
I. УВОД

I–1. ТЕРИТОРИЈА И ПРОШЛОСТ ПИВСКЕ ПЛАНИНЕ

1.0. Терен Пивске планине је природно омеђем кањонима четирију 
река: са запада Пивом и Комарницом, са истока Таром и Сушицом, а са 
југоистока високом планином Дурмитором, који се својим обронцима спуш-
та у села овог прелепог планинског платоа.

Пива је, судећи према документима и историјским записима, доби-
ла име по истоименој реци, али у науци још није утврђено како је и зашто 
хировита река тако именована. Назив „Пива“ помиње се „још из времена 
средњовјековних словенских државица на Балкану … у чувеном рукопису 
попа Дукљанина (Барски родослов), из друге половине ХII вијека, и то као 
једна од једанаест жупа, које је у Х вијеку, заједно са Оногоштом, Морачом, 
Комарницом (тј. Дробњаком), и другима, Предимир дао своме сину Свев-
ладу (Превладу)3. Област је у бурној прошлости, прелазећи из једне у руке 
других држава и господара, неретко мењала и име. За време средњовековне 
словенске државе Пива је била жупа, у време турске царевине нахија, а за 
време самосталне државе Црне Горе била је капетанија, да би у Краљевини 
Југославији Пива постала — срез. Не треба посебно ни наглашавати да 
је положај Пиве, смештене на путу који води од запада према источним 
земљама, на саобраћајници којом се од времена Римљана и Дубровчана 
одвијала трговина између истока и запада, њеном становништву често доно-
сио невоље, а понекад права пустошења и погроме. За време Османлија, овај 
терен је био турски катун, испуст, планина, и негде другом половином ХIХ 
века државна комисија је изделила терен Пиве по селима. Центар за Пивску 
планину био је на Пишчу, а за Жупу на Горанску. Тада је, наравно, било мање 
села у класичном смислу те речи, али се њихов број временом повећавао 
природним прираштајем становништва и претварањем дотадашњих катуна у 
сеоске насеобине. Све донедавно Пива је, има ли се у виду њена географска 
конфигурација, била релативно густо насељена. Извори говоре да је њено 
становништво у периоду између 1883. и 1931. године порасло за близу им-

3 Благојевић 1971: 11.



позантних 60%. По попису из 1931. године у целој Пиви је живео 10.771 ста-
новник, од чега 5.284 у Жупи пивској, а 4.487 на Планини пивској. Уочљив 
је и осетан прираштај у другој декади прошлог столећа, јер је године 1921. 
регистровано 8906 Пивљана (4.511 у Жупи и 3.395 на Планини). „У Жупи 
је 1921. године у просјеку било 5,2 становника на једну кућу, а 1931. године 
5,4, док је на Планини 1921. године било 5,3 а 1931. године око 5 становника 
на кућу.“ (Благојевић 1971: 382). У Пиви је, „према попису становништва из 
1961. године, било 9.555 становника, од чега 4.492 мушких и 5.063 женских“ 
(Благојевић 1971: 14). Двадесетак година након завршетка Другог светског 
рата демографија је у Пиви, као и осталим српским — и то не само планин-
ским — областима, добила инверзивни смер, с тим да је демографска ерозија 
овде убрзо попримила застрашујући замах са поражавајућим последицама. 
Оно што је већ примећено у вези са приликама у селу Црна Гора (Цицмил–
Реметић 2003: 324–325) типично је за Пиву узету у целини. Паралелно са 
почетком релативне урбанизације, оличене првенствено у електрификацији 
села дурмиторског рејона и успостављањем макадамске путне мреже ко-
инцидира и незаустављиви одлив радно способне популације. Данас у 
обезљуђеној и зверињу препуштеној Планини само још понегде у старачким 
домаћинствима „копне“ ретки преостали старци и старице, а на прсте се и у 
највећим селима могу набројати куће из којих се „дими и љети и зими“. Лети 
опустела села начас и оживе, мада и то све мање и све тише. Накратко се сада 
већ углавном асвалтираним путевима из неколико новонасталих земаља на 
по неколико дана годишњих одмора сјате непосредни потомци Планинштака 
који су се не тако давно разишли по варошима тада заједничке нам државе. 
Све је мање и оних дојучерашњих „сезонаца“ који у завичај дотрче лети да 
покосе коју, све запуштенију ливаду и да „на камијону оћераним“ сеном ис-
хране кравицу-две у предграђу неке ближе црногорске или босанске, одно-
сно херцеговачке вароши.

1.1. Пространа област Пиве традиционално је, природном границом, 
подељена на Планину пивску и Жупу пивску. „Планина пивска пружа се 
на десној страни осовине Комарница — Пива, између те осовине, на запа-
ду, и врхова Дурмитора, на истоку. Она се простире почев од границе пре-
ма Дробњаку па све до саставка Пиве и Таре на Шћепан Пољу, односно до 
границе према Језерима, на Штуоцу“ (Благојевић 1971: 28). Њену источну 
границу чини громадни Дурмитор. Највећа дужина Планине (на потесу: гра-
ница према Дробњаку у кањону Комарнице — река Тара „између Оџине гла-
вице и Узлупа“) износи око 33, а највећа ширина (на потесу: Велики Штулац 
— корито Пиве „код Оштре косе, испод села Доњег Унча“) 16,5 километара 
(Благојевић 1971: 28). На том простору смештена су насеља чија је топонимија 
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предмет овога рада. На терену од Дубровска, старе границе4 између Пиве и 
Дробњака, до Шћепан Поља простиру се села (наведена по географском рас-
пореду, а не по азбучном редоследу): Безује (крајње село на југоистоку, које 
граничи са Дробњаком), затим следе Дубљевићи, Борковићи, Боричје (Пир-
ни До), Пишче, Војиновићи, Кулићи, Унач и Ерцегова Страна, Трса, Недајно, 
Подмилогора, Војводићи, Кнежевићи, Бојати, Никовићи, Јеринићи, Шарићи, 
Барни До, Бабићи, Жеично, Црквичко Поље, Бријег и Шћепан Поље. Пла-
нини припада и село Црна Гора, чија је топонимија обрађена у ауторкином 
магистарском раду Топонимија дурмиторског села Црне Горе, објављеном 
у Ономатолошким прилозима ХVI (в. Цицмил–Реметић 2003). Необично 
богат топономастички инвентар овога изразито планинског насеља у овом 
раду ће бити коришћен, односно поново навођен, једино у оквиру семантич-
ке анализе, све у жељи да се кристалише што вернија слика ономастикона 
Пивске планине као целине.

На левој обали Пиве, преко од села Шћепан Поља, налази се село Кру-
шево, које је после Другог светског рата, по неким ондашњим политичким 
одлукама и поделама, припало тадашњој Босни и Херцеговини. Крушево је 
дотада било у саставу Пиве, односно Пивске жупе.

I–2.  О ДОСАДАШЊИМ ЈЕЗИЧКИМ И ЕТНОЛОШКИМ 
ИСПИТИВАЊИМА ОБЛАСТИ

1.0. Пива је одувек била привлачна и изазовна тема за путописце, 
хроничаре и научнике. Захваљујући првенствено агилним Пивљанима ова 
пространа и прелепа планинска област, опасана величанственим кањонима 
Пиве, Таре, Комарнице и Сушице, ушла је у ред најтемељитије истражених 
зона на целом српском етничком и језичком простору. Наука одавно рас-
полаже целовитом сликом њене етничке прошлости и прилика из прве по-
ловине ХХ века (Томић 1949; Благојевић 1971). На српској дијалекатској 
мапи мало је области које су тако темељито испитане. Дијалектологија је 
прво из пера Јована Вуковића добила две магистралне монографије: Говор 
Пиве и Дробњака (Вуковић 1938–1939) и Акценат говора Пиве и Дробњака 
(Вуковић 1940), у којима су веома компетентно обрађени најважнији сегмен-
ти језичке структуре типичног представника херцеговачког дијалекта, колев-
ке Вуковога завичаја, говорног идиома који је залегао у основицу књижевног 

4 До „старе границе“ због тога што је непосредно после Другог светског рата „Срески 
одбор дурмиторског среза“ донео одлуку и „одсекао“ један део Безуја и припојио га Дробњаку, 
на велико незадовољство Безујана и власника одсечених поседа. Одсечени део села је 
Драгаљево, а наведеним чином направљена је непотребна збрка и нова граница. Детаљније о 
томе у: Гаговић 2006:15.
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језика који је велики реформатор половином ХIХ реформисао за потребе 
српског народа и његове културе. И прву5 и другу6 Вуковићеву студију прати, 
између осталог, и ласкава оцена највећег српског дијалектолога.7

1.1. Последњих деценија у србистици, са великим закашњењем и 
регионално изразито неравномерно, узима, најзад, маха и дијалекатска 
лексикографија. По обимним дијалекатским речницима, односно збиркама 
речи из народа, испредњачила је призренско-тимочка дијалекатска област, 
дакле терен источне и јужне Србије. У односу на огромну већину српског 
језичког простора у том домену не заостаје ни Црна Гора, а наука је управо 
са терена херцеговачко-крајишког дијалекта, из северног, односно североза-
падног дела државе добила четири значајна таква остварења. Поред обим-
ног двотомног Ускочког речника (Станић 1990; Станић 1991), затим Рјечника 
говора Прошћења (код Мојковца) (Вујичић 1995), те недавно објављеног 
Речника говора Бањана, Грахова и Опутних Рудина (Копривица 2006) за-
интересованим стручњацима омогућен је увид и у вековима таложено лек-
сичко благо Пиве. У LI књизи Српског дијалектолошког зборника, која на 
корицама носи годину 2004, а из штампе је изашла почетком пролећа 2005, 
на стогодишњицу свога постојања, штампана је необично богата збирка 
„увелих“ народних речи прикупљених на Пивској планини. Монографија 
Светозара Гаговића Из лекисике Пиве (село Безује) представља сјајан 
дијалекатски речник диференцијалног типа. У току „двадесетак и више 
љета“ аутор је у свом родном селу прикупио „око седам хиљада ријечи са око 
осам хиљада значења“ (Гаговић 2004: 3). Ауторове уводне напомене, његово 
обраћање читаоцима, корисницима његовога труда говори о дирљивом одно-
су једног Планинштака према завичајној баштини и подсећа, камо среће и 
да обавезује, кадре за сличне подухвате, како се на најплеменитији начин 

5 „Најзначајнији од постојећих радова из области штокавских говора са новом 
акцентуацијом и уједно најуспелија од расправа у нашој науци у којима аутори описују свој 
матерњи говор полазећи пре свега од сопственог језичког осећања. Солидан материјал и 
опсеравције са много смисла за гласовне нијансе. Обраћајући пажњу на појаве које раније 
нису запажене писац шири круг проблематике обрађиване у нашој научној литератури. Веома 
значајна синтаксичка грађа“ (Ивић 1956: 151)

6 „Најподробнија међу расправама о акценатским системима наших говора. 
Многобројни осврти на стање у осталим говорима, понегде дискусија…Интересантна нова 
опажања, нарочито о феноменима дезакцентуације речи у реченици“ (Ивић 1956: 151)

7 Личности и делу овога угледнога Планинштака у Београду је 29. и 30. јуна 1998. 
године посвећен и посебан научни скуп, а поднети реферати и саопштења штампани су у 
књизи Личност и дјело академика Јована Вуковића. — Београд (Удружење Дурмитораца у 
Београду), 1998, стр. 1–180.
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одужује роду и завичају.8 Веома позитивна научна критика Гаговићевог реч-
ника указује на вишеструки значај његовога дела, које превазилази оквире 
приноса дијалекатској лексикографији.9 Када је о лексици реч, овом при-
ликом подсећамо на романски уплив у лексику Пивљана (Радовић-Тешић 
1991).

1.2. Стицајем околности, ни организована теренска ономастичка 
истраживања код Срба нису старог датума (о томе детаљније у: Стијовић 
1997). Већ је речено да је на територији целе Пиве систематски прикупљена 
ономастичка грађа (топонимија исцрпно, а антропонимија селективно, у 
по неколико одабраних села Планине и Жупе). Прикупљена грађа је углав-
ном сређена, а њен мањи део објављен у прилозима које је ауторка ове 
монографије писала сама (Цицмил–Реметић 2003; Цицмил–Реметић 2000; 
Цицмил–Реметић 2006) или у коауторству са С. Реметићем (Цицмил–
Реметић и Реметић 2008, прештампано у: Цицмил–Реметић и Реметић 2009; 
Цицмил–Реметић и Реметић 2010). Светозар Гаговић, аутор запаженог, већ 
помињаног дијалекатског речника, одличне збирке речи из говора Планин-
штака, прикупио је и објавио топонимију Безуја, свога родног села (Гаговић 
2006). Подаци нису акцентовани, али су добро дошли као допуна и провера 
грађе коју сам ја прикупила у том пространом насељу.

Захваљујући првенствено истраживачима ентузијастима, обично ама-
терима у области те струке слика многих села или појединих братстава ши-
ром српског етничког и језичког простора представљена је у форми посебне 

8 „У почетку сам записивао само оне [речи] које су полако нагињале забораву и 
потпуном губљењу. Према њима сам се често односио као према живим бићима, јер је, бар за 
мене, свака од њих имала своју душу, свој крвоток, своје сузе и капљице зноја, своју патњу, 
чежњу или бол, или, пак, мржњу, љубав и наду. Можда се све то мени тако причињавало, као 
много штошта у животу, па сам баш те умируће и увеле ријечи прво и почео да биљежим, 
мислећи да им тако помажем да остану у животу, јер су оне носиле одраз давнине. Сакупљене 
у заједничку прегршт све су ми се учиниле једнако важним, неодвојиве једне од других, јер 
су подједнако одражавале народни живот и у себи носиле особености гледања у душу народа 
мога родног краја. Прикупљене и предате надолазећем времену отргнуће се коначном и 
безнадежном забораву“ (Гаговић 2004: 6).

9 „Значај оваквих речника за лингвистичка истраживања не треба посебно истицати. 
Они доносе материјал који је подједнако занимљив дијалектолозима, лексиколозима, 
семантичарима, етимолозима…“. „Познато је да црногорски говори, као и сви остали 
периферни говори, добро чувају архаичну словенску лексику. Са становишта словенске 
етимолошке науке таква лексика је од непроцењивог значаја јер доприноси реконструкцији 
прасловенског лексичког фонда, расветљавању историјских односа међу словенским 
дијалектима и употпуњавању слике о дијалекатској рашчлањености прасловенског 
језика. Речник Пиве обилује досад незабележеним лексичким архаизмима који целовитије 
осветљавају још нерешене (или допола решене) етимолошке проблеме, те стога представља 
прави изазов и „посластицу“ за етимологе“ (Бјелетић 2005: 294, 299).
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монографије. Да на осећање те врсте дуга према завичају и прецима нису 
имуни ни пивски горштаци, показују, између осталог, и књиге о братству 
Гаговића (Гаговић 1997), о Пишчу и Војиновићима (Цицмил и Трипковић 
2003), односно о братству Крунића са Пивске планине (Крунић 1998). И 
у овом случају се показало да радови агилних „завичајаца“ доносе вредне 
допуне, местимично и умесне корекције, тананија појашњења појединости 
обухваћених монографијама, обимним студијама угледних претходника, 
признатих научних стваралаца. Агилни Пивљани не заборављају ни своје са-
племенике који су након Другог светског рата колонизовани у питомој Бачкој. 
Да брину о њима, да прате њихов живот у осетно другачијем окружењу, све-
дочи, између осталог, и посебан зборник радова Бачко Добро Поље — Гор-
штаци у равници (Бачко Добро Поље 1979).

I–3. ЈЕЗИК И ТОПОНИМИЈА

1.0. Добро је познато да се прошлост једног подручја поуздано, вер-
но ишчитава и из локалног ономастикона, да се на основу хидронима, оро-
нима, ојконима и других топонима „доносе поуздани судови о етничким 
приликама на испитиваним подручјима од предримског периода до наших 
дана“ (Реметић 2006: 673). У именослов готово свих региона српског ет-
ничког и језичког комплекса поуздане трагове утиснуле су све претходне 
цивилизације. Са типичним примером тога типа сусрећу се истраживачи ма-
сива громадног Дурмитора, чији ономастикон подсећа на демографски кон-
тинуитет од праисторије до данас. Тај поуздани сведок, исто тако, казује да се 
ни Словени, далеки преци Дурмитораца, дакле и Пивљана, нису у садашњем 
завичају „населили на пустој земљи, да су ту затекли староседеоце, и то у 
довољном броју да би њихова саопштења о именима река дошљаци сматра-
ли меродавним“ (Ивић 1998: 14). Зна се, наиме, да „наше веће и средње реке 
носе претежним делом и данас своја античка имена, очигледно предримског 
порекла“ (Ивић 1998: 14). У нашем случају несумњиво дубока старина стоји 
иза хидронима Тара и Пива.

1.1. Наука одавно зна за романски супстрат у дурмиторском ономасти-
кону. Неспорно је да ороним Дурмитор „потиче од средњовековних влаш-
ких пастира“ (Ивић 1988: 48). Несумњиво романски супстрат ишчитава се 
у неким топонимима наведеног подручја (Матаруге, Мацавар до, Магуде, 
Мургуле, Балчилов врг, Игрово брдо, Суморова гора, Бундос, Братуљев до, 
Манџовина, Окруман, Отар, Крнад, Кукрича…), као и у називима неких пив-
ских братстава (Батуран, Бауцал, Бојат, Цицмил; Благојевић 1971: 92; Циц-
мил–Реметић 2003: 324). Систематско прикупљање топонимије на Пивској 




