једу чесна лука те се зато многа чељад о бјелим и
божићним покладама намажу бјелим луком по прсима, по
табанима и испод пазуха, јер још од старина је речено да
штриге на покладе највише нападају на чељад. Имало је у
нашу кућу неколико записа о штригама у Брда и Црну Гору,
ка и о оним из Кртола.
Све те списе је још мој прађед у Котор дао неком чо‘еку
од науке да их чува.
Име су му заборавили, али се моја мати сјетила да му је
име Петар и ништа више. Каживала ми мати да су се у
Рисну у јулу мјесецу 1708. године разболела многа ђеца, а
мјештани, ни часа не чекајући баче сумњу на три жене да
су штриге, те да су оне ђецу урекле па су се ова због тога
разболела.
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Када је једно од ђеце, један дјечак умро, то је код
мјештана изазвало још већи гнијев те су оне изведене пред,
они га тада називаху, народни суд.
На том суду су оне биле шиканиране, злостављане и
мучене и тражено је да признају да су Штриге и да су у
дослуху са нечастивим. На питање како су појеле дјечаково
срце и коју вјештину употребљавају, једна од Штрига,
Бојана Среданова, испричала је:
Изјава Бојане Среданове – Спис 23-35
Сад ћу казати суду како смо сисале крв реченом ђетету.
Одредиле смо нас три вјештице дан када ћемо са овог
свијета дићи реченог дијечака. Када је било два сата ноћи,
састанемо се нас три вјештице у кући Стане Петрове;
свукле смо се голе, стале над огњиште, намазале неком
тјекућином која је зелена као трава, а њу нам је дала Стана
Петрова у једном лончићу.
Све три полећесмо кроз димњак. Пошто уђосмо у
просторију где лежаше дијете чије смо срце намериле
узети. Било је то у кући Сава Степанова.
Одмах смо се претвориле у три сићушна лептира,
уљегле смо кроз дечија уста и дођосмо до самог срца.
Одмах му посисасмо сву крв која му даје живот.
Онда смо изашле истим путем куд смо и дошле. Свака
од нас пође својој кући бљујући посисалу крв.
Касније су нас позвали укућани и ми смо се вратиле и на
исти начин дјетету дале крв и оно је поново оживјело и
оздравило.
На питање одакле им она маст којом су се мазале,
Бојана Среданова је казала да им је ту маст лично дао
ђаво. Суд је у Котору ове три штриге осудио на казну
затвором и забраном да се баве било каквом врстом
врачања, справљања вјештичије помасти и вјештичијим
чаролијама.
Било је и још случајева о штригама, а један од њих се
десио и у нас, ође у Кртоле.
Било је то, барем је тако било написано у спису који је
дуго чуван у нашој кући, а онда је и тај спис мој прађед
предао истом чо‘еку у Котор.
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Спис 36-13-23 – Четири Кртољске штриге
7. јуна 1784. године у Кртолима се јавно судило женама,
вјештицама или како су их називали – штригама. За
вјештичарење и употребу вјештичије мађије суђене су
четири жене, и биле су сурово кажњене због тога. Послије
пресуде, оне нису биле задовољне те су упутиле жалбу
суду да су неправедно осуђене, а суд је установио нови суд
и позвао на свједочење извесног мјештанина Пера
Ђуришића који је пред свима казао што се збило:
''Прошлих дана била се подигла јака узбуна у село
Кртоле. Група од једанаест мјештана из Радовића
прогласила је неколико жена за штриге па су почели да их
злостављају и линчују. У овоме су сељани били веома
сурови, па је једна од проглашених штрига, Анђа Јокић, од
удараца подлегла ранама и умрла. Њу је Станко Кларовић
бацио у море и тражио да каже ко су остале штриге у селу.
Када су виђели да се Анђа није утопила, извукли су је из
мора, и објесили о један дуб близу њезине куће. Онда су
под њезиним ногама наложили ватру и тражили да у
мукама ода остале штриге у селу, али им Анђа није ништа
говорила. Затим је Анђа, уз најболније јаукање, у мукама,
са ватром под собом, издахнула.''
Код нас у Кртоле, ово је био први, а и посљедњи такав
случај, а није да Штрига није било. Било их је, и то Богуми
доста, али је било и оних других жена које су врачале и
магијале за добро, нарочито за добро животиња. Има и о
томе доста записа, али се они чувају од очију свакога.
Скрива се то чак и од порода мушког и само се женској
чељади преноси, а и то оним бираним.
А било је у Кртоле и Чартана. То ви је вазда мушко
чељаде које се роди у вријеме шкура, оли како други горе –
када мјесец није на небу, па, прије него ли је крштен, преко
њега пријеђе мачка оли ти друга каква погана животиња.
Такво дијете потла остане несрећан, те не може имати
никакога заната нити постојанога посла, него се смуца
којекуда, и својом мајсторијом, игром и шалом људе
забавља и вара и новце од њих мами, али му ни ови новци
не могу бити пробитачни, него како дођу тако и отиду. А
сасвим је друго Репач.
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То ви је човјек који се роди у крвавој кошуљици и с
малијем репом. Кажу да је репач много јачи од другијех
људи особито кад се наиједи: у онај мах, веле многи, још да
му се реп напне, могао би би надвладати десет људи као
десетеро мале ђеце.
Тако ти је то са Репачем, а са Мором се мора сасвим
различито. Мора чељад у спавању притискује, гуши их и
они тешко спију.
Гдјекоји приповиједају, а мене су рекле моја матера и
баба, да је Мора она штрига која се покајала и зарекла да
неће више чељад јести, него их само ноћу у спавању
притискује и дихање им зауставља.
Гдјекоји опет мисле, а то понајвише мисле у Грбљу, да је
ђевојка која ће постати вјештица када се уда, пре тога
Мора.
Код нас у Кртоле, оне које Мора у сан походи, притискује
и дави, кад лијежу спавати, мећу пружен појас поврх
покривача, а постоји и молитва коју треба очитати прије
него се легне спавати.
Мора бора! не прелази прек' овога бјела двора,
е су на њем тврди кључи
од нашега Сиодора, Сиодора и Тодора,
и Марије и Матије и сестрице Левантије,
која нема приступишта.
Прек' овога б'јела двора,
ни камена каменица,
ни вјетрушна вјетруштина,
ни наметна наметница,
ни удова удовица,
ни мађиона мађионица,
докле не би прибројила на небу звијезде,
на гори листове, на мору пијесак,
на кучки длаке, на кози руње,
на овци вуне, на вуни длаке.
А кад би то пребројила вратилом се опасала,
заштикалом поштапила, ушла у јајску љуску, утопила се у
морску пучину. Тринка јој тракули, врагу јој глава, све јој
козе враг однио, млијеко јој се несирило, него рекла, јаох!
Јаох јој дала Лена, плена и Марија Магдалена. Амин!
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Приповиједа се, а Васо Јоко је тврдио да је он тог човјека
и знавао и да је све истина што се приповиједа, да је Лаза
Марка Перова из Богишића тако морила Мора да већ
најпослије није могао ни ањци заспати. Њему се све
додијало и досади му се код куће живљети, него ти узјаше
на свога коња и крене у свијет.
Нити је знао ни куд ни камо иде, али му је и то било
залуду, јер, причао је Васо Јоко, и на путу како би склопио
очи, одмах Мора на њ.
Идући тако по свијету дође на конак некакоме у човјеку, у
Горњи Грбаљ. Тај је имао око стотину оваца и било је
вријеме да их стриже. Кад послије вечере домаћин у кућу
узме свој посао и стане работати нешто око оваца, Лазо
Марка Перова му се потужи како га мори Мора, те да је
ради тога и од куће отишао и још му вели:
- Док ти још работаш, лећи ћу овђе крај тебе, не бих ли
могао мало заспати. Потом се покрије гуњем и легне.
Није прошло много, како заспи одмах га Мора притисне,
и кроза сан Лазо Марка Перова стане викати и као отимати
се. Кад то чује, домаћин дигне свијећу да види како се гост
мучи, кад тамо, а то по његовом гуњу којијем се био покрио
миче се велика бијела длака тако брзо као змија кад гмиже.
Кад то виђе, он својијем ножицама, истим оним са којима је
овце стригао, а које су му се у руци десиле, длаку
пресијече.
Како пресијече длаку, тако се и длака престане мицати и
како се она престане мицати, гост се одмах ућути, а тако је
спавао мирно све док ујутру сунце није огријало.
Кад се пробуди, Лазо Марка Перова се захвали Богу што
је тако спавао и опоравио се, па одмах потрчи ка коњу да га
види и намири, кад тамо, а то коњ у кошари лежи мртав.
Пошто му домаћин приповједи како га је Мора давила и
како му је он длаку на његову гуњу пресјекао, онда дознаду
да му је коњ био та дуга Мора која га је притискивала и
морила, те се врну у Богишиће.
Ето то је било тако у Богишиће, а опет, вели да се у
Гошиће чине друге работе. Кога притискује мора, треба да
стави за врата од оне собе ђе ће спавати метлу наопако,
кад пође спавати.
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Рукопис Маре Пантове Костић
ПРОТИВ УЈЕДА ЗМИЈЕ
Кртољани знају за неколико врста змија, а најпре ћу
навести заштитне, работе против змија. Дакле, да змије не
уједају стоку, односно животињу треба да се у прољеће,
једном седмично, даје заједно са соли, перја зеленог
сарансака - лука, росопади, зовине, траве од жучи. То се
животињи даје да једе.
А да змије бјеже од стоке, око тора треба да се пали
балега. Кад змија уједе овцу, козу, краву за виме, или неку
ситнију животињу за главу, ногу, онда, што је могуће прије,
шиваћком иглом добро да се набоца, или избоде мјесто
уједа, и то, што јаче, а то боље.
А кад змија уједе говече или коња за ногу, то мјесто јако
иглом шилом или броквом избости, а да би било лакше,
броквом се пробије комад штице на једном крају да се
лакше боцка.
Потом се то мјесто добро рукама истишће и протрља,
истаре соком од меслиђана, па на крају изапере, намаже
винским остом или газом оли ти петроуљем, јер газ отвара
рану да све иде ванка.
Код ситније животиње мјесто уједа, након убадања, исто
као код крупное, рукама се циједи, циједи и стишће, да
изиђе ванка отров који је вас жуте боје. Затим се раде и
магијске методе: јами се бубуљ, бокун секе или камена од
земље - страном окренута земљи, или од сунца - окренута
Сунцу, или из дубље земље, па се у прва два случаја, том
страном чврља, чврља по мјесту уједа, један, два, три,
шест или девет пута.
Кад се који бубуљ употреби, враћа се на мјесто! Неко не
тишће рукама прије, већ пошто камењем изчврља или
уопште не трља камењем, већ кад голим рукама истишће
рану, изапере је с водом и сапуном.
Потла то мјесто може да се полије остиком или почврља
крпом наквашеном у мелему спремљеном од аптовине,
љутике, меслиђана, соли, ракије — све то заједно
избурљати, а што је љутије то боље! Добро је рану тиме
испрат на сваких пола сата.
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Начин Но. 01
Мјесто уједа може и да се натрља кострижом, који
искрижа и рукама сатаре у расоли, а потом се изапере
змијским козлацом. Тада га се брзо набере, стуче и уз
додатак мало воде истаре коријеном змијачке траве којег
истуче па тим соком намаже кунином травом, коју стуче да
пусти сок.
Начин Но. 02
Рана се опере, изапере крпом намоченом у соку кунине
траве уз додатак петроуља, а може и да се маже, таре,
пере и масира са газом оли ракијом лозовачом, те и са
магињачом, винским оцатом и соли. Може се трљати и са
вриском,
јерновином,
меслиђаном,
меслиђаном
и
повратићем. А добро је и са меслиђаном и соли, оли
љутиком, аптовином и мокраћом мушког ђетета, а и водом
и сафуном и најпослије полије оцатом или мокраћом
мушког ђетета.
Начин Но. 03
У Ђурашевиће и Никовиће рану диме. То се зове
дуванине. Метне се дувана у листу и запали, да иђе дим на
ујед, а запали говеђу или коњску балегу и наднесе бравче,
да на насјецкано мјесто, ујед, иде дим. Види се како ид
капље на ватру. На крају, животињу заложе змијским
козлацом, узму један лист и убаце у уста.
Начин Но. 04
У Гошиће скувају ону траву змијски козлац и тиме га
напоје, неки га заложе или залију меслиђаном. У
последњем случају меслиђан истишћу у мокраћи мушког
ђетета. Заливали су га и хафтовином — текућином
направљеном од три мјере, а мјери се ћикарама, воде и
аптовине. Тако припремљена течност вазда стоји у ботиљи
и увијек спремна кад затреба.
Начин Но. 05
Аптовина је најбољи лијек! Соком од аптовине неко и
залива животињу, да му туга не иђе на срце.
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Њеним соком неко трља ујед, након чега га залије,
напоји, разглави му косирице, па ботиљом, у којој је тај сок,
притисне језик и саспе у уста.
Напомена 01: У Кртолима, а посебно на два локалитета,
у Ћетанима испод цркве Светог Луке у Гошићима и на
почетку Солицког поља испод Ђурашевића, обитавају змије
шарке – Випера берус, које се, због своје величине и снаге,
могу сврстати у Див Змије или Але. Познати су случајеви да
су змије из Ћетана обарале међу, а примерак једне шарке
виђене код Солила је остао записан у оку Лаза Маркова а
својом величином је испуњавала три сна и два јутра.
Позната је и једна од најгорих клетви Гошићана – Да Бог да
те ујела она из Ћетана.
Напомена 02: Најпознатији лијек справљан од змијског
меса још од античких времена била је теријака. Њена
основна улога противотрова код уједа змија и отровних
инсеката била је заснована на принципу „слично се
сличним лечи―, односно на симболичкој дуалистичкој
природи змије као отрова и против отрова.
Временом, списак болести на које дјелује знатно је
проширен, те је теријака постала универзални лек изузетно
широке примене.
Основна формула прављења теријаке укључивала је:
змијско месо, опијум (у великим количинама), вино, мед,
цимет, бибер и још око шездесет лековитих биљака. Треба
имати у виду да је змијско месо било главни састојак у
првобитним рецептима за спремање теријаке, али да се
касније није налазило у свим њеним верзијама.
Од XII века Венеција је постала позната по продаји
теријаке врхунског квалитета, тзв. Андромахове теријаке.
Сваке године у Венецији одржавао се религиозно
медицински фестивал на којем је прављена аутентична
теријака. Сједињени састојци су чувани на сувом и хладном
месту како би напитак сазрео и ферментисао, за шта је
било потребно чак седам година.
Од времена позног средњег века Венеција је постала и
главни центар у трговини теријаком.
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ПРИЧА ДАРЕ СТЕФАНОВЕ
Мобе су у Кртоле биле један од начина да се нека
работа обави брзо, а то се односило како на мале тако и на
оне веље работе. Тада су се људи удурживали и давли
руке један другоме. Како је вријеме пролазило тако су један
другоме домаћини били у некој врсти обавезе да се одазову
на мобу оних који су код њих били. Обавеза домаћина од
мобе је била да обезбиједи објед за све који су на мобу. За
њих се парића обилат објед на коме се не може избјећи
пршут, сир, месо и то лешо и печено, а све то уз обиље
вина и ракије.
Када се гради кућа домаћин, када се до ластовице дође,
мора да закоље кокота, јер то је почетак стављања куће
под кров.
Кокот се коље на оној банди зида која је ка истоку
окренута, а зид мора да се окрвави. На том мјесту ђе је
потекла крв поставља се маслинова грана и мушка тавеља,
а за ту прилику се спрема мало бољи обијед, а обавезна је
супа од закланог кокота. Моба се сазива и када се
постављају темељи од куће оли ти полумента. На источној
страни темеља куће, у углу, и то под први кам се ставља
прстен, златник, или било што од злата. И тада се за све
познате мобаре припрема бољи ручак, а по жељи домаћина
темељи се освештавају, односно свештеник их благосиља.
Некада су мобе биле честе и редовно су се организовале
приликом пољопривредних радова, како у поље тако и на
гумна око вршидбе.
За такве прилике жене су дома припремале објед и
односиле га у поље, а често се за ручак спремала
минестра, супа скувана од меса и поврћа.
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Кувала се и пашта на супу, супа скувана од сувог меса,
овчетине или свињетине.
Супа се носила у великом бронзину. Бронзин, хљеб,
вино, и прибор за јело, ожице и пируни, се стављао у
велику кошину, а кошина на главу.
Да би жени било лакше, а и да би кошина стабилније
стајала на глави, испод ње се подметао котолац, умотуљак
од неког платна увијен у круг.
Објед је био око подне, у доброј хладовини на ливади.
Од кад је интензивније почело гајење свиња, у Кртолима су
почели да се сазивају мобари за клање, обично кад почну
први мразеви, значи крајем новембра.
По обављеном послу, за вечеру, осим меса печеног на
жару обавезно се спрема ―брџола‖ (kuvana, dinstana svinjska
dţigerica, crna i bela, seckana na sitne komade, sa dosta luka i
sa dosta zaĉina kojoj se dodaje krompir ili pirinaĉ).
Мобе су се сакупљале и приликом лакших послова, у
којима су учествовале и жене.
Пљевљење траве је био женски посао, а учествовале су
и у жетви, коју су обављале искључиво српом, за разлику
од мушкараца који су жњели и косом и то у поподневним
сатима.
―Љужбање‖ (чишчење, рубање) кукуруза спада у
мјешовите мобе, значи учествују и мушкарци и жене.
Пљевљење траве је био чисто женски посао, а учествовале
су и у жетви, коју су обављале искључиво српом, за разлику
од мушке чељади који су жњели и косом, али вазда у
поподневним сатима.
Љужбање, рубање кукуруза спада у мјешовите мобе,
значи да учествују и мушка и женска чељад.
Може се рећи да су мобе у Кртоле, јер су се обављале у
различита времена и доба године биле и забавног
карактера, а показивале су и колика је међусобна
повезаност мјештана Кртола и спремност да помогну једни
другима.
Кртољани су, још од памтивијека вазда строго водили
рачуна да испоштују онај прави начин своје традиције,
генерацијски, насљеђујући их и односећи се са дужним
поштовањем према њима.
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''На организованим мобама, када су се окупљали ради
жетве или цеђења маслина млади су често пјевали.
Осим жетварских, које су својим садржајем везане за
одговарајућу работу, остале пјесме су, може се рећи, за све
прилике и било је могуће да се изводе било којом приликом,
па чак и на свадби, или слави.
''Sadrţaj ţetvarskih pesama odaje neke elemente obreda iz
koga su potekle, a koji je imao veliki znaĉaj u prošlosti Bokelja,
a samim tim i Krtoljana.'' Спис 23/34 ГЗТ
У њима се, на пример, они обраћају сунцу, као и Богу,
очекујући помоћ при жетви. У Кртолима су организоване и
маслинаде, чувене мобе приликом бербе маслина на
полуострву Луштици.
На сличним скуповима се пјевала и пјесма "Да рекнемо
један". Ту се почетни стихови понављају у свакој од
наредних строфа, у којима се путем асоцијације, уз
силабично конципирану мелодију малог опсега, описују
бројеви од један до десет, те се строфе, током пјевања, све
више шире. Могуће је да је и ова пјесма, пре свега,
намењена забави, али и провери концентрације како
пјевача, тако и слушалаца.
Уз оне уобичајене пјесме свакодневне намене, ове
скупове су некада увеличавали и слијепи гуслари пјевајући
јуначке пјесме. Остале послове нису пратиле специјално за
ту прилику намењене пјесме.
''Osim pomenutih, pevane su i pesme u kojima je glavna
uloga poverena devojci.'' Спис 23/36 ГЗТ
''Prilikom moba pevane su u Krtolima i dugaĉke pesme
baladne sadrţine, kao što je pesma:
"U Omera više Sarajeva", gde je, sliĉno srodnim pesmama iz
drugih delova Primorja prisutan opštepoznat motiv kobne
ţenske lepote, ispevan talasastom melodijom koja kao da
neprestano obigrava oko tona gb ili "Platno bijele Mostarske
devojke", silabiĉno ispevana balada o devojci koja je nastradala
zbog svoje neposlušnosti.
U Krtolima su postojale i mobe za pomoć siromašnima, a
znalo se da su ĉetiri dana posle Duhova bili odreĊeni za to, kao
što su i sva ĉetiri petka u martu mesecu bili odreĊeni da celo
selo popravlja puteve.'' Спис 23/41 ГЗТ
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Запис о Штимадурицама
У Кртолима, све је мање старих свадбених обичаја, који
почивају на дугој традицији чији корени досежу још из
времена цара Јустинијана, а међу свадбеним обичајима
посебно место припада прћији, односно невестином руху
које она доноси као мираз. Вредност прћије обевезно се
процењивала пре венчања, а тај посао обављале су
СТИМАДУРИЦЕ или ШТИМАДУРИЦЕ које су именовале
породице младе и младожење, а то је била најчешће,
рођака младенаца, и то сестра или тетка. По некада се
ангажовала и искусна жена ван породице, која је већ стекла
глас добре СТИМАДУРИЦЕ.
СТИМАДУРИЦАМА је припадало посебно место у
свадбеном весељу, а оне су добијале част и надокнаду за
обављен посао. Задатак СТИМАДУРИЦЕ, ако је долазила
од стране младожење је била да обара вредност прћије, а
ако је са стране младе да увећава вредност прћије.
О значају њеног посла најбоље сведочи торта
„стимадурица" која се месила и носила у кућу младе, на дан
процене прћије. Када је прћија била спремна за изношење,
на ред је долазила торта „стимдурица" при чему се водило
рачуна да већи комад припадне младожењином ђеверу.
Прћија се процењивала у недељу пре венчања које је увек
било понедељком. Иначе, свадбено весеље почињало је у
четвртак истицањем барјака на кући младожење, уз пуцање
и коло.
Младожења у пратњи ђевера и старог свата са
СТИМАДУРИЦОМ, је одлазио у кућу младе да преузму
прћију. До друге половине XVIII века, када се појављује
комо (дио собног намештаја са фиокама), прћија се носила
у сандуку. Прћију би пописали, а потом су СТИМАДУРИЦЕ
вршиле процену сваког комада посебно. Процена је
завршена тек када се СТИМАДУРИЦЕ усагласе вредност.
Записник о прћији, који се радио у два примерка,
потписивали су млада и младожења, СТИМАДУРИЦА и два
сведока. Један примерак записника остајао је девојачком
роду, а други је одлазио у род младожење.
У записницима се детаљно наводио сваки комад рубља,
одеће и накита по врсти и квалитету и њиховој вредности.
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Пописивали су се и сви поклони које је млада
припремила за мужевљеву породицу и сватове, а обавезни
дио списка су и евентулани поклони у виду земље, кућа или
стоке. Пре него што се прћија сложи натраг у сандук,
младин ђевер је у њега стављао златник, а потом и
младожењин ђевер.
Прћију су износила два мушкарца уз обавезно
заустављање на кућном прагу и том приликом младожења
испија чашу вина и разбија је о ћошак сандука, и изговара:
„Када се ова чаша саставила, тада се и овај сандук
вратио овој кући".
Прћија је била власништво жене и муж није могао
располагати са њом. У случају да жена умре, прћију су
наследила деца, а ако је била без порода, муж је враћао
прћију њеној породици. Током XVII, XVIII и XIX века
Кртољске свадбе су биле изузетно скупе, а на такмичење у
раскоши и трошковима утицале су и СТИМАДУРИЦЕ које су
увек окружене бројним женама. Оговарање, завист, сујета и
страх пратиле су рад СТИМАДУРИЦА, а свадба постаје
главна тема свих мештана, посебно жена.
Колико је ленцула, а котула ?. Има ли таваља и
интимела ? Имаће моја шћер више и боље, па макар
продали виноград!
Недељна миса и задржавање у близини цркве, била је
права прилика за размену новости, а место на коме су се
окупљале жене називало се ЛАЖИВИ ДО.
Вести из ЛАЖИВОГ ДОЛА имале су посебан значај у
припреми свадби, а тиме и трошкова. Власт и Црква често
су указивали на прекомерно трошење и раскош приликом
прослава и обележавања породичних и других свечаности.
Када упозорења нису помогла, уследиле су санкције, па се
1725. године забрањују јавне прославе крсног имена, дан
свеца, пир, мир, седмине, крмнине, младе мисе и друге
светковине. Свадбе нису забрањене тим законом, мада се
указује на високе трошкове. За прекршиоце прописа о
светковинама предвиђене су казне прогонством, затвором и
принудним радом на галијама. Упркос томе и даље се
слави раскошно, па се забрана јавних прослава понавља
1749. године, да би 1751. уследила и забрана коју потписује
183

гелерални провидур!
Двадесетак година касније, тек када су власти
прихватиле примедбе и модификације појединих делова
овог закона, забрана је прихваћена у Кртолима где су се
најдуже опирали укидању традиције. Ипак се мало тога
променило у славским обичајима, а СТИМАДУРИЦЕ и
вести из ЛАЖИВОГ ДОЛА још дуго су биле саставни део
живот у Кртолима.
У СВЕШТЕНИЧКОМ ПРОТОКОЛУ породице Костић је и
запис о руху Катарине, кћери попа Филипа Костића. Некада
је био обичај да се рухо, које спада у мираз, обнародује
када га удавачина родбина, тзв. „погузељи‘‘, донесу из
родне куће у нови дом. У овом случају, осим јавног
показивања присутном народу, остао је и јавни запис:
1828. године септембра 23: Кртоли
Рухо Кате попа Филипа коју удајемо за Јока Марка
Лакичевића.
Кошуљах 11
Гуња 3
Наглавака 12
Приевеска 1
Прегачах 4
Ћилим 1
Чарапах 12
Подвезица 12
Корета 2
Фацулета 10, од свиле 1, шарена 3, а бијела 6,
и све ново и ово све, више речено ново.‘
За данашње појмове ово би рухо било прилично
сиромашно, поготово ако се зна да су братства Костића и
Лакичевића била међу најистакнутијима у Кртолима, али се
мора имати у виду да је рухо било само гардероба удаваче,
а не једини мираз, који се састојао и од новца, стоке,
дјелова намештаја, ређе неког комада земље и других
некретнина.
Катарина је била прва од седмеро деце попа Филипа и
прва удавача међу три Филипове кћери, а младожења Јоко
је био поморац и син јединац такође поморца Марка
Лакичевића.
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ПРИЧА ВУКА ЈОКА БРИНИЋА
Причали су наши стари да је оток код Какрца, оли ти
између Какрца и Старих Бјелила, који се зове Зановетни
Шкољиц, добио име по томе што је некоћ један наш
Кртољанин у кафани, е да би правио бруку и шкерцаду с
једним пуковником аустроугарским, река‘ да има оток у
Кртоле, који он, пуковник царске солдатеске, не може
обиграт са коњем за један васцијели дан.
Пуковник, вјерујући да сваки оток и увалу у Кртоле
познаје, а да је и на Шкољ са својим коњем ишао и обиграо
га цјела, прихвати опкладу и договорише се да се, сутри
дан у подне, сретну у Радовиће и да крену ка том острву.
Брзо се прича рашчула по Кртолима, те се сутри дан у
подне нађоше многи да виде шта ће се то догодити, и ђе је
то острво које га коњ за дана не може обиграти. Када је поп
од Костића, то ви је био тај који се са пуковником опкладио,
кренуо ка Какрцу, многи су већ знали ђе он то пуковника
води. Када су с примакли Зановетном Шкољицу, пуковник
виђе пред собом омалено острво али сво у секама тако да
му коњ не би имао ђе ни станут, а камо ли да обигра около
острва. Ту он исплати опкладу, а Костић му рече:
– Е, мој пуковниче, зановетан ти је ово шкољиц!
Пуковник је, дошавши на Фортицу Радашевић изнад
Радовића, уписао у карте име острва, мада се тај шкољиц
још од давнина у нас називао Зановетни Шкољиц. Прича се
тако проширила и многи веле да је од тог доба и име
шкољица, али нико уистину не зна право шторију о имену.
У нашој кући, кући Бринића, се чува запис капетана
Марка Барбића, које је његова кћи Анђе, која је умрла 1821.
године, још 1785. године донијела у нашу кућу.
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Ту је све написано, и како се, а и зашто тај шкољиц тако
зове. Капетан Марко Барбић је пловио по далеким морима
и са сваког од тих својих вијађа је доносио по неки комад
карте на коме је записивао што је све виђео и што је све
чуо по свијету. Те све папире је, послије његове смрти, кћи
Анђе доњела у Бриниће, е да би јој то неко прочитао.
Вјеровала је она да ту има доста ствари о њеном оцу,
али ништа сем записа о путовањима ту није било. Папири
остадоше код нас и скончаше у шкафетину у горњој камари.
Када се инкартавала кућа, пронађе папире мој ђеде и међу
свим тим натписима и записима је одвојио онај који се тиче
имена шкољица код Какрца и како је до њега дошло.
Запис са Пржине – У лето 1613. године
На пешчаној плажи Пржина у Кртолима, Ја, Марко
Барбић сам једног јунског јутра, виђео мртво тјело
необичног морског бића - пола риба, пола чо‘ек! Било је то
неко биће које могу назвати чо‘еколика риба оли ти
пиболики чо‘ек. Када сам то виђео сетио сам се неких од
прича и записа које је ми је капетан Марко Барбић
показивао, а све је то некако подсећало на оне древне
поморске легенде по којима је човјек изашао из морских
дубина и с временом се настанио на копну!
Капетан Марко је, када сам му показао цртеж тог бића
којега сам направио више по сјећању, написао у свој либар:
Сада када сам виђео ови цртеж, а и све оно што су ми
други говорили о таквим бићима на свим мојим вијађима,
сасвим је реално повјеровати и у приче о заводљивим
морским љубавницама, сиренама, које су својом песмом и
неодољивим изгледом привлачиле пажњу древних
помораца.
После свега овога, знам да је истина оно што ми је
испричао Марко Ника Вукова о томе да га је такво једно
биће, док је рибао под ости код отока између Какрца и
Бјелила, ноћима зановетало и није му давало мира,
појављујући се истуреној плочи отока.
Својим изгледом је, причао је Марко Ника Вукова, то
била полу - риба, а полу - ђевојка дугачке бујне плаве косе,
са репом ка у велике паламиде.
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Наша, Кртољска Сирена је ту обитавала много година,
јер када се прочула прича Марка Никова, многи су се јавили
и рекли да су и они исто виђели и да их је то биће по сву
ноћ својом пјесмом зановетало и одвраћало од рибања.
Од тог доба тај се оток прозвао Зановетни Шкољиц, а
кажу многи да се у непарним данима јуна мјесеца од
поноћи, па све до јутра, чује нешто као пјесма која долази
из мора и одбијајући се од таласа и површине, клизи морем
остављајући за собом траг бонаце.
Веровање у морске сирене и непозната морска бића
натприродних моћи, постоје у причама Кртољана, а све то
потиче од тренутка када је у Облатни пронађен кам са
уклесаним ликом једног таквог бића.
''Dugo godina se odrţavao kult morskog boţanstva koga
Krtoljani nazvaše Boţanstvo Senki, ali se, u pretvaranju rjeĉi i
gubljenju slova, neĊe izmeĊu Oblatne i Prţine, izgubilo prvo
slove te to postade Boţanstvo Enki.'' Спис 23/63 ГЗТ
После једног вијађа по морима око Турске добио сам
спис о томе да се види да су још стари Сумери, а касније и
Бабилонци њихови наследници, обожавали морско
божанство по имену Енки (Оаннес или Еа), које је такође
приказано на једној каменој фресци и потпуно сличи оном
уклесаном бићу са камене плоче пронађене у Облатни пола чо'ек, пола риба.
Да је све то баш тако како пишем, доказује и писмо које
сам добио године 1608, где ми енглески поморац и
истраживач Хенри Хадсон, иначе мој велики пријатељ са
којим сам пловио неколико вијађа пише:
Poštovani Marko, pre neki dan, u zoru, jedan od naših
saputnika, je opazio nimfu. Na njegov poziv, došao je još jedan
saputnik. U tom je trenutku nimfa doplivala blizu boka broda
promatrajući odozdo ljude.
More se uznemirilo i okrenulo njeno telo.
Od pupka nagore, njena su leĊa i grudi bili kao u ţene. Koţa
joj je bila bijela; duga joj je kosa crne boje visila pozadi; nadolje
idući viĊeli su njen rep, nalik na rep delfina i prošaran
taĉkicama.
Evo ti, prijatelju Marko i imena onih što su je videli:
Thomas Hiles и Robert Reiner.
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Само неколико година касније сам добио писмо и од
господина Роберта Рајнера гдје ми је написао:
''Kada sam ĉuo da se i kod vas, u Krtole, primećena sirena,
a to mi je napisao vaš prijatelj Henri Hadson, mogu vam samo
napisati da se sirene pojavljuju i u španskim, portugalskim,
holandskim, skandinavskim, britanskim, nemaĉkim i afriĉkim
mitovima i legendama.
Po nekim irskim predanjima sirene ţive na suvom tlu, pod
morem, i imaju škrge, koje im omogućuju da kroz more
doplivaju na kopno. Ta su tajanstvena morska bića,
istovremeno, i muškog i ţenskog pola.
Dok su ţene vitke, ĉarobne lepote i dok im niko ne moţe
odoleti, muškarci su odvratni, imaju crvene noseve, svinjske oĉi,
zelene zube i zelenu kosu. Ja bih molio da, ako je to ikako
moguće, pošaljete crteţ te vaše krtoljske sirene, a da mi javite
ako primetite i morskog ĉoveka.''
Кртољска сирена је позната под именом Зановетница,
витког је и риболиког тијела, с главом лијепе жене, а
чељадима, ако је не дирају може донијети срећу.
Слично кртољској сирени, у околини Дубровника
појављује се морско божанство Млинарица, са изгледом пола чељаде, а пола налик на дупина.
У крајевима које запљускује Јужно кинеско море, а у
којем сам био три пута, верује се у постојање морског
чудовишта Хаихо Сханг. Његов је изглед одиста необичан:
има обријану главу, снажне је грађе и има велики рибљи
реп.
За време олујних невремена напада и потапа бродове, а
поморце доноси у мрачне морске дубине гдје их прождире!
На мом другом вијађу до Кине, и мој брод је имао сусрет
са тим чудовиштем и ко зна како би се све скончало да се
вријеме изненада није смирило.
Фермала је невера и сунце је грануло те се чудовиште
повуче у морске дубине. Са собом је однијело само једног
морнара. Слично овим неманима у Америци се прича о
постојању двије врсте тих морских немани.
Прво чудовиште, које има изглед велике змије, а главу
налик на људску зову Нагас, а друго, Макара је пола риба, а
пола сисар.
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Почетком 1676. године крашићки рибари су са луштичке
стране, негде око Понте од Весла, на повратку, у само
свитање виђели младу нимфу што се весело играла у мору.
Трипо Перо и Нико Лазо су покушавали допливати до ње с
намером да је ухвате, али их је она без икакве панике
вјешто избјегавала. На крају, један ју је љутити рибар
ударио каменом и она је нестала у мору.
Неколико дана касније, море је на обалу избацило мртво
тијело младе нимфе, која је по налогу Драга Францисковића
прописно сахрањена у дрвеном ковчегу на локалном
гробљу. Но, прије тога њено је мртво тијело детаљно
прегледано и о томе је сачињен и службени извештај који
се налази у власништву породице Францисковић:
Извештај о разгледању морске ђевојке
23-54 1676. Година
Горњи је дио тијела морског створења велик као у добро
ухрањеног ђетета старог три или четири године, с
ненормално развијеним грудима. Коса је дуга, тамна и
сјајна, док је кожа бијела, мека и њежна. Доњи је део тјела
као у сарделе оли скуше, али без крљушти. Неколико
година касније, на самом улазу у Боку Которску, морнари с
британског брода КЕНТ угледали су на стијенама на рту од
увале Жањиц чудно морско створење, које је од главе до
појаса личило на човека, док је други дио тијела био посут
сребрнкастим крљуштима.

Οη πξώηεο γλσζηέο ηζηνξίεο γηα γνξγόλεο εκθαλίζηεθαλ
ζηελ Αζζπξηαθή κπζνινγία ην 1000 π.Χ. Η ζεά Αηαξγάηηο,
κεηέξα ηεο Αζζύξηαο βαζίιηζζαο Σεκίξακηο, αγάπεζε έλαλ
ζλεηό βνζθό θαη αθνύζηα ηνλ ζθόησζε.
Νηξνπηαζκέλε έπεζε κέζα ζε κηα ιίκλε γηα λα πάξεη ηε
κνξθή ελόο ςαξηνύ, αιιά ηα λεξά δελ θξύςαλε ηε ζετθή ηεο
νκνξθηά. Σπλεπώο πήξε ηε κνξθή κηαο γνξγόλαο, άλζξσπνο επάλσ από ηε κέζε θαη ςάξη θάησ από απηήλ. Οη
Έιιελεο αλαθέξνληαλ ζηελ Αηαξγάηηο ππό ηελ νλνκαζία
Δεξθεηώ. Πξηλ από ην 546 π.Χ., ν Μηιήζηνο θηιόζνθνο
Αλαμίκαλδξνο πξόηεηλε όηη ην αλζξώπηλν γέλνο είρε
μεπεδήζεη από πδξόβηα είδε δώσλ.
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ПРИЧА МАРКА ИВА ВУКОВА
Да ти ја велим, на Бјелила никад није било риболова са
мрежама под ферао на сарделу и гавицу. Ниси могао
окупити ни компанију, а није ни било, барем на обали мора
која припада Гошићанима, ни погодне увале оли ти неке
плићине, а да би била добра за извлачњење мреже на крај.
А и нико, сем доље ка Солилима и није живјео на обали.
Умјесто тога Кртољани су били вјешти да ухвате рибу у
врше, а многи и за хватање на туњу, преко прста, али само
рибе од секе. Оне веће и квалитетније комаде рибе су само
ријетки хватали на веље море. На секе од Облатне или ти
на Плочама код Пржине, према Бигови.
Као њеску, за лов на рибу од секе су употребљавали
гамборе које су у фашама хватали у Блату на Бјелилима, а
могло се гамбора нахватати и саком. Са Бјелила су, у ноћ
одлазили и на лов под ости и то у вријеме шкура, а један од
најбољих за ту врста риболова је био, барем тако многи
мисле, Лазо Марко. Лазо је могао погодити и мушицу у
лету, а камо ли неки већи комад који би се појавио под
свјетлом ферала.
Било је и оног лова који је био увјек забрањен, али му се
није могло одољет, а то је бачање фишека – динамита. У
сваки магазин на Бјелила су, поред бачви са вином и
ракијом, биле и ости, врша, фаша, ферао, сак и по неколико
карола за рибање као и пушће за хватање улигања. У ђе
који магацин су били смјештене, у неку од пањега и миће,
штапини и металне лате разнијех величина за фишеке.
Они који су ловили фонге имали су и грабуљицу. Али ти
се, добри мој највише ловило с вршама. Врша је оплетена
од танког прућа мртине или жуке са расцијепаном трстиком.
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Врше су са једним оли ти са два отвора, куда риба улази.
Отвори су попут лiјевка, чији је уски крај окренут унутра.
Риба уђе кроз отвор у вршу, али не може ван. Плетеж је
гушћи или рјеђи, што се равна према риби, за коју је
одређена. Неке рибе уђу у вршу и без посебне њеске,
дочим за некоје треба ставити неку њеску – хљеба,
сланијех сардела оли смрдељавог сира.
У рибању са вршама сваки је имао своју посту за бацање
врша, и тврдио је да је његова најбоља. Све врше су биле
на потезу од Крицковине па до Зановетног Шкољица, јер је
то била морска територија мјештана Гошића и Костића.
Какрц су држали Радовићи, а од Крицковине су рибали
Крашићани. Врше су се спуштале и вадиле уз помоћ ганча,
специјалне металне справе која подсјећа на сидро. Уз
помоћ ганча се вадио и сић ако би опао и утопио у
бистјерну.
У барку је вазда на банду висила, о разму, ботиља
маслиновог уља и гранчица рузмарина. Када би било
бавице, оли ти таласа, да би се виђела врша, гранчица би
се потопила у уље и тиме би се пошкрапало море, а тада се
могло виђет све до дна јер би уље направило бонацу.
Било је и оних који би, рано зором одлазили под Оток
или Шкољ и бацали мрежу за гавуне. Такву мрежу су неки
називали мрежњак.
Гавунара је мрежица савијена око гвоздене шипке
савинуте у округ. Мрежица у средини пада на мртво. Уз
шипку привезане су четири узице, које се у висини од два
метра спајају у једну. Лов је био једноставан. Они који риба
стоји у барку и спушта справу све до дна. Повише справе
баца њеску, најобичније нешто мекиња, или мрве од круха.
Справа се помало подиже и кад се близу разине скупило
доста рибица, нагло се потегне. С овом справом лове се
гавуни и црнци. Многи веле да су гавуни испод Шкоља
најукуснији јер нису много грки.
Како се у Блато улијева Ријека из Ока, а ту су биле и
двије врује од Фрутка, у Блату се лако могла ухватит и по
која јегуља, а по шевару блата и по плићинама између сека
од Понте Бјелила до Крицковине се ишло у у лов под
курћелу – посебном сабљом се тукла риба.
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За такав лов је било потребно имати и лампу од карбита,
а веома вјешти у том начину рибарења су били Стањевићи.
Било је и великих мештара за хватање ципола, а један
од највећих је био Кумпаре. Ђуро Миховић је ноћу стављао
на удицу комаде сланине и спуштао у Фрутак, и ујутру би на
свакој удици била по једна веља јегуља.
Барке које су имале јарбол за венецијанско једро су
могле једрит те су служиле за Панулавање. Панула је
мједена жица дугачка 6 до 8 м, свршава са двије удице, на
које се стави или фришка сардела оли ти суха кожа
морскога паука или пак и комадићи бјеле крпе. Жица је
причвршћена на јаку узицу од конопље, дугачку од 20 до 50
метара. Спушта се у воду иза крме, кад брод једри. Често
се на панулу залети и већа риба, нарочито зубатци. За
панулавање је најбоље ић из јутра и пред вечер.
Гошићани су, током 60-тих година прошлохг вјека и то
већином ђеца, јер су били најближи Крашићима ишли на
кањуш у Крашиће, јер су тамо рибали под ферао Трипо
Мера Маркова и Трипо Пера Божова.
Рибало се на сарделу и гавицу, а ухвати се и ђе који
улигањ, локарда оли ти и риба од краја. Када би пала ноћ, и
то она без мјесеца, у вријеме шкура, из коноба су се, у први
мрак, извлачили ферали на петроуље, стављали на барке и
кретало се у конао.
Обично би се жегала два ферала, и то са гламицом,
комадом крпе умоченом у петроуље и закаченим за дрво.
Из порта би полазила свјећарица и за собом вукла гајету. У
свјећарицу је вазда онај који је мештар од рибања, а на
гајети се налазила мрежа потегача.
Када би дошли у конао, свјећарица би пуштила гајету на
мјесто од рибе, а онда би и она одлазила на другу посту.
Обије барке би бацале сургадину и ту, на мјесту, остајале
око двије уре. Ако се, након неке уре, виђело да се не пјени
испод ферала, а то је значило да се риба не окупља,
мјењало би се мјесто. Рибари су тачно знали, по томе како
и колико пјени, колико се рибе окупило испод ферала и
један другом довикивали колико рибе има. Послије стајања
у мјесту, гајета би подигла сургадину и полако, на весла,
кренула ка свјећарици.
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Због ферала овакав начин рибања се звао и под
жегарицу, јер се ферао жегао – палио. На обали, и то на
средини посте би се у том тренутку палила лампарица да
би се знало гдје је средина поста и гдје треба прићи обали
са рибом која се сакупила испод ферала.
Лампарица је била и знак којим се стицало право на
посту. Право на посту се имало два дана, а трећи би се, у
подне, морала поставити лампарица, да би други знали да
ће се и те ноћи ту потећ мрежа.
У Крашићима су биле двје посте за рибање, на Малом
Јомацу и на Великом Јомацу.
Када би гајета пришла свјећарици, полако би гасила
ферао и кренула би ка обали. Послије неког времена,
свјећарица би полако, на весла, кренула пут посте. Весла
не излазе из мора, јер било какво штрапања воде оли лупа
у барку, може да преплаши рибу под фералом.
Када свјећарица приђе на стотинак метара од обале, с
једне стране посте креће се са бацањем мреже потегаче.
На обали, крај узе – конопа дугачког сто метара држи један
од рибара, а барка са мрежом креће у опкољавање барке
са фералом. Када буде у равни са фералом почиње да
потапа мрежу и опколи ферао те дође на други крај посте и
са другим крајем узе.
Ову работу обављају вјешти рибари јер је важно да се
мрежа што брже потопи у море, а када су обје узе на крај,
главни мештар почиње са командовањем која страна, да ли
од Новога (Херцег Новога) или од Поља (Солицко Поље)
треба јаче да се потеже јер мрежа мора бити равномерно
вучена.
Постом одјекује глас:
Јаче од Новога!
У мјесту од Поља!
Крени за њом!
Да ли треба потећ од Новога или од Поља, зависи од
курента и његове јачине и колико носи мрежу. Све то је
добро видљиво када плута изађу на површину, а лима
(Камен, тигла или олово које затеже мрежу) дотакне дно,
али мештар већ зна, када приђе обали, са које је стране
куренат и које је снаге.
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На средини мреже се налази маестра, која служи мештру
да у сваком тренутку зна како стоји мрежа у односу на
средину посте и да ли је равномерно вучена са обије
стране.
Уза, оли ти коноп се вуче уз помоћ штрока, плетеног
појаса са комадом конопа и чвором на крају. Рибар стави
штрок око паса, а коноп са чвором на крају обмота око узе
па вуче цијелим тјелом, упирући се ногама о жало, а не
снагом рука.
Када се извуче око двије трећине узе са обије стране,
свјећарица појачава свјетло на фералу и брзо излази из
мреже преко маестре, па се риба која већ осећа да је у
замци, а и понешена свјетлом ферала, окреће пут ванка и
дрито улази у сак који је на дну мреже, а који је дуг око пет
метра, а широк око два метра.
Док рибари из друштва вуку плута и лиму, кањушари,
тресу мрежу од рибе која је остала ван сака, а ону која се
уплекала у мрежу, скидају и стављају себи у кошиц или
лату. На тај начин они чисте мрежу од рибе. На крају се
риба сићима, са бужама на дну, вади из сака и ставља у
кашете, а тада, главни мештар даје и кањушарима њихов
дио улова.
Овакав начин рибања се мора завршити прије сванућа,
па се тако, први знаци јутра појављују управо у тренутку
када се риба по кашетама распоређује по величини и по
квалитету.
Улов рибе се мјерио у квинталима, а риба се баркама,
одмах по потезању мреже, возила на продају у Тиват, оли
на магарце, пјешке до осталих кртољских села.
У мају мјесецу, у стађуну од сардела, један дио улова се
одвајао за сољење.
Сарделе су се стављале у велике лате, и то, ред
сардела па онда шака морске соли и тако до врха лате. На
врх би се ставила два комада штице, и све би се то
притисло тешким бубуљом и одложило у конобу да зрије.
У Крашиће, који су се звали Францесковићи, први рибари
су били баш из те фамеље, али су се временом, и остали
из Горњих Крашића спуштале на море и мало по мало су
сви почели да се баве рибањем.
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ПРИЧА ПЕРА КЛАКОРА
Производња КЛАКА, креча или вапна, је један од
најстаријих заната на свету, па тако и у КРТОЛИМА где је
производња КЛАКА била једно од најважнијих производа
како за домаћу употребу, тако и за продају.
КРТОЉСКИ КЛАК се продавао широм Јадрана, и био је
уграђиван у многобројне куће, палате и утврђења. Поред
КЛАКА који је био важан извозни артикал и вађење украсног
камена – КРТОЉСКОГ МЕРМЕРА је такође било уносан
посао.
Вађење украсног камена - КРТОЉСКОГ КАМЕНА - из
једног кречњака, званог „сјемењак‖ (назван по томе што су
фигуре на углачаном камену личиле на сјеме), дуго је
трајало.
Производња украсног камена посебно је била актуелна у
XVII, XVIII и XIX веку. Њиме су, поред бокељских, биле
украшаване палате Дубровника, Венеције и других
медитеранских градова.
КЛАК, креч или вапно, пронађен је на остацима
најстаријих грађевина на свету, а подучје КРТОЛА и Боке
Которске обилује кречним каменом, и сигурно је и
производња клака почела рано, као важна активност
домицилног становништва.
У изградњу грчких, илирских и римских рисанских
утврђења, великих јавних објеката, грчких и римских вила,
кула стражара и других грађевина пре више од две хиљаде
година кориштен је КЛАК.
Сама реч КЛАЧ је латинског порекла, а ВАПНО има
славенски корен. Назив КРЕЧ је турског порекла, па се и по
називу може одредити време почетка производње.
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Како је у КРТОЛИМА, као и у Боки Которској одомаћена
реч КЛАК то упућује да производња КЛАКА на овом
подручју има вековну традицију.
Први писани документ о производњи КЛАКА у Боки
Которској се односи на подручје полуострва Луштица и
насеља КРТОЛИ и ЛУШТИЦА.
Документ датира из 1335. године и односи се на Николу
Богдановића – каменара – који се бавио производњом
КЛАКА.
У минулим вековима КЛАК се производио и у другим
местима у Боки Которској, посебно у Грбљу, али су КРТОЛИ
постали синоним за квалитет КЛАКА.
Производња КЛАКА је релативно једноставна али
физички веома тешка.
КЛАК се производио у КЛАЧИНАМА – специфичним
каменим грађевинама ваљкастог облика, широка 2 до 4
метра, висока и до шест па и више метара. Средина
клачине попуњава се гранама, каменом и набијеном
земљом. Све је у функцији задржавања одређене
температуре која топи камен и претвара га у клак.
Ватра се ложи кроз посебан отвор, а ложи се без
престанка неколико дана, што зависи од величине клачине.
Треперење ваздуха на врху клачине знак је да гори и
последњи ред камена, да је печење при крају.
Да би се камен претворио у клак потребна је
температура од 900 до 1200 степни. У клачини, клак је у
грумену или праху, прљаво беле боје и без мириса. У
додиру са водом, бурно реагује и развија високу
температуру па се тај посао мора обављати изузетно
пажљиво и најчешће у дубоким рупама ископаним у земљи.
КЛАЧИНЕ су се градиле и палиле на многим местима, а
морале су бити смештене уз обалу, ради прилаза барака
или поред пута и то тамо где је било доста камена, али и
шуме у великим количинама па је, због сталног ложења иза
КЛАЧИНА често остајала голет.
Како се КЛАК користио поред грађевинарства и у другим
областима, потражња за њим је била велика, а држава је то
користила за увођење пореза за сечу шуме и употребу
камена, те за порезе на произведену количину и трговину.
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Тако је било и са ОПЋИНОМ КРТОЛСКОМ која је такође
имала порезе, а познат је случај да се у суседној луштичкој
општини из 1922. године порез за балу дрва за клачине
износио једну круну. Неколико година касније порез је за
убрану балу дрва био 0,50 пара ако је клак био за продају, а
0,25 пара ако је био за власите потребе.
Колико је производња КЛАКА у КРТОЛИМА била од
значаја, а и на цени сведочи и предање о настанку једног
од старих Кртољских презимена, а то је КЛАКОР. Клакори
су староседиоци Кртола, потомци Дапка са Брда код
Превлаке. Дапчићи су се прочули као вредни
пољопривредници али и произвођачи најквалитетнијег
КЛАКА па није чудо што су добили надимак: КЛАКОР. Од
надимка је настало презиме Клакоровић које се постепено
губи, а остаје само презиме КЛАКОР, и то у славу једног од
најстаријих заната у КРТОЛИМА, јер бољих клакара од
КРТОЉАНА тешко да се могло наћи на ширем подручју
источне обале Јадрана, а Клакори су у томе предњачили.
Остаци КЛАЧИНА се и дан данас могу видети на подручју
КРТОЛА и то на Кртољској Обали од Солила до Крашића, а
локација КРИЦКОВИНА (Место између Бјелила и Крашића)
се још назива и КОД КЛАЧИНЕ.
Припремни радови око изградње КЛАЧИНЕ су трајали
око две недеље, а односили су се на сакупљање дрвета и
камења око будуће КЛАЧИНЕ. У овим радовима обично су
учествовали не само они који су се удружили ради
производње КЛАКА, него и њихови укућани, родбина и
сељани. За КЛАЧИНУ се бирала нека мала вртача, увала у
чију би се средину забио колац око којега се описивао круг
којим се означавала величина КЛАЧИНЕ. Ширина ове јаме
обично је износила два и по до три метра, а дубина је била
једнака полупречнику круга. Рупа или КАЗАН КЛАЧИНЕ је
облаган унаоколо сувомеђом до плоче, са које су грађена
врата за убацивање дрвета. Мајстор је слагао отесани
камен без икаквог везивања, у облику свода, а средина
свода је била затварана једним каменом у облику
пирамиде. Волат и рупа морали су бити исте величине;
нарочито је био цењен онај мајстор за кога је важило да
му се ниједан свод није срушио.
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Посао искусног мајстора овде се завршавао. На
супротној страни од врата за убацивање дрвета, испод
волта, налазио се отвор других, мањих врата која су
служила за избацивање жара и пепела када се кречана
запали. Са спољне стране рупе побадали су се дугачки
кочеви око којих се плео плот. Упоредо са овим послом,
стављала се иза плота прво земља, па ситно камење КОШУЉИЦА, и на крају ТОВАР –крупно камење. Товар
клачине је имао облик заобљене купе и био је висок
онолико колики је био пречник рупе. На крају овога
градитељског посла следило је покривање товара слојем
земље, кошуљицом дебљине око 30 цм, а на врху се
посипао ситни кречњак у облику свода. На средину је
стављан камен осредње величине, који се називао голуб КОКОТ, а по коме се распознавало када је камен печен. Око
кречане је копан канал којим је у случају кише вода отицала
даље од КЛАЧИНЕ. Дружина једне кречане могла је имати
три члана и мајстора или пет до шест људи, од којих је
један био мајстор. Они су након градње кречане имали
мукотрпан задатак да даноноћно ложе дрва за кречану.
У јeдном запису је написано: „За клачину од 3 лакта
потребно је од 300-350 момачких бремена дрва, а за ону
од 9 лаката од 1000-1200. Дрва треба да су отприлике
подједнако сува, јер ако би се послије сирових наложила
сува камен би се окалио и не би изгорио како ваља.
Клачина од 3 лакта гори 6 чела, три дана и ноћи, а од 9
осамнаест чела, читавих девет дана непрестано.
Кречана од 3 лакта охлади се за десет дана, а од 9
лаката за три-четири недеље.―
По завршетку ложења рупа се пунила дебелим сувим
дрветом, а врата су се зидала камењем. Након извесног
времена, када би се КЛАЧИНА охладила, приступало се
расецању плота на неколико места како би се креч могао
срушити у рупу. КЛАК се вадио из рупе и транспортовао или
остављао да презими. У КРТОЛИМА се веровало да је
КЛАК бољи ако дуже угашен одлежи. У запису о КЛАКУ је
записано: „Један лакат живог креча даје вагон мртвог. Живи
креч се мјери на килограме, а загашени на багаше разним
посудама.―
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ПРИЧА ВУКА БРИНИЋА
Предузеће РАЧИЦА, које се бави производњом
грађевинског материјала, прославило је 2008. године редак
јубилеј – 100 година постојања, настављајући дугу
традицију коју је покренуо Антон Ивовић, зидарски мајстор
из Горње Ластве.
Давне 1908. године, он је са групом својих пријатеља
основао фабрику глинених производа у Тивту, па ипак то
није најстарија фабрика таквих производа у Боки Которској.
До недавно, сви који би пролазили магистралним путем
према Радовићима могли су да виде велики фабрички
димњак испод самог пута, и то је био јединствени и неми
споменик најстарије фабрике у Боки Которској, фабрике
која је била позната и као „српска циглана‖.
Ту, где се данас налази плажа СОЛИЛА је био почетак
модерне бокељске глинене индустрије јер су, желећи да
омасове стару производњу грнчарије на Михољској
Превлаци, на иницијативу кртољског попа Марка Л.
Костића, учитеља Марка Д. Лакичевића и Вука Бринића,
тадашњег председника кртољске општине, и његовог
наследника Јока Дубравчевића, 1897. године почели
радови на изградњи ПРВЕ БОКЕШКЕ ГЛИНЕНЕ
ИНДУСТРИЈЕ. Уз помоћ имућних кртољана, а и људи са
стране, градња је брзо напредовала.
Те исте године кренула је и изградња конкурентске
фабрике РАЧИЦА у Тивту, која се налазила само шест
километара удаљене од прве у Кртолама.
Кртољска фабрика је у лето 1907. године пуштена у рад
и основала компанију за експлоатацију глине из оближњег
Солиоцког поља.
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Званични назив фабрике био је „Прва бокешка глинена
индустрија‖, а у народу јој је остао назив „српска фабрика‖.
То је уједно и била прва фабрика у Боки Которској.
Фабрика је имала и прву моторну жичару са висећим
вагонетима за довоз сировине из Солиоцког поља, а
годишње је производила око четири милиона разних врста
црепа и цигле најбољег квалитета. Ова фабрика није имала
конкуренцију на Јадрану, а своје је производе и извозила
ван Јадрана.
На страницама листа „Бока‖је писало:
„Пред пристаништем је стално чекало на утовар и по
десетак трабакула, које су кртолску ‘французицу‘
(специјални цреп) возиле до Далмације, Албаније и по
читавом Медитерану‖.
Популарност и квалитет производа се може видети и из
податка да је неколико палата у Ђенови, Торину, Милану,
Марсеју, Тулону и Ници било је покривено чувеним црепом
из Кртола.
У кући Бринића се, у некој од многобројних шкатула, чува
печат који се стављао на сваку стоту тиглу. Ознака је имала
и ритуално магијски карактер и помагала је да тигле буду
незаменљиве на ширем простору Јадрана. Верује се, јер о
томе нема поузданих доказа, да је магијски карактер
печата, његов облик и ознаке урадио неко из фамилије
Костић.
ПРВА БОКЕШКА ГЛИНЕНА ИНДУСТРИЈА је преживела
два светска рата, а онда, по политичкој линији, 1948. године
долази до ‗‘гашења‘‘ фабрике. Радници су отпуштени, а
машине однете у Спуж.
АД „Рачица‖, која баштини традицију конкурентске
фабрике, данас послује као акционарско друштво чији је
већински власник породица Веска Мрваљевића из Будве. У
свом поседу од 550.000 метара квадратних земљишта на
територији општине Тиват имају две базе за производњу
бетона. Главни приход је производња каменог агрегата у
разним фракцијама у каменолому Облатно. Однедавно су
почели и производњу бетонских блокова разних димензија.
На месту некадашње фабрике се данас одмарају и
сунчају туристи.
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ПРИЧА МАРКА ЂУРА КОСТИЋА
Запис о Маслинама
Гајење маслина у КРТОЛИМА је до скоро било врло
интензивно. Има стабала старих и до 400-500 година, само
се већ деситине година слабо одржавају. Нарочито много
маслињака има на острву Страдиоти (Шкољ, СВ.Гаврило,
Св. Марко), а било их је и у Облатни и на пољицима од
Ђурашевића до Гошића.
У стара времена, за купљење маслина организоване су
мобе.
Постојало је у селу више млинова за цеђење а постојао
је и неписани ред по коме се знало кад ће га која породица
користити.
Млин за маслине састоји се из два дела.
Први део чини велико округло камено пило од млина. У
њега се сипају маслине, а четири човека (Касније је то била
стока) окретала би рашпе, које покрећу велики камени точак
у круг. Овај точак гњечи маслине док се не добије кашаста
маса звана МЛАЗ. По површини плива уље најбољег
квалитета, а зове се САМОТОК.
Када се то уље покупи кашикама, млаз се дрвеном
лопатицом (паљ) ставља у кошеве за цеђење.
Други део млина чини велика округла плоча звана
ТИЈЕСАК. По његовој ивици иде канал у коме се слива уље.
Тај канал је на једном месту отворен да би из њега уље
цурило у велику камену посуду - КАМЕНИЦУ.
На тијесак се наређа један на други неколико КОШЕВА
пуних млаза, и то се све заједно притиска одозго великом и
тешком ПОГАЧОМ - плоча од храстовине.
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Услед великог притиска уље цури из кошева и слива се у
каменицу.
Ово уље је врло финог квалитета и зове се млаз.
Она, већ стврднута маса из кошева, поново се меље и
њом се опет пуне кошеви. Како се који кош ставља на
тијесак прелива се врелом водом, а затим и сви кошеви
заједно, па се опет притискају погачом. Из кошева цури уље
помешано са водом, слива се у каменицу и ту се издваја на
површини.
Ово уље зове се ПРЕПАРК и слабијег је квалитета.
Пошто се и оно покупи кашикама, онај остатак, који се зове
ТАРА, измешан са водом се користио за прављење сапуна.
Уље се држи у великим каменим посудама. Правоугаона
посуда запремине 1-2 кубика зове се ПИЛО, док се мања,
обла, са два уха и поклопцем, зове ПИТАР.
1758. године, је забелжено да је те године на подручју
Боке било 140 млинова за маслине, на тиватској страни
укупно 32: у Кртолима 12, Теоду 11, Ластви 8 и
Богдашићима 1, а средином XVIII вијека живи нешто мање
од 1.000 становника: у Кртолима 313, а у луштичким селима
559.
У Боки Которкој тада је 15 кућа користило један млин за
маслине, а у КРТОЛИМА један млин је користило 7 кућа.
Да је маслиново уље из КРТОЛА било веома цењено
може се видети и из докумената који се налазе у Которском
Архиву, и где пише да је 1796. године патрон Лука Барбић
из Кртола, својим бродом превози у Венецију 200 барила
квалитетног маслиновог уља.
Слично је било и са вином из КРТОЛА, омиљеним у
Венецији, посебно оним које су Кртољани правили од лозе
из Поља.
У безводном крају у коме нема ни један извор труд и
мука становника награђивана је добрим приносима па се,
за добрих година, вино и просипало јер није било довољно
судова за приносе нове бербе!
Последњи млин за маслине у Кртолима се налазио на
Обали Ђурашевића, а и он је затворен 60 – тих година, па
су неколико година после тога, многи Кртољани одлазили
до млина у Пелинову, селу Горњег Грбља.
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Запис о Шкафи, Пилу и Питару
Шкафа
Свака кућа у Кртолима је у кужини – кухињи, имала
уграђену ШКАФУ – камену судоперу. Шкафа је обично била
смештена у удубљење од финестре - прозора који је био
окренут ка баштини да би вода могла слободно точити из
шкафе. Како су зидови кртољских кућа били, због градње
каменом, доста широки ( Од 50 цм. до 70 цм. ) ШКАФА је
комотно уграђивана у унутрашњи део зида, одмах испод
финестре - прозора. (дебљина зидова је била одлучујућа у
ширини шкафа)
Пило
Пила су биле главне посуде за чување уља у
магацинима, конобама маслинара и у уљарама у Кртолима.
Али већ дуже времена, престале су се у Кртолима брати
маслине, а последњи млин, а то је био парни млин, налазио
се на Обали Ђурашевића. Млин је престао са радом 60 –
тих година прошлога века.
Пре тога је у Кртолима сваки заселак, од Ђурашевића до
Гошића, имао по неколико млинова, а највећи број се,
према неким казивањима која се и данас могу чути, налазио
у засеоку Миловићи. Пила су имала дрвени поклопац и то је
био један од највећих недостатака чувања маслиновог уља,
јер поклопац није био у стању да чврсто затвори Пило, па је
велика површина уља била у сталном додиру са ваздухом
те је уље оксидирало и губило на квалитету. Пила су била
неприкладна и за одвајање талога од уља. Киселине из
уља нагризају камене стране Пила и оне временом постају
храпаве и рупичасте, те их је било врло тешко одржавати
чистим јер киселина из уља у камену направи рупице у
којима се задржи неколико капи старог ужеглог уља, које
кваре ново надоливено. То је исто као кад би у бачви
оставили 20-30 литара старог вина које је отишло на
квасину, па у њега доливати ново.
Питар
Камена посуда мање запремине, са два уха – дршке и
каменим поклопцем звала се Питар и служила је за држање
мање количине маслиновог уља, али и за држање сира у
маслиновом уљу.
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И пила и питари су прављени на Корчули, у Вела Луци и
до Кртола су довођени трабакулама, а до села су се
превозила помоћу саоница од балвана. За превоз је било
организована моба. Уље је служило за исхрану али је и
продавано бродовласницима који су га даље извозили.
Запис о Косјеру, Дикели и Демижани
Косјер
За косјер се може рећи да је то био статусни симбол и
део кртољске традиције. Косјер је универзални алат и
оружје, и био је у употреби у целој Боки Которској, али је,
вероватно због терена и растиња био свакодневна алатка
Кртољана.
У Кртолима су се ретко могли наћи косјери са малом
дрвеном дршком, као што је то случај у Далмацији и Истри,
већ су они своје косјере натицали на дугачке дршке – од 50
цм до 1 м.
Косијер је алатка којом се крчила ‗‘шума‘‘, обрезивало
дрво, са њим су се одржавала и многобројна стабла
маслина, од Облатне до Кртољског Поља, јер су, дугачка
дршка и српаст облик омогућавали да се косјером, прво
‗‘ухвати‘‘ – закачи грана, па се привуче руци и онда се сече.
Како су путеви који су спајали заесеоке кртољске били сви
омеђени и пролазили кроз пределе обрасле драчом и
‗‘шумом‘‘, растиње се надвијало над пут или низ међу, па је
обавеза сваког мештанина била је да креше грање, па су
самим тим сви учествовали у чишћењу и одржавању
путева.
Временом, како су ‗‘стари‘‘ Кртољани који су са собом
увек носили косјер умирали, тако је драча и шума полако
почела да прекрива кртољске споредне путеве – пречице.
Косјер је била алатка коју су са собом носили и
мушкарци и жене, али се може рећи да су га кртољске жене
чешће употребљавале јер су се оне бавиле баштином –
обрадивим површинама.
Дикела
Као и КОСИЈЕР и ДИКЕЛА је била једна од
пољопривредних алатки без које се у КРТОЛЕ није могло
поћи ни у баштину, ни у виноград, а ни у маслињак.
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Кртољани су, крајем године или у јануару, јер је земља, а
већином је то ‗‘црвеница‘‘ на тој хладноћи била доста
порозна, угрубо копали своје баштине, винограде или
маслињаке дикелом јер је својим обликом и дугим крацима,
она продирала дубоко у земљу и када би се већи комад
земље ‗‘преврнуо‘‘, ударило ди се тупим крајем да се
земља уситни. Дикелом су кртољани обрађивали вековима
своје, међама ограђене баштине, винограде и маслињаке.
Демижана
Оплетена стаклена боца с плетеном ручком за ношење,
запремнине обично од три до десет литара која је
Кртољанима служила за ношење вина из магацина до куће.
У магацинима кртољским, на обалама кртољске увале
тиватског залива, у сваком магацину су се налазиле и
демижане од 20 до 50 литара у којима се држала ракија и
оцат – винско сирће. Како се није могао замислити нити
један објед без вина, Кртољани су, сваких два до три дана
силазили у своје магацине по вино. Сам одлазак у магацине
на Бјелила, Какрц, Плоче или Калуђеровину је био посебан
ритуал јер су тада, седећи по скалама – степеницима око
магацина, Кртољани, и то по правилу само мушкарци,
проводили по сат или два у ћакулама - причама,
галијоштинама, изводили разне шкерце – неслане шале, а
многи су вадили врше, рибарили. Често би се, из лате, на
пијат бачиле слане сарделе, бокун старога кру‘а, ижјеле се
две три фонге и попила чаша вина. Окупљања на
Бјелилима и Какрцу старих домаћина Кртола остала су још
само у сећањима ретких људи који су имали прилике да
присуствују таквим, слободно се може рећи – пре свега
лепим и занимљивим догађањима.
Запис о Тигли, Кошицу, Кошу и Кофи
У Кртолима су, у стара времена били развијени и
поједини занати. Нарочито су на гласу били мајстори који су
правили цреп од глине - ТИГЛЕ. Глину су Кртољани копали
у Солиоцком пољу (Код Превлаке) и баркама је превозили у
магазине на обали. Ту би је стављали у ‗‘каљишта‘‘, која су
имала облик омањег гумна, и доводили пар волова да је
добро изгазе и умесе.
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Од те масе правили би ручно цреп у примитивном
дрвеном калупу. После сушења на ваздуху цреп би пекли у
пећима тигларама. Овај цреп је био врло тражен, те су га
Кртољани продавали од Дубровника до Бара.
Када би се враћали из Бара, у Барском и Буљаричком
пољу брали су жуку (брнистру) од које су се правили
КОШЕВИ за цеђење маслина. Ови кошеви су се показали
врло погодним за цеђење маслина јер су били савитљииви,
кроз њих лако истиче уље, а отвори са обе стране
олакшавају истресање стврднутог млаза, па су то све били
разлози због којих су Кртољани продавали КОШЕВЕ за
маслине и изван Боке Которске. Кошеви су се израђивали
на следећи начин: жука би се прво очистила од бодљикавог
врха, а затим се драгала (трљала) да омекша снажним
провлачењем кроз омчу од дебелог конопца везаног на
длану. Тада би се жука остављала да се суши, па би се од
ње онда исплео дугачак конопац који се звао ЛИЧИНА.
Личина се савијала у круг и тако су се плели кошеви.
КОШЕВИ су у средини су били шири него на крајевима на
којима су се налазили отвори. Међутим најтраженији
производ који је израђиван у Кртолима су биле кошарице
плетене од врбовог прућа. Те кошарице су се продавале по
селом приморју под именом кртоли и кртолићи, па се и име
места Кртоли, доводи у везу са тим производом, мада се та
кошарица у Кртолима звала КОШИЦ. КОШИЦИ су били
веома згодни за брање смокава и другог воћа јер су,
захваљујући куки која се налазила на дршци, били веома
практични. Кртољани су плели и веће кошарице, сличне
сепетима, за ношење грожђа или маслина, које су се звале
КОФЕ.
Запис о Магазинима и Портовима Кртољским
Са изградњом МАГАЗИНА на Кртољској Обали од
Крашића до Солила, указала се и потреба за изградњом и
ПОРАТА или како то још називају и МАНДРАЋИМА, где би
се барке кртољске биле заштићене од ветрова и удара
мора. Кртољани су своје Магазине зидали у групама или по
засеоцима, па тако су Гошићи и Костићи имали Магазине на
Бјелилима, Радовићи и Никовићи на Какрцу.
210

Миловићи и Богишићи на Плочи и Калуђеровини, а
Ђурашевићи од Калуђеровине до Солила. Францисковићи
су били место где су Крашићани имали своје Магазине.
МАГАЗИНИ или КОНОБЕ су, све до 70-тих година
прошлог века, скоро све били у првобитној употреби – у
њима су се држала АРМИЖАЛА (весла и остали покретни
прибор за барке, као и рибарски прибор) вино, ракија, оцат
и слана риба.
Магазини су били складиште робе и транзитно место на
којем су баркама довожени пољопривредни производи из
Солитског Поља са Превлаке и са Шкоља (Острво
Страдиоти или Св. Марко) и на магарцима одвожена у
насеља кртољска. Из Порта кртољских роба је баркама
одвожена на тржишта у Котор, Рисан, Тиват, Херцег Нови…
Овим баркама је превожено и дрво за огрев, глинени
производи, а и други грађевински материјал домаће
производње који се такође продавао по градовима у Боки
Которској. Све то је допринело да су магазини и портови
били веома значајни у животу Кртољана, па се приликом
изградње Магазина и Портова водило рачуна како су и где
изграђени, тако да су Бјелила и Какрц представљала право
ремек дело архитектонског и урбанистичког решења.
На Бјелилима је постојао и ШКВЕР – место за поправку
барки, а било је и неколико ТИРАДУРА – места где се
извлаче барке да би се питуравале – бојиле и
калафатавале – попуњавање између мадијера које пре
фарбања треба калафатати. Калафатавање се обично
радило накатранисаном кучином. Тирадура је било и на
Какрцу као и на свим осталим местима на кртољској обали.
У порат се није смео бацити ни камичак и то је било прво
што би се свако научио када би пришао порту.
О чистоћи Порта се води рачуна као и о чистоћи куће, јер
Порат је био кућа за барку, а барка је Кртољанима
вековима била нераздвојни део живота, ако не и његов
најважнији део.
Када је 1967. године укинуто предузеће које је
одржавало пристаништа и обалну инфраструктуру, понте и
мандраћи су били препуштени на милост и немилост
мештана Кртола.
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Како је пролазило време, а нарочито 80-тих година
прошлог века када су се магазини претварали у куће за
одмор, или продавали, портови су почели да губе свој
првобитни облик (камен је све више замењиван бетоном), а
неки су се потпуно урушили и нестали.
Понте су, ради што боље туристичке понуде, постале
бетонска купалишта са гвозденим скалама – мердевинама
које воде у море.
Полако али сигурно је нестала првобитна функција понти
и тирадура. Последњих година је на простору Кртола
изграђено пуно нових понти и дорађено и урађено доста
портова али сви они личе на бетонске базене за чување
чамаца. Настала је велика збрка у коришћењу грађевинског
материјала – од камених плоча из Требиња до бетона и
имитације камена, тако да се изгубила она архитектонска
вредност коју су имали.
Запис о међама
Када данас пролазимо кроз предео Кртола, а нарочито
ако се мало зађе ван главних путева, приметићемо камене
ограде које су каскадно поређене по падинама или
уоквирују ливаде и маслињаке. Камене ограде. Сухомеђе
или како се у Кртолима збори – каже, МЕЂЕ. У сваком
камену међе је записана по једна прича о вековном
опстанку на овим просторима. Прича о комаду круха,
раштану, зељу…
Међе су ограде путева и баштина кртољских, а баштине
су биле од неколико квадратних метара до оних великих у
ОКУ или ПОЉУ.
У борби за комадом обрадивог земљишта Кртољани су
прво косијерима крчили макију, а онда вадили камен кога је
увек било више него земље и као да је био посађен да би
се земљом црвеницом хранио и ширио се по пољима и
брдима кртољским, па га је требало из те земље ишчупати
и уклонити за сва времена.
Кртољани су, извађени камен одлагали на рубове својих
баштина и слагали га у двоструке и троструке редове. Прво
се у темељ међе стављао крупнији камен, а затим све
ситнији према врху.
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Како се земља ослобађала камења тако су МЕЂЕ
годинама биле све веће и веће, а расли су маслињаци,
поља јечма, кукуруза…
Кртољске МЕЂЕ су отисци наших прадедова на камену,
зној и жуљевите руке које су свакодневно из месеца у
месец, из године у годину слагале МЕЂУ која је ту и данас
после векова и векова. Оне су уткане у портове, зидове и
куће које одолевају времену.
МЕЂЕ кртољске више говоре од било које књиге, речи
или музеја. Оне су споменик свему што се дешавало у
КРТОЛИМА, оне су вековима биле и одраз савести сваког
Кртољанина који је, где год прошао, путем, баштином или
зашао у неки порат, подизао кам ако је пао са МЕЂЕ.
Путеви оивичени МЕЂАМА су данас зарасли јер нема ни
КОСИЈЕРА, а нико ни камен неће да подигне и врати га
тамо где је вековима почивао. Јоко Паво, последњи мештар
од МЕЂЕ, давно већ почива под Св.Луку.
Запис о Жуки или Брнистри
Кртољани су се, тргујући тиглама - цреповима, на
повратку из Бара, где је било добро тржиште за кртољске
тигле, враћали са бременима убране ЖУКЕ (Жуква или
Брнистра) од које су израђивали конопе и кошеве за
цеђење маслина, па су и њих продавали и ван Боке
Которске. Поред тога што су ЖУКУ доносили из Бара,
Кртољани су је брали и на својим имањима, од Поља до
Гошића, јер ова биљка добро успева у Кртолима.
ЖУКА или БРНИСТРА, је аутохтона биљка Медитерана
одакле је пренета у Северну и Јужну Америку и даље
широм света. Њена употребна својства су уочена још у
зачетку цивилизације, а диве јој се и о њој пишу велики
мислиоци Антике: Аристотел, Хомер, Теофраст, Диоскорит,
а Плиније старији је оставио и рецептуру лека (млевено
семе ЖУКЕ се умеша у свињску маст и маже на болна
места) за лечење реуме у коленима. Такође је познато да
семе ЖУКЕ потопљено у води може користи као пургативно
средство. У средњем веку у Француској је од цвета ЖУКЕ
прави мирисна водица, а одвајкада је ЖУКА била позната
као и медоносна биљка.
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Кртољани су вековима, по старим рецептурама,
израђивали конопе од ЖУКЕ, и од њих плели кошаре,
метле, кошеве, врше, ограде, седала за каријеге - столице,
везиве за повезивање балица поврћа, жита и цвећа, а
ЖУКА је служила и за покривање мањих кровова, облагали
су пристаништа и користили је у изради преградних зидова,
а израђивали су и танак коноп од ЖУКЕ и од њега плели
веома јаке и издржљиве рибарске мреже.
Боравећи у Бару, Кртољани су научили да од ЖУКЕ
праве платно које се звало ЖУКАТАЦ.
Платно ЖУКАТАЦ се правило на извору ФРУТАК на
БЈЕЛИЛИМА, где је касније прављено и платно од лана.
Због начина израде платна (потребно је било имати већи
простор у коме протиче вода) од првог врела - ВЕЉИ
ФРУТАК, до његовог улива у море, паралелно са морем је
изграђен 10 метара каменом ограђен канал.
Израда платна ЖУКАТАЦ почиње брањем и везивањем
ЖУКЕ у снопове који се потом покишају - потапају у воду
где остају три до четири седмице, да се добро расквасе. По
сунчаноом времену се ваде из воде, а затим се трљају о
оштру камену подлогу, те се простру да се осуше на сунцу.
После сушења ЖУКА се спира водом са ФРУТКА, а затим
се поново суши. После сушења, влат по влат, се скида
вуница. Грудве вунице се ударају палицом да из њих
испане подрт, а онда се ставе на преслицу и преду се нити.
Са вретена се премотају у канчела и стављају у лукшију да
побеле, а затим се праве клупка. Када су клупка спремна
може се почети са ткањем или плетењем. Платно
ЖУКАТАЦ је веома густо и непромочиво, а од њега су
Кртољани чинили – шили вреће, сламарице, улошке за
уљарице и лампе, ленцуле, кошуље, шугамане - пешкире и
свакодневна радна одела.Платно за кошуље и ленцуле, на
којима је било пријатно спавати, ткало се тањим концем
Мада је платно од ЖУКВЕ, крајем XIX и почетком XX века
престало да се прави у Кртолима, а и Боки Которској, после
Другог Светског Рата се покушало са производњом платна
као једним од главних производа целог Приморја.
Подигнуто је било неколико погона за прераду ЖУКЕ,
започео је и откуп, али је то све било кратког века.
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Од тог доба ЖУКА, сем као украсна приобална биљка,
полако пада у заборав, а убрзаном урбанизацијом је и поља
ЖУКЕ све мање и мање, мада ЖУКА успева и на
најлошијем земљишту, а изузетно дуго корење омогућава
јој да преброди и највеће суше.
У Кртолима, као и широм Црногорског Приморја постоје
многи топоними везани за име ове биљке, ЖУКОВАЦ код
Новог Мула, ЖУКОВИЦА изнад Гошића,.
Запис о путевима кртољским
Путеве и њихову изградњу у КРТОЛИМА можемо
поделити на три периода.
ПРВИ ПЕРИОД Све до окупације Боке Которске 1814.
године од стране Аустроугарске Монархије, па самим тим и
КРТОЛА, путеви у Кртолима су били ‗‘локални сеоски
путеви‘‘ који су повезивали Кртољске засеоке, а два пута су
водила ка најближим насељима – Луштици и Грбљу.
Локални путеви су већином били поплочани каменом и
озидани међама. Мрежа путева је повезивала засеоке
кртољске, а од засеока су многи путеви водили и ка
местима где су Кртољани имали баштине, магазине и
маслињаке. Постојало је, ван читаве мреже путева који
спајају засеоке кртољске и неколико важних локалних
путева:
01.Пут од Костића ка Бјелилима
02.Пут од Гошића према Бјелилима
03.Пут од Ђурашевића до Солила и Поља Кртољског
04.Пут од Гошића до Будовине
05.Пут од Гошића до Горњих Крашића
06.Пут од Варе до Фортице
07.Пут од Миловића, Никовића и Радовића до Какрца
08.Пут од Белависте до Плоча
09.Пут од Белависте до Калуђеровине
10.Пут од Радовића до Облатне
11.Пут од Радовића до Пржине преко Угриндоа
12.Пут од Ђурашевића до Бигове
13.Пут од Костића до цркве Св.Луке
14.Пут од Никовића до Калуђеровине
15.Пут од Ђурашевића до цркве Св.Михаила
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16.Пут од Францисковића до Горњих Крашића
17.Пут од Гошића до Жуковице
ДРУГИ ПЕРИОД Доласком Аустроугарске и одлуком
Монархије да Бока Которска постане главна ратна лука на
Јадрану, почињу да се граде путеви који су повезивали
Ауртроугарске фортификације у Боки Которској, а
изграђена је и пруга до Зеленике.
Изградњом Арсенала у Тивту (треба нагласити да се
дуго већало да ли ће се Арсенал градити у Тивту или на
Бјелилима) било је неопходно направити пристаниште –
муло на обали Кртола, па се тада гради муло на Бјелилима
и пут од Бјелила ка Фортици изнад Облатне, који даље
наставља кроз Луштицу до Фортификација на територији
Луштице – на Обоснику, Арзи, и изнад Роса. У овом
периоду Аустроугарска је изградила преко 700 км. пута на
територији КРТОЛА и ЛУШТИЦЕ.
Тада се пробија и пут од Тивта до Кртола који иде преко
Превлаке и Солила, па преко Белависте (Раскрсница пута
Тиват - Фортица и пута Бјелила – Фортица) иде према
Фортици и даље, преко Облатне ка Луштици. Испод
Фортице се један крак одвајао за увалу Траште – плажа
Пржина. Ти путеви су били макадамски, ширине (3м – 4м)
са каменим ивичњацима и колобранима (Ниски стубови од
камена постављени на размацима од 5м до 10м са сврхом
задржавања возила у случају скретања са пута).
ТРЕЋИ ПЕРИОД После другог светског рата се изграђују
два пристаништа у Кртолима (Ново муло, на обали
Ђурашевића и муло у Францисковићима – Доњим
Крашићима) али са путевима се скоро ништа не дешава све
док 60-тих година прошлог века када се, са изградњом
аеродрома у Тивту, гради крак магистрале Тиват – Будва
који води ка Кртолима и Ували Траште и тада се укида пут
преко Солила. Тих година војска за своје потребе изграђује
пут Бјелила – Крашићи – Пристан, а и крак преко засеока
Замбелићи према насељима Луштице где се спаја са
постојећим путевима из доба Аустроугарске.
У то доба се главни путеви и асфалтирају, а то се може
сматрати и почетком зарастања и обрушавања многих
локалних путева.
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Изградњом хотела ''Плави Хоризонти'' пут ка Пржини
мења трасу (помера се на леву страну), а скретање према
Облатни више не иде кроз војни објекат, већ се гради
обилазница са доње стране војног гарнизона. У последњих
неколико година урађено је и асфалтирано још неколико
путева: Гошићи – Ново Насеље, Угриндо – Ђурашевићи,
Гошићи – Црква Св. Луке, Пут до цркве Св.Спаса и Доњи
Крашићи – Горњи Крашићи.
Занимљиво је напоменути да су војници, 60-тих година, у
време изградње пута Бјелила – Крашићи, били смештени,
нешто више од годину дана, под шаторима распоређеним у
Будовини између десетине маслина. Те године, после дугог
низа година, маслине у Будовини су толико родиле да су им
се гране савиле.
Такав род маслина је још једном потврдио приче
мештана Кртола да је маслина дрво које тражи стално
присуство људи. Кртољани чије су се маслине налазиле у
Будовини су обрали маслине, а како није више било нити
једног млина у Кртолима, маслине су однешене на цеђење
у млин у Пелиново, једно од грбаљских заселака.
Та берба маслина и уље добијено из њих је последње
уље које се добило са територије Кртола.
Од тог доба, па све до данашњих дана, маслине су
препуштене саме себи, обрасле су у драчу и бршљан те, не
да не рађају, него се и не могу видети од густог растиња
које их је прекрило.
Запис о бистјерни
У недостатку природних извора на територији Кртола,
али само тамо где су кртољани живели у својим засеоцима,
скоро свака кућа Кртољска је имала своју БИСТИЈЕРНУ –
Каменом озидани резервоар за скупљање кишнице.
Многобројни извори и три реке су се налазили на подручју
Кртола, али ван места становања. У долини ОКО – долина
између Бјелила и Францисковића (данашњи Крашићи)
постоји река која се тако и зове – РИЈЕКА, и која је
пролазила кроз баштине Гошићана.
РИЈЕКА извире из великог зденца ВИР и има ток од око
600 метара и улива се у увалу Блато на Бјелилима.
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Поред ове реке постоје и две реке у ПОЉЕ код увале
СОЛИЛА. Подручје СОЛИЛА се налази на крају кртољске
увале тиватског залива, а омеђено је двема рекама –
Одољенштицом (Широка Ријека) и Коложуњом (Мала
Ријека). Извори бочате воде су се протезали од увале ОКО
до ПЛОЧА.
У ОКО су постојала два извора, ВЕЛИКА и МАЛА
СПИЛА, али су оба извора затрпана изградњом пута од
Бјелила до Крашића 60-тих година прошлог века.
ВЕЛИКА СПИЛА је имала озидано појило за стоку и
пумпу, а МАЛА СПИЛА је била каменом озидана и налазила
се у нивоу земље.
На Бјелилима постоје два извора, МАЛИ и ВЕЛИКИ
ФРУТАК, који су до 90-тих година прошлог века били у
употреби, али и они су данас ван употребе и скоро потпуно
уништени.
На Какрцу је постојао и био свима доступан извор који се
налазио у саставу куће, али је и он 80-тих година прошлога
века престао да буде јавни извор.
На Плочама, локалитету између Какрца и Калуђеровине
се налазио извор на самој обали.
У ували Траште на плажи Пржина, која је познатија као
Плави хоризонти, налазио се велики бунар или ПОЧУО у
коме је увек било хладне воде.
И реке и извори су били веома важни за пољопривреду
Кртола, јер су се налазили тамо где су Кртољани имали
своје баштине, али ‗‘горе усело‘‘ морали су градити
БИСТЈЕРНЕ.
Поред кућних БИСТИЈЕРНИ у Кртолима су постојале и
јавне БИСТИЈЕРНЕ које су се обично налазиле при неком
од многобројних ГУМНА, а нарочито поред ГУМНА крај којег
је постојао КЛАЧИНАЦ у коме се ‗‘гасио‘‘ КЛАК – Креч, па је
било неопходно имати у близини и воду.
Поред тих јавних бистјерни постојала је и велика
бистјерна на падини испод ФОРТИЦЕ. Та Бистјерна је
грађена у време када је Аустроугарска градила ФОР –
Тврђаву, МУЛО ОКО на Бјелилима и пут од Бјелила до
Фортице и који се настављао ка Луштици и другим
фортификационим објектима Аустроугарске Монархије.
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БИСТИЈЕРНЕ су већином грађене у оквиру домаћинства,
а приликом градње је вођено рачуна да, поред тога што су
то били резервоари за воду, имају и још неку функцију, а
најчешће су то биле ТЕРАЦЕ са ограђеним ПИЖУЛИМА и
ОДРИНАМА.
Вода се из БИСТИЈЕРНИ ‗‘вадила‘‘ СИЋЕМ, кофом која
је увек стајала на врх отвора, и из СИЋА се претакала у
ВЕДРО које се носило у КУЖИНУ, кухињу. Поред ВЕДРА у
КУЖИНИ је била бакарна КУЛАЧА, кутлача са којом се вода
‗‘узимала‘‘ из ВЕДРА.
Кртољани су градили БИСТИЈЕРНЕ велике запремине, а
у продужетку БИСТИЈЕРНЕ је био камени поплочани навод
који је ‗‘скупљао‘‘ кишницу. Када су се појавиле ГУРЛЕ олуци, онда се кишница скупљала са кровова кућа.
Кртољске куће су биле на спрат тако да се БИСТИЈЕРНА
једним својим зидом ослањала на кућу, па је у приземљу
куће, у КОНОБИ или МАГАЗИ, постојао РУБИНЕТ – чесма –
која се налазила на метар од дна БИСТИЈЕРНЕ, те је вода
са РУБИНЕТА ‗‘вазда била ладна‘‘.
Богатије Кртољске куће су озиђивале високу, или како се
то у Кртоле вели, височију ‗‘круну‘‘ од БИСТЈЕРНЕ са
украшеном металном конструкцијом, а постојало је
неколико кућа (Барбићи, Костићи..) које су имале на врх
БИСТИЈЕРНЕ, поред круне, и пумпу.
Неке БИСТИЈЕРНЕ су имале отвор са стране у висини
човека, а то су обично биле БИСТИЈЕРНЕ које су се
укопавале у земљу неколико метара, а изнад нивоа земље
је дозидани део за ТЕРАЦУ.
И мада се водило много рачуна о затварању
БИСТИЈЕРНЕ, због чистоће и здравствене исправности,
вековима су Кртољани уместо силних хемикалија, држали
јегуљу да живи у БИСТИЈЕРНИ и да је чисти од свега што
би у њу случајно упало.
Поред јавних БИСТЈЕРНИ у Кртолима је било и неколико
ЛОКА које су служиле као појило за стоку. Последња ЛОКА
је била Радовића лока (на месту данашњег турист бироа)
али је и она затрпана после земљотреса 1979. године.
ЛОКЕ су била међом ограђена већа удубљења у земљи у
којима се скупљала кишница.
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Запис о одрини
Није се могла замислити кућа у Кртоле која није имала
ОДРИНУ, јер без ње није било могуће пронаћи ‗‘дебели
лад‘‘ на ТЕРАЦИ, тераси куће.
А шта је то ОДРИНА? ОДРИНА је назив који потиче из
средњевековног латинског језика и означава место са
стубовима на којима је изукрштана жица и по којој се
успиње винова лоза и која ствара летњи хлад.
У Кртолима су многи говорили – ‗‘амоте под ОДРИНУ‘‘
или ‗‘амоте под лозу‘‘. Обично су ОДРИНЕ биле из једног
чокота лозе који се уз стуб пропињао до жица и ширио се на
све стране. ОДРИНА се по неком правилу налазила у
близини КУЖИНЕ, кухиње и чим то време дозволи, с
почетка лета, изнесе се ТРПЕЗА и КАРИЈЕГЕ, сто и
столице, и све се, од прве јутарње кафе, лозе и обједа,
обављало под ОДРИНОМ.
Мада је ОДРИНА, када јој дође време, бобицама грожђа
умела добрано ‗‘ишпоркати терацу‘‘, испрљати терасу, она
се, и поред тога одржала у Кртолима дуги низ година.
Са почетком адаптирања кућа и изградње нових у 80-тим
годинама прошлог века, ОДРИНЕ су многи Кртољани
заменили ТЕНДАМА, а потом су масовно почеле да се
праве ПЕРГОЛЕ и прекривају, у почетку брзорастајућим
лозастим биљкама које не ''шпоркају'' терацу, а онда су
настала времена када су се перголе прекривале
медитеранком црепом и уместо ‗‘дебеле ладовине‘‘
добијала се запарена хладовина.
Ту се, у том новом простору, јер је заштићен и од кише,
могло поставити и још по нешто, а не само ТРПЕЗА и
КАРИЈЕГЕ, те је ТЕРАЦА Кртољска полако али сигурно
добила неку нову и сасвим другачију намену од оне када је
ту била засађена лоза.
Тераце са ОДРИНОМ су постале летње кухиње или
летње дневне собе.
Још увек се може наћи доста ОДРИНА у КРТОЛЕ, али их
је из дана у дан све мање и мање, а онај који није обједовао
раштан, пашта - фажолу, фажолу на уље, зеље или бродет
под ОДРИНОМ, тај и не може знати шта је ОДРИНА и
колико је она значила у животу КРТОЛА.
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Запис о Кртолима
КРТОЛИ 1756. ГОДИНЕ
На подручју данашње тиватске општине, 1758. године
живело је 1.600 становника. Укупно је било 312 кућа.
Најмногољудније насеље је било Теодо (Тиват) са 482
становника. У Горњој и Доњој Ластви живело је 437
житеља, а на подручју КРТОЛА 367. Богдашићи си умали
245 мештана. У Лепетанима је те године 69 становника.
Попис становништва, кућа и имовине обављен је те
године по наређењу генералног провидура Франћеска
Грималдија.
У Боки Которској укупно је било 22.000 становника, а у
попису су поред занимања, била записана занимања као и
верска припадност.
По том попису се види да је те године у Боки Которској
било око 13.700 „религиози греци―, или православаца и
8.500 „религиози латини― или католика, а о њиховом
духовном животу старало се 42 православна свештеника и
87 католичких.
На подручју данашње општине Тиват било је 1.264
становника католичке и 336 православне вјере, а о њима је
бринуло 6 свештеника, два православна и четири
католичка.
Млечане је у то доба нарочито занимало на колико људи
под оружјем може рачунати у случају потребе, па је
извршен попис мушкараца старих од 16 до 60 година, као и
наоружања у власништву становништва.
На подручју данашње општине Тиват, од 1.600
становника, 488 је било способно за потребе ратовања.
Располагали су са 546 пушака и пиштоља те 234 сабље и
мача. Највише пушака и пиштоља, укупно 164, имали су
Ластовљани, а КРТОЉАНИ сабљи и мачева, укупно 120.
У односу на број становника, није много мања количина
оружја ни у осталим насељима.
Највише мушкараца под оружјем било је у КРТОЛИМА
(162), а следе Теодо (116), Ластва (115), Богдашићи (72),
Лепетане (23). Сваки мушкарац спреман за рат имао је
пушку или пиштољ, а њих 58 и једно и друго оружје. Сваки
други, о појас је носио сабљу или мач.
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КРТОЛИ 1869. ГОДИНЕ
Бока Которска се крајем XIX века нашла не великој
прекретници јер је индустријска револуција итекако утицала
на трговину и развој поморства и те главне покретаче
развоја Боке Которске потиснула у други план.
У то време велики број Бокеља напушта Боку Которску и
одлази у далеке земље широм света. Нормално да се све
то одразило и на Кртоле јер тих година велики број
Кртољана напушта своје родно место и одлази у печалбу, и
није чудо што се управо тада, 1869. године и 1880. године
спроводи и први попис становништва да би се знало са
чиме и са ким располаже држава, а тада је то била
Аустроугарска.
Статистика је писана на немачком језику те је била
доступна мањем броју људи, па је то био главни разлог
зашто је ‗‘Земаљски Одбор‘‘ одлучио да изда књигу
‗Статистика пучанства у Далмацији‘‘, покрајини велике
државе,
на
језику
разумљивом
великој
већини
становништва, а то је тада био хрватски или српски.
Књига је објављена, штампана и издата у Задру 1885.
године и у њој су обједињени подаци из оба пописа (1869 –
1880) на хрватском или српском. И би то урађено
1885.године.
У предговору књиге ''Статистика пучанства у Далмацији‘‘
пише:
Дан данас нити најмања покрајина смие бити без своје
Статистике, јер неможе живити а да не зна како живе,
који су јој темељи животу, каколи се тај живот развија.
Каконо по свакој Држави, тако је и свакој Покрајини главни
темељ живота и моћи пучанство; једино познајући
пучанство земље и његове одношаје, знаду се риешити
најважнија практична питања политичкога њезина
господарства и друштвена, како каже Јохн Стуарт Милл.
Ова су размишљања потакла земаљски Одбор да се
прихвати издавања статистичкога градива кога има
задоста у издавањих ц.к. средишњега статистичкога
Повјеренства у Бечу; ну прие свега те књиге нису на
нашему обћинству приручне, и ради језика којим су писане,
и ради њихове величине и скупоће...
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Поред овога, ‗‘Земаљски Одбор‘‘ у предговору истиче и
следеће:
Ту (у бечким књигама статистике) немамо већ податке
сбројене на веће скупине; а нами треба све то знати
потање и на дробније, јер једино тако можемо познати
различност појединих крајева, уплив тих разлика на
циелокупност, те тим упознати и праву вриедност
циелокупности. Познато је, напокон, да туђин не схваћа
свеђе наше особите одношаје, мјери их својом мјером, те
одтуд кривих података. Нами је те податке попунити и
изправити―- подвучено је у Предговору
Из те књиге овде издвајамо само део који се односи на
Боку Которску, а нарочито на Кртоле, односно на општине
јер је у Боки Которској 1869., а тако је и 1880 године, било
13 општина које су припадале различитом которским
судовима па из „которске статистике― ваља извући податке
за Богдашиће, Лепетане и Мрчевац, а из луштичке,
Крашиће.
Ластва, Доња и Горња била је самостална општина па и
њу треба извући, припојити подацима за Тиват, додати
КРТОЛЕ, тада такође самосталну општину и добићемо
данашње тиватско општинско подручје.
Према попису из 1869.године подручје данашње Боке
Которске имало је 25.627 становника, а према попису из
1880.године укупно је било 26.954 становника.
На подручју данашње тиватске општине 1869.године
било је 3.606 становника и то:
КРТОЛЕ - 1.138
Богдашић, 274
Лепетане, 415
Мрчевац, 102
Ластва Доња, 284
Ластва Горња, 471
Крашићи, 116
Тиват, 806
Једанаест година касније, 1880. године на подручју
данашње општине Тиват је укупно 3.236 а то је 370
становника мање него у попису из 1869. године, а основни
разлог смањења броја становника је печалба.
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По том попису стање је овако:
КРТОЛЕ – 988
Богдашић, 276
Лепетане, 381
Мрчевац, 111
Ластва Доња, 275
Ластва Горња, 397
Крашићи, 120
Тиват, 698
Те 1880.године на подручју данашње которске општине
живи 14.813 становника, а на подручју данашње
херцегновске општине само 7.188 становника.
Статистика бележи да је 1880.године само 6.012
становника било писмено, док је неписмених било 20.942.
Хрватски или србски језик говори 23.743 становника,
словенски 16, чешки 98, пољски 4, русински 1, румунски 5,
немачки 1.456 и италијански 831.
У статистици су наведени и подаци о вероисповести, па
је 1880.године 17.369 становника грчко-источњачке
вероисповиеди, 9.535 су католици, протестаната је 23,
израелићана 24 и осталих 14.
Од укупно 6.982 куће у Боки је настањено 5.370, а
празних је 1612.
Посебно су занимљиви подаци о занимањима у Боки
Которској. Основна подела је на независне особе и
раднике.
Независних је 8.655, а радника је 8.283.
Међу независним особама је 108 духовника, 119
чиновника, 1.873 војна лица, 72 учитеља, 2 сликара, 7
адвоката и нотара, 26 здравствених радника, 255 жандара и
стражара, 48 рибара, 350 занатлија и још 368 радника,
односно помоћника код рибара и занатлија, 340 је трговаца,
1077 надничара, пензионера 90 и тако редом до 4.277
земљорадника и 428 кметова.
Статистика бележи да је 10.636 Бокеља неожењено, а
неудатих Бокељки је 7.910.
Велики је број удовица и удоваца, чак 3.480, а
забиљежено је да у Боки живи и 24 грађанки и грађана са
статусом - разведени.
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Запис о Гумну
Кртољска ГУМНА су се налазила већином у засеоцима
кртољским, али је, због близине поља било и неколико
ГУМНА која су се налазила ван заселака. Код изградње
ГУМНА се водило рачуна да се оно налази на месту на
коме има ветра јер се ту лакше могло лопатама вејати
жито.
Кртољска ГУМНА су сва била поплочана каменом и
омеђена ниским каменим зидим, а у непосредној близини,
постојала је и ТРНИЦА – омалена камена зграда у којој се
довлачило жито за вршидбу, и у којој се налазио алат. У
средини ГУМНА се налазио СТОЖИЈЕР – дрвени стуб са
жлебовима који су се спуштали од врха до дна
СТОЖИЈЕРА. Један број кртољских ГУМНА се налази на
простору на коме је, поред ГУМНА и ТРНИЦЕ, ту била и
БИСТИЈЕРНА и КЛАЧИНАЦ. БИСТИЈЕРНА је добијала
воду са благо нагнуте поплочане површине са које се вода
– кишница - сливала у БИСТИЈЕРНУ.
Поред тога што је ГУМНО имало пољопривредну
функцију, оно је било и место снажне друштвене
интеракције људи током радова, простор светковина
добром уроду, простор за играње кола, али и истакнуто
место састанака и одлучивања мештана о битним темама
које се тичу живљења у заједници.
ГУМНО је одувек било темељ живљења у КРТОЛИМА.
Најживље је било лети кад се на њему млатило и око
стожине вршило жито коњима, магарцима, мазгама, а
понекад и воловима. На гумно се наприје довлачила зоб да
се мало "утлеише".
Послије зоби врше се пшеница и то само на врућим
данима, јер пшеница не може да "испада" ако је облачно.
После пшенице врше се јечам и просо. Најприје се гумно
"насади" или "навлачи": разастре се жито око СТОЖИЈЕРА.
Онда се врше. Врше се коњима, магарцима или мазгама, а
неки су "газали" и воловима. Било је раније и тога да су
жито најприје опуцали прутом, а онда би га после воловима
стоком прогазали. У вршај су се узимала по 2 – 4 коња, али
многи вршу и с по једним коњем. Коњи врше обично трчећи
или ходом.
226

Ако се врши воловима, онда су волови у јарму, а ако
коњима, онда они немају на себи ништа, него се савије
једно уже у облику осмице и по један круг пребаци сваком
коњу преко врата. То им је "хам", за који се закачи дрвена
"кука" која је на другом ужету, а ово је другим крајем везано
за СТОЖИЈЕР. Кука се у ходу окретала на опосум, тако да
се уже наматало око СТОЖИЈЕРА односно одматало од
ње. Кука и ово уже зову се "врхуље". Док коњи трче, неко
стоји поред ГУМНА и грабљама набацује оно што коњи
разбаце ногама.
Ујутро се зором довлачило жито на гумно. Ако се врше
коњима, на дан се могло извршити по 2 вршаја, сваки са 2 –
4 метр. центе жита.
"Вршај" се више пута "претресао" и "превртао", а дотле
би се коњи одмарали. Кад зрно отпадне од сламе, гумно се
"скида". Најприје се уклони слама, а све што остане згрне
се грабљама и метлама на хрпу око СТОЖИЈЕРА. Тада се
жито "чини" или "реди": с хрпе се баца лопатом у зрак
према ветру. Жито пада на једно пометено место где стоји
какво женско чељаде и непрестано га "умива" (чим види да
по њему има "пљеве") једним штапом на чијем је врху
привезано мало траве. Вишу плеву неко други одмиче
грабљама. Код проса је другачији поступак. Просо се први
пут бацало лопатом на поњаву (реди и умива), а други пут
кроз сито на поњаву. С поњаве се покупи метлама.
Пшеница и јечам су се редили двапут, а за зоб довољно је
било и једанпут (ако се реди помоћу ветра).
На гумну се некада сушило сено, у јесен ‗‘љушкао‘‘ и
‗‘корубао‘‘ кукуруз, а и сушиле смокве.
Када су у КРТОЛИМА, а то је било 60-тих година
прошлог века, престали да сију пшеницу, зоб, јечам и
кукуруз,
ГУМНА
су
изгубила
своју
првобитну
пољопривредну функцију и постала су места активног
друштвеног живота. На Кртољским ГУМНИМА су се
окупљали и стари и млади, деца су играла лопте,
одржавали су се састанци. С почетком 80-тих година
почиње пропадање кртољских ГУМНА, почињу да зарастају
у коров, руше се због проширења пута или прилаза кућама,
нестају плоче и камен.
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ПРИЧА ИВА СТЕФАНА КОСТИЋА
Запис о братству Костића
Када је, крајем 60-тих година прошлога века, у
напуштеној кући, надомак доњег гувна у Костићима, у кући
капетана Зана Костића, Сретен Костић, један од синова Ива
Васова, у једној дрвеној шкатули опасаној кожним ременом,
пронашао један краћи запис и цртеж, није ни слутио да је то
био запис о пореклу братства Костића из Кртола, а да је
избледели и доста невидљив цртеж представљао грб
братства Костића.
Сретен је неколико месеци чувао дрвену шкатулу, а онда
је, са Бранком Владовим из Цеклина мењао шкатулу за
избледала сећања из детињства свог деде Васа Ивова
Костића. Тог давног лета, Бранко Владо је дошао у Кртоле
да би сазнао истину о свом претку попу Косту Љешевићу
који је био један од шест Љешевих синова и родоначелник
свих Костића у Цеклину. Бранко Владо је веровао да је поп
Косто пореклом из Кртола мада је спомен о попу Косту
добио од Митра Петрова који је запис пронашао у једном
црквеном запису, на згаришту своје породичне куће у
Заимовини, у Рвашима. Митар је причао да је нашао једну
бронзану кутију у којој је био остао сачуван запис исписан
мастилом на хартији. У том запису налазио се и податак о
могућем пореклу Костића. Кутија и запис нажалост нису
сачувани, јер је Митар то дао своме брату, попу Душану,
који је као протојереј Српске православне цркве своје
последње године живота провео, живећи са кћерком, у
Пероју код Пуле, у Истри. Нажалост, поп Душан је тај запис
негде загубио.
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Napomena: Treba imati u vidu da su u vreme bitke na
Carevom Lazu (1712) svi Ceklinjani živeli na Gornjem Ceklinu, i
da su prezime Kostići (po popu Kostu) preuzeli oko 1650.
godine, a Rvaše počeli naseljavati tek oko 1770. godine.
По документу (Др Душан Мартиновић, Портрети IX) о
ЦРМНИЧКОМ РОДОСЛОВУ, који се чува у Централној
Народној Библиотеци на Цетињу, две угледне бокељске
породице Зановић и Радовић представљају огранке
братства Костића из Кртола. С друге стране, постоји и
причао Ива Костића, сина Марка Стефана Костића, а ту је
причу Иво записао, а потом и испричао многима, а глас
каже:
''Једном приликом, било је то 1988. године, нашао сам се
у Будви с Бранко Владом Костићем, у друштву наших
познатих пјесника: академика Душана Костића, академика
Матије Бећковића и Стевана Раичковића. Бранко Владо је
Душана од раније познавао.
- Знао сам да је из Васојевића. Цијенећи његов углед као
књижевника и академика, казао сам му том приликом:
''Вала Душане, многи ме питају јесмо ли рођаци, а мени је
просто жао што не могу рећи да јесмо‖. На то ми је он
одговорио:
―Да знаш и да јесмо рођаци. Јер, у предању мојих
предака постоји прича да вучемо своје поријекло од
Костића из Цеклина, али не знам никакве детаље о томе‖.
Ни у једној прилици, изузев онога што сам навео као
породично предање и наводе Андрије Јовићевића и
Михаила Стругара, нијесам наишао на неки траг који би
упућивао на то да су Костићи у Кртолима, Жупи Никшићкој
и у Васојевићима, поријеклом од наших Костића из
Цеклина, иако бих такво сазнање радостан дочекао, јер би
смо са њима били још богатији.
Иво Костић је причао да су сви Костићи једног кољена и
једне лозе, једне главе и две руке.
Костићи Кртољски су од Рада Косте Пламенца, који је
због крви одселио у Боку Которску. Иако су се развили у
посебно братство и били територијално удаљени од своје
матице, Костићи нијесу никад заборавили своје црмничко
поријекло. О њима и њиховом поријеклу је записано:
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''Прво је дошао Коста Пламенац, који је од крви побјегао,
кога се потомство назива Костићи. Костићи славе Ивањдан.
Ово је стара свештеничка кућа из које је изашло 12
свештеника и три монахиње, а много су допријенили да се
одржи православље у Кртолима''.
Костићи веле да је Кости право име било Вуко, а у
Кртолима да је назван Coste Di Cartolli. Предање које се
вукло по кућама Костићким је шапутало да се Вуко, што
дође у Кртоле, као младић од 16 година супротставио
Турцима који су дошли у Бољевиће да силом отимају харач
когјег народ није хтио давати.
Каже се да је у неравноправној борби против четворице
убио свог земљака потучерњака и да је због тога морао да
се одметне у хајдуке. Послије више година хајдуковања
доспио је до Кртола гдје се загледао у лијепу Даницу, којом
се оженио и ''акостао'' или ти ''пристао'' у подножје једне
кртољске главице, по чему се сматра да је и име добио и
назван Costa Di Cartolli. Главица под којом се сместио се
зове од тог доба Главица Костића.
Из документа који је пронађен у кући Панта Костића, а
који потиче из 1649. године пише:
''Кости је крштено име било Раде, а звао се тако по свом
дједу, у новом завичају у Кртолима је познат као Коста из
Кртола.''
Документ је купопрадајни уговор по којем Раде Стјепчев
звани Коста из Кртола (Rade Stiepcev detto Costa di Cartolli)
купује од Анђуше, удове Бошка Никова, комад необрађеног
земљишта заједно са кућом у сувомеђи у кртољском селу
Ђурђевини за 15 талира или реала. Овај документ
потврђује традицију, а и указује да је Раде Стјепчев звани
Коста из Кртола био рођени брат Јована Стјепчева или ти
Стефанова Пламенца, кога као главара Црмнице имамо у
документима из 1648. године. Раде се из опрезности
представља са више имена те да је већ 1649. године био
настањен у Кртолима као неоспорни родоначелник Костића.
Његовог сина, Вука Костића из Кртола или Vuco Costa de
Cartolli, сусрећемо такође у више докумената између 1660.
године и 1692. године, а 1692. године видимо да Вуко
Костић има и сина попа Рада Костића.
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Иву Стефана Костића је запис о Братсатву Костића
изговорио у једну стаклену теглу, па је потом теглу
затворио и одложио је на једну од полица у својој коноби.
Кроз стакло се, али само у јутарњим сатима, може видети
глас који изговара речи:
''Костићи од свог родоначелника Косте па све до дана
данашњег броје 11 генерација, и то:
Коста (1615) – Стијепо (1640) – Вуко (1680) – поп Стијепо
(1720-1795) – поп Марко (1750, брат му поп Нико 1753-1840)
– Ђуро (1790, првобратоучед му поп Филип 1785-1866) –
поп Лазо (1667-1897)...
Коста Пламенац је рођен 1615. године и имао је четири
сина од којих потичу сви Костићи. Синови Вука су Јован,
Вуко, Стијепо и Димитрије. Вуко је имао сина попа Рада и
капетана Зана од којих вуку две гране ка Радовићима и
Зановићима.''
Иво Стефана Костића је наставио своју причу речима да
је цео свој живот слушао приче Васка Костића и то га је још
више увјерило да Костићи из Кртола код Тивта и из Жупе
Никшићке не вуку поријекло од Костића из Цеклина.
Иво је поменуо да је и Бранко Владо рекао да се у неким
родословима може примијетити настојање њихових аутора
да и са постојањем породичног грба потврде племићко
поријекло, своје и свога братства.
То се, наравно, не односи на Пламенце из Црмнице и
Костиће у Кртолима и Жупи Никшићкој, тим прије што
нијесам примијетио да се једни или други хвале са својим
породичним грбовима, а и једни и други имају се чиме
похвалити.
У Државном архиву Црне Горе, на Цетињу постоји
породични грб братства Костића из Кртола.
У старим временима постојала је могућност да, поред
владарских, вјерских, династичких, војничких и других
грбова, и свака породица има свој грб.
Породичне грбове углавном су имале породице из виших
сталежа, моћни феудалци, војсковође, морепловци,
трговци... Породични грб је обично садржавао симболе који
су карактерисали дјелатност породице на коју се односи
или подручја у којему породица живи.
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Породични грб Костића садржи у себи три
препознатљива симбола. То су: жито (пшеница) или цвијеће
у вази, које може бити мимоза, орхидеја, камелија..., затим
сидро и брод (једрењак). Према томе, Грб се не може
односити на Костиће из Цеклина, нити на Костиће из Жупе
Никшићке. Очигледно је да се ради о породичном грбу
Костића у Кртолима. Такав закључак поткрепљују и подаци
према којима ово братство у Кртолима спада у ред
најугледнијих братстава Боке. То братство је изњедрило 13
свештеника, три монахиње, више поморских капетана,
инжењера, професора, два доктора наука...
Грб братства кртољских Костића је подељен на три дела,
и то у односу (1+1) +1. У првом левом горњем пољу, на
зеленој подлози се налази жути букет пшенице увезан
црвеном траком. На десном горњем пољу на црвено жутој
шаховској подлози се налази сидро беле боје.
У доњем пољу на светлој, небо плавој подлози се налази
једрењак браон боје са белим једрима и белом заставом са
плавим крстом на крми.
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ПРИЧА НИКОЛЕ РАДИЧЕВИЋА
Запис о Катарини Ивана Вертика
На основу прича које су се сплеле у међама око
Стосербине, одмах ту крај пута низ Марицу од Костића до
Бјелила, а причу је пронашао Васко Костић, једног јутра
одмах по Ускрсу, није се могло ништа наслутити све док
причу није одгонетнула Ленка из Челебића од породице
Блехов. Она је годинама тумачила знакове и поредила
писма и гласове из приче, а онда је записала да се у њој
назире неколико занимљивих тумачења и посматрања
вјерских прилика које се уплићу између православних и
католика, како у Боки Которској тако и у Кртоле. О томе
пружа свједочанство запис о истрази из 1523. године који се
протеже на странама 412 – 458 судско нотарске књиге бр.
XXXV. која се у Котору налази.
Истрагу је наредио викар надбискупа Стефан Габриели у
Барију и Кануси. Баријски надбискуп био је носилац
метрополитских права: Которски бискуп био је суфраган
баријских надбискупа са краћим прекидима од 1172. године
до 1828. године. Њему су се обраћали они који нису били
задовољни пресудом црквеног суда коме је предсједавао
которски бискуп или његов викар, ако је бискуп био отсутан.
У име метрополита, пренио је викар Габриели своја права
на которског свештеника Mateja de Sanctis, који је био
каноник, ректор капеле св. Антонија, управник – iconomus –
бискупске имовине (mensa episcopalis).
Радило се о судском процесу који је покренула Катарина,
кћер покојног Ивана Веретика из Пераста, против Марка
Радовановог из Луштице.
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Предмет спора било је неодржано обећање брака. Марко
Радованов је пред свједоцима водио разговоре о зарукама
са Катарином у њеној кући, што су невјеста и њена мајка
протумачиле као обећање брака, поготово што је у њихову
кућу долазио у више наврата.
Одједном, у мирном току зарука дошло је до
драматичног заокрета. Марко је склопио брак са другом
женом, али которски црквени суд на челу са бискупом
Трифуном Бизанти (1513 – 1540) одлучио је, у складу са
канонским прописима, да Марко мора да се врати код прве
заручнице. У његовом случају, не би била ријеч о бигамији
која је у Котору кажњавана прогоном кривца из града. Иако
је тужиља Катарина настојала да судским путем натјера
Марка да јој се врати, нигдје није тврдила да су ступили у
црквени брак и да је био брак био у трајању, а говорила је
да њихови физички контакти су били само руковање и
неколико пољубаца.
Према канонском праву, обећање брака, или како се то
говорило sponsalia, није било ваљано ако није праћено
писменом исправом сачињеном од стране пароха или неког
вишег претпостављеног, а још и уз присуство два свједока.
Ако се то не испуни, казна за непоштовање дате ријечи
подразумијева надокнаду штете. Марко је против ове
судске одлуке поднио жалбу у Барију, ријешен да докаже
како се у случају првих зарука радило о неопрезном и
необавезном обећању, док је други брак био ваљан. Путем
свједока доказивао је да су тек код других зарука
испоштовани обичаји који чине брак склопљеним. Марко је
тврдио да ту нису у питању биле само ријечи, као у првом
случају, него пристанак родитеља, бучна и весела прослава
са плесом, здравицама и гозбом, уручивање прстена осам
дана након обављених зарука од стране младожењиног
брата.
Од посебне важности у судском претресу било је питање
неопходности пристанка родитеља. Сви Маркови свједоци
потврдили су да је на Луштици владао обичај да без
учешћа и пристанка родитеља нема свадбе. Они који би се
огријешили о ово правило били би изложени јавној осуди и
били су то ријетки случаји.
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Препис приче из међе Бр.01
Но, да вам велим право, мајка прве разочаране
заручнице је тврдила супротно, и говорила је да су старија
браћа Маркова мало хајила за пристанак родитеља, него су
довели жене које су сами одабрали, а једну од њих чак у
поодмаклом степену трудноће. Мајка је рекла:
Код Марка је био други случај: њега је отац оженио на
силу на Луштици, јер се није слагао са његовим избором.
Разлог тога, како ће у току саслушања изаћи на видјело,
био је сљедећи: Катаринин отац је био ванбрачног
поријекла.
Још је мајка рекла и ово:
Суд је, да ви право речем, занимало питање обичаја, а и
то из разлога што је у нас овђе у Кртоле и на Луштицу
било и католичко и православно становништво које се
разликовало по обреду и по обичајима. Обичаји су у то
вријеме имали снагу неког другог, чудног закона, или како
у Котору веле и спомињу господа, consuetudines, што би
се рекло обичајно право. Маркови свједоци из Луштице, а
било их је укупно њих седам, били су дјелимично
православне вјероисповјести и дјелимично католици.
А наши? Шта би са нашим Кртољанима?
Хм, наши... На питање о вјероисповјести, ови наши,
православни одговарали су са извјесном дозом опреза.
И настави мајка даље:
Никола Радичевић из Кртола изјављује да »његује
православни обред, али намјерава да пређе у
католичанство, а то је било и записано:
Оbservat ritus Servorum, sed tamen quod intendit imo etiam
venit converti ad ritus et observantiam Sancte Romane
ecclesie.
А има ли и кога другога?
Има, има... наставља мајка причу, Стефан Поповић из
Кртола изјашњава се као православац и наводи да је
његов отац био поп, те му отуд и презиме. Он је у
преговорима између очева младенаца био посредник,
проводаџија, вјероватно зато што је уживао углед код
мјештана. Његује, каже, православни обред и послушан је
патријарху. Није, дакле, присталица Уније.
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Мајка Катаринина ту мало застаде, поправи косу руком
те настави неким другим гласом:
Петар
Радоњић
из
Кртола
на
питање
о
вјероисповјести одговара да његује православни обред,
али послушан је Римском Понтифику, а они записаше:
Оbservat ritus Servorum, sed tamen est oboediens Romano
pontifici.
Тако некако је и Радоњица Николин из Кртола
објашњавао да је »православне вјере, али послушан је
Светој Римској цркви:
Оbservat ritum Servorum, tamen quod prestat oboedienciam
Sancte Romane ecclesie.
Остали свједоци, Јуро Буеновић из Кртола, Стефан
Радељић из Пераста, Јуро Бјелошев из Пераста и Јела,
супруга Петра Птице из Пераста, кратко изјављују да су
католичке вјероисповјести и послушни Светом Оцу.
Но да се ја вратим случају ђе је Катарина противу
Марка. Из речи што их на суду изговорише Маркови
свједоци, било ти је овако. Марков отац Радован обратио
се Јурашину Дешковићу из Луштице и тражио му је кћер
Ангелу за снаху. Анђела се препала и сакрила се, али су је
на крају довели пред Радована и Марка. Марко и Ангела су
један другоме дали обећање, дали један другоме десну
руку и пољубили се. Затим су се, према мјесном обичају,
даривали: Ангела је дала Марку платно или ти чаршаве, а
Марко је подијелио њој и њеним рођацима новац. Затим је
уприличена гозба и пијанка, и неколико дана касније Марко
је Ангели послао прстен. Свједоци су сложно потврдили
да је на Луштици владао обичај да брак уговарају
родитељи и да је слање прстена сматрано за потврду
брачног договора. Катаринини свједоци били су сви из
Пераста или Котора у којима у то вријеме готово да није
било трајно настањеног православног живља. У исказу
већ поменутог Николе Радичевића из Кртола каже се за
Пераст да су сви становници без изузетка католици, или
ти omnes homines, nullo prorsus excepto, vivunt secundum
ritus et consuetudines Sanctae matris ecclesiae Romanae. За
Кртолане исти каже да су многи слиједили ritus Grecorum
aut Servorum.
238

Но.01
Катаринини свједоци подвргнути су испитивању у
погледу начина склапања брака и угледа њене породице.
Сви су потврдили да је Марко исказао своју намјеру да
ожени Катарину, али је наишао на оштро неслагање оца. У
Перасту није било неуобичајено да младић сам, без
родитељског учешћа, потражи невјесту. У мјесту, према
ријечима свједока Марка Расковића, бракови су склапани
sine aliqua solemnitate nuptiarum aut sponsalium. То би
потврђивало исказе каснијих писаца, посебно барокног
свештеника и писца Фрања Моранди (1748 – 1826) који је
писао да су се которски племићи вјенчавали ноћу и да се
свадба обав-љала тихо и у невјестиној кући. И доиста,
Катаринина мајка Јанка тврди да је Марко долазио у
њихову кућу у сумрак - prima vespere ante pulsum Ave
Mariae.
Од свједока, двоје су били свештеници, и то Jeronim
Novello и Петар Радовић, капелан самостана св. Ђорђа од
Залива. Трећи свештеник Трифун Семерковић био је
заступник и прокуратор оштећене странке. Ниједан од
именованих свештеника није био присутан зарукама, што је
био јасан знак да се ипак није радило о званичном акту. Don
Jeronim Novello је Марка само укорио због неодржане
ријечи, а Марко му је објаснио како не може да иде против
очеве воље.
Свједоци Катарине били су сложни у добрим оцјенама
њеног покојног оца и посебно родбине са мајчине стране.
Катарина је по оцу била од перашких Перовића. Катаринин
дјед Радман био је трговац, чија се имовина процјенивала
на 400 дуката. Његов син и Катаринин отац Иван Веретик
био је власник теретног брода и сувласник трговачке
компаније заједно са богатим Которанином Јаковом ГаброРадманова прва жена била је убијена, а затим је довео у
кућу као кућепазитељицу Даницу из Риђана, турског
подручја. Са Даницом је имао два сина, старијег Тома и
млађег, већ реченог Ивана, те кћерку чије се име у списима
не наводи. Свједоци нису били сигурни да ли је Радман
Даницу оженио јер се радило о догађајима који су се
десили прије великог низа година, више од пола вијека.
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Препис приче из међе Бр.02
И кажем ја вама, Радман и Даница били вјерници и
редовно ишли у цркву, сматрали су да су вјероватно били
у браку. Ђуро Николић, један од свједока, каже да би се о
томе у Перасту, гдје се ништа није могло сакрити,
морало знати, и у том случају би Радман био на лошем
гласу и искључен из заједнице, што није био случај, а у
спису је било написано:
Fuisset ab omnibus eiectus et spretus quod tamen non erat.
Речи људи су биле једнодушне и тврдиле су да је он био
угледан грађанин, што би рекли vir probus, existimatus in
Perasto.
И шта је још било?
Ма, наглашавали су његово редовно посјећивање цркве,
док је још могао да се креће. Да нису ишли у цркву и да се
нису редовно причешћивали, рече Никола Рахнић, те
настави, они би били јавно укаљани, одбачени и псовани,
што би неки Пераштани рекли ab omnibus vituperati, abiecti
et objurgati. Ја нисам чуо никаква оговарања о њима. Велим
вам nullam famam et murmurationem.Задњих година живота
Радман је боловао од поодмакле подагре и није излазио из
куће (non exibat domo podagra impeditus). Даница га је дуго
наживјела.
Никола Рахнић стаде са причом, погледа око себе, а
потом настави шапатом:
Само је један свједок навео да је чуо како су приликом
свађа Ивану добацивали да је spurius, оли ти бастард.
Свједоци су, дакле, потврдили добар глас и углед
Катарининог оца Ивана. Он је, без обзира на то да се родио
у још невјенчаној мајци, није дијелио судбину бројних
бастарда препуштених милосрђу грађанства, поготову ако
су родитељи касније озваничили њихову заједницу.
Ту Никола стаде са причом и извади неки папир из
десног шпага од хлача и поче да чита:
Катаринина мајка потицала је из Херцег Новог, из
имућне и угледне куће. Њен је отац Живјетик Богаћевић
био угледни херцегновски трговац. Своје је три кћери
удао у добре куће; Јанку у Пераст, а другу кћер у
Дубровник за Михаћа Пињоћу.
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Но.02
Михаћ Пињоћа је стекао огромно бо-гатство, будући да је
био од стране турских власти овлашћен за убирање
прихода на територији цијеле Босне:
Datiarius dominii Turchi et totius Bosne
Трећу кћер је удао за угледног херцегновског грађанина
Марина Милановог. Све три кћери добиле су издашан
мираз, по 200 дуката. О томе да је мираз сматран доиста
великим говори исказ свједока Трифуна Бо-лице, которског
племића, који наводи да је у Перасту у то вријеме

уобичајен мираз износио само 25 дуката
Пошто је истрага утврдила да је Катарина од добрих
родитеља и самим тиме њене ријечи имају тежину, требало
је саслушати и другу страну и истражити поријекло и глас
Маркове породице.
О Марковом оцу Радовану свједочанства не говоре нимало
ласкаво. Он је, у томе су сви били сложни, био сиромашан и
неугледан, док његови синови нису стасали. Држао је скелу којом је превозио мурлаке из Рисна који је тада већ био у
турским рукама, у Котор. Тек су га његови синови који су
постали бродовласници у Перасту извукли из биједе. О
Марковој мајци се у току истраге не говори уопште: свакако
више није била жива.
Најзанимљивији дио истраге је поступак којим се
утврђује вјероисповјест друге заручнице, Ангеле из
Луштице.
У овом дјелу, појављују се изненађујуће чињенице.
Ангелина мајка, њен брат и двије млађе сестре изјашњавају
се као католици, док су Ангела и њен отац били
православни!
Ангелина мајка Јела потицала је из Пераста, од
Марсића, а на питање чиновника, осјећа потребу да се
правда и каже да она сама никада није напустила њену
стару вјеру, или numquam a suo veteri instituto discessit.
За супруга и старију кћерку Ангелу потврђује да су они
православни. Њен син и Ангелин брат Алекса такође
потврђује да су он, његова мајка и двије млађе сестре
католици, а не јеретици - fideles, non heretici.
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Ангела и њен отац Јурашин, иначе из Кртола, описани су
као припадници јеретичке секте, illius sectae hereticae Али
Радовану, оцу младожење Марка, Ангелина вјероисповјест
није сметала, будући да је намјеравао да ју превјери првом
згодном приликом, а то ће бити бискупска визитација
крајева око Кртола:
Intendunt ipsam Angelam baptisare per reverendum
dominum episco-pum Catharensem quamprimum ipse
reverendus dominus episcopus accesserit ad visitatio-nem
dictorum locorum dioecesis suae, qui sunt apud villam de
Cartoli
Након тога ће Ан-гела живјети као католкиња попут свих
становника Пераста.
Намјеру да се Ангела преведе у католичанство потврдио
је и Марков брат Стефан. Није се ту, у ствари, радило само
о намјери, него и о обавези коју је канонско право
прописивало свим католицима.
Католичка црква није признавала вјерски мијешане
бракове и досљедно је тражила да некатолички брачни друг
узме вјеру католичку. Припадност различитим вјерама
сматрана је за запреку брака, или impedimentum mixtae
religionis ili impedimentum disparitatis cultus.
И православна црква је, а то је још и у Душановом
законику написано, тражила од својих вјерника да се у
случају мјешовитог брака католички брачни друг превјери. У
већини случајева је супруга на мужевљеву вјеру прелазила,
али као што видимо, Ангелина мајка то није учинила, што
би могло значити да Православна црква још није била
довољно организована и јака да спроведе у живот то
начело.
О конфесионалном резу унутар породица, дакле, не
говоримо у случају младенаца, Марка и Ангеле, него
невјестиних родите-ља. Ако из документа знамо да је Марко
имао око двадесет година и његова прва заручница Катарина
између четрнаест и шеснаест, можемо закључити да ни
Ангела није била много старија од Катари-не а сигурно не
старија од Марка.
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Значи, њени родитељи су се вјенчали упркос томе што
су припадали различитим црквама већ првих година XVI
вијека. То је веома рани помен ове појаве, риједак и
незамислив у оближњим градовима као што су Пераст и
Котор. Радовану није у избору невјесте била битна
вјероисповјест, него здрава лоза, јер је Катарина је била по
оцу и мајци католкиња, и опет ју није желио за снаху.
У сваком случају, сигурно је да суд није одлучио у
Катаринину корист јер је био пристрасан, него што је
слиједио канонске прописе.
Слично тако суд је поступио у случају Томе Ластоновића
који је 1515. године тражио да га суд ослободи од терета
обећања брака које је он наводно дао Стани, служавки
породице Gancello.
Стана је по цијелом граду проширила вијест о њиховом
браку, склопљеном у кући Петра Тамбурина и у присуству
свједока – домаћинове жене Росе и његове мајке.
Према исказу Стане и осталих свједока, младенци су се
руковали, изјавили једно другоме љубав и дали обећање
брака. Међутим, Тома је тражио да буде ослобођен јер је
оженио извјесну Владну, и то у цркви.
Стана је сматрала да суд треба да натјера Тому да се
врати њој јер је са њом склопио брак раније.
Суд је подржао њен захтјев и ратификовао пресуду у
присуству бискуповог капелана Alberta de Minaciis, клерика
Илије Болице и Мамарка рибара.
Post scriptum
Из овог, као и из других протокола видимо не само да је
црква строго поштовала начело временске предности када
је био у питању брак, него и чињеницу коју запажамо кроз
цијели претходни вијек: у појединим случајевима, пук није
знао шта брак чини валидним, а шта га то онемогућава, или
шта су то брачне запреке, да је учешће црквених
званичника основна претпоставка склапања брака, да је
живот у непрописно закљученој брачној заједници раван
гријеху и доводи у питање легимитет потомства и његова
грађанска права.
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Но.03
У Вили, кући у Костићима је, неколико година након
земљотреса који је уздрмао Кртоле1979. године пронађен
један рукопис у коме је писало:
‗‘Православни су на Луштици имали континуирано свог
попа, како свједоче документи. Попове је постављао
Зетски метрополит.
Први православни поп на Луштици за којег знамо био је
Медоје Ругнић, затим слиједи поп Ратко из Кртола,
затим Дабижив из Луштице.
Касније документација спомиње неког Брајана који је у
Кртолима служио мисе или...
...Ritu serviano
али је као унијат био под јурисдикцијом которског
бискупа. Њега је бискуп оптужио да је, поред тога што је
фалсификовао и ковао новац...
...Mamoni inserviens, monetam falsam cudit
убјеђивао мјесне католике да се превјере…
…Catholicos utriusque sexus a ritu catholico suis falsis
suggestionibus deviari faciendo
Пошто се у случају ковања лажног новца радило о
прекршају свјетских закона, уступио је бискуп Брајанов
случај млетачким властима.
На Луштици су се налазиле православне цркве: св. Лука
у Кртолима и св. Никола у Радованићима, а касније св.
Иван у Кртолима.‘‘
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