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Запис о маренди
Роко Неро, мој пријатељ из Новога О МАРЕНДИ
Између девет и једанаест ура чиновници су скидали
црне штитнике, које су носили преко рукава од кошуље, од
ручног зглоба до лаката. Занатлије су напуштале своје
радње, тек пришкринувши врата. Лучки радници остављали
су колица и каре, да и они одморе, а из великих радионица,
фабрика и складишта стизали су радници у трљижима.
Било је ту професора, адвоката, пензионера, помораца,
рибара, сељака, господе и пролетера. Сви у исто доба дана
за кафанским столом. У уру од маренде! Улице и уличице,
кале и пјацете бокешких градова мамиле су профумима од
кужине. И сит огладни. А ко не би !?.Пасаш доњом бандом,
а ноздрве ти напуни мирис тек поприганих гавица, сардуна
и сардела. Кренеш даље, иза кантуна те дочека онај
непоновљиви, слаткасти и мамљив мирис гарофулића и
одмах знаш да је код Маре спреман рижот од телетине.
Стигнеш близу Перове конобе, а око тебе, као да те
опколио и притиснуо, мирис тек куваних трипица и у трену
помислиш на слани сир. Треба га само изгратати преко
пијата. На ону малу пијацету, ђе долазе радници из Велике
радионице, вазда је најбољи говеђи гулаш, а код тете
Катица најјбоља је фажола. И сад је стађон од фажоле!
Тета Катица би јој додала домаће паште. Таман колико
треба. Никада ни зеру вишка. Мајко моја, када уз фажолу
скува главину и кољеницу, па их искида на пијат и окружи
шкалоњама!. А Ђоко парића по неколико јела. Зими
обавезно сарму, па краут са кобасицом, зеље и каштрадину
са кртолом у гуке. На банак је пршут ђеда Вида, стар скоро
двије године, који Перо зналачки фета, као да је сир. И
вазда има по који бумбар! Жена Анта Кићова кува само
фина јела: шницеле у тоћу, паштицаду са њокама, пашта
шуту са тоћом од говедине, бакалај и „ боме, ни анци један
дан не паса, да у моју кужину нема лешаде од меса и од
рибе " свако мало је понављала преко прозорчића који је из
кужине гледао у конобу. А с прољећа, код Ива се тискало за
пијат јагњећих дропчића са бижом, џигерицу са луком, а
посебна фешта била је када се парићавала бржолица уз
коју је одила жућеница са кртолом.
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Неко је рекао да је „ маренда велики оброк за мале паре"
и сигурно се у томе крије дио тајне њене популарности.
Треба додати и друге карактеристике: маренда је
зближавала људе, била је вријеме за градске новитаде,
љубавне и сваке друге приче, мјесто анализе свега и
свакога у спорту, послу, држави и свијету, а о политици се
вазда причало посебним језиком у стилу „ све реци – а не
реци ништа " јер се знало да у свакој кафани неко има „
дежурно ухо ". А маренда не би била бренд прошлости да
није вина, које једноставно иде уз наручено јело и никада те
не питају хоћеш ли вино него: које вино? Старе муштерије
се ни то нијесу питале јер је конобар знао ко пије бијело, ко
црно, шприцер или беванду. Јело се, пило, наздрављало и
ћакулало готово у један глас: бучно, па и када су стизале
ружне вијести.
Нема више маренде! А ствар је проста: није маренда
потпуно нестала него је промијенила мјесто и вријеме. Кад
год ти одговара, телефон у руке, позовеш број и на врата
стана или посла донесу ти пицу или неко јело са јеловника
кинеске кужине! Нико и не помишља да би, у десет ујутро из
неке кафане добио трипице и то „ малу „ порцију у дубоки
пијат, за мало пара. Тако одавно не размишљају ни
угоститељи. А стара маренда омогућавала је да се о свему
прича, ако треба и у тихо, у по ријечи, да би остала тајна.
Ко није чуо, послије му, онако, лијепо и натенане, на ухо
испричаш.
У сваком случају, добро си јео и пио за мале паре. Био у
добром друштву, чуо све што си морао знати тога дана,
договорио вечерње картање, поподневно бућање или
опослио оно о чему ти укућани брунтулају данима. И мобу
си договорио у кафани. Све у оне по уре од маренде !
Заборавио сам на оне терине и пијаделе пуне куваних јаја и
слане рибе. Па ко би попио чашицу, а да не заложи !?
Зборе да је маренда нестала скупа са оним великим
радионицама, фабрикама и складиштима. У овим,
придошлим новитадама нема маренде. Неће је ни бити!
Зборили што зборили, чињели што чињели, писали или
не, она је пасала за вазда и не без уздаха зборим: Адио ти,
маренда.
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Запис о шкуру
Када данас погледате на многобројне куће у Кртолима, а
и у целом Боко Которском Заливу, приметићете да су скоро
нестала ‗‘стара добра ШКУРА‘‘. Њих или потпуно избацују
или замењују са пластичним прозорима са филаретама, а
често и са алуминијумском браваријом, а понајвише са
елоксираним - веома траженим и популарним - шкурима.
Све то одудара од камених зидова, и нарушава не само
изглед те куће већ и изглед целих архитектонских целина.
Порекло речи ШКУРО (ШКУРУ – или тамно, црно.
ШКУРО се каже и за ноћ без месеца), нам објашњава зашто
су вековима Шкура била у употреби на овим просторима.
Када се Шкура затворе у току дана нити један трачак
светлости није могао да уђе у просторију, а исто тако је и са
ветром или са кишом. Једноставне, али невероватно
ефикасне конструкције, Шкура су била најбољи заштитник
од свих временских непогода – од ветра и кише до сунца и
врућине.
Дебели камени зидови у комбинацији са шкурима су
били традиционални еркондишн мештана Кртола, а и
житеља Боке Которске. Овакав тип Шкура је вековима био
заступљен у Кртолима из више разлога.
До појаве прозора, који су се уграђивали на унутрашњој
страни, Шкура су, са спољашне стране каменог зида била
херметичка заштита од временских прилика, а када су
Кртољани почели уграђивати прозоре, Шкура су остајала са
спољне стране и наставиле да служе својој првој сврси.
Како год да су се прозори уграђивали у унутрашњу
страну каменог зида, они нису могли да тако добро
затварају, заптивају, па су, ако се нису Шкура затворила,
вода и ветар увек нашли свој пут ка унутрашњости куће.
Када су Шкура требала бити отворена постојала је
могућност да се због ветра одштете од камени зид па је
један од најстаријих, а и најефикаснијих начина да Шкура
остану фиксирана био помоћу хоризонталне летве (пунат)
која је фиксирала оба шкура и коју сусрећемо у Кртолима
на старијим кућама.
Неке од кућа из XIX века су имале фиксирање крила
помоћу металних помичних држача.
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Засењивање таквих прозора којима су оба крила
растворена решавало се још од средњег века платненим
засторима, белим или у бојама, који су се пребацивали
преко мотке провучене испред прозора кроз две
прошупљене камене конзоле.
Малена надстрешница изведена изнад прозора из
дрвених конзолних гредица с покровом од купе каналице
била је добар заштитник од најјачег подневног сунца, али
једнако вредан штит од кише. Те су се надстрешнице
градиле од XVII века, а потпуно су нестале на кућама које
су грађене на почетку XX века.
ТРАДИЦИЈА ЗЕЛЕНЕ БОЈЕ
Није зелена боја Шкура само у традицији Кртола него је
она у традицији целог приморја – Од Истре до Бара. Зелену
боју, угодну оку, пратимо у записима путописаца из XVII
века у којима се може прочитати да су дрвена Шкура готово
увек била зелена. Зелена Шкура притворене "у либар"
шкрто пропуштају сунце у беле собе Кртољских кућа,
стварајући ону тајновиту и умирујућу атмосферу
пригушеног и суптилног светлозеленог одсјаја. Шкура су
била и остала дела довитљивих мајстора који су знали
доскочити сунцу, ветру и киши и стварати дрвене заклоне
кроз које се са ужитком могао проматрати ведар
медитерански свет и истовремено могло остати скривен у
тајновитој тишини Кртољских соба.
Запис о Кртољском Вину
Гајила се винова лоза на просторима Кртола још у III и II
веку пре нове ере, па самим тим и вино се правило на овом
подручју. Ова регија је била позната по добром и
квалитетном вину које је и до трпеза Венеције стизало.
Године 1796. патрон Лука Барбић из Кртола, својим бродом
превози, поред маслиновог уља и вино које је су Кртољани
правили из својих винограда у Солилима – у Кртољском
Пољу.
Кртољани су своје вино правили и држали у магазинима
на обали залива, од Поља до Францисковића, а одатле га,
сваких два до три дана, до кућа својих - ‗‘у-село‘‘ - за
свакодневну употребу носили у демижанама.
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Виногради кртољски су се налазили у Кртољском Пољу,
у Оку, на обронцима према плажи Пржина, и у омеђеним
баштинама између засеока Кртољских – Од Гошића до
Ђурашевића. Да је традиција гајења лозе дуга може се
закључити и по топонимима појединих подручја, па се тако,
један део обрадивог земљишта у Оку код Бјелила, зове
Заложје.
Кртољани су већином гајили црне сорте грожђа, а то су
биле: Вранац, Кратошија, Плавка и Кадарун. Временом је
настала и чувена аутохтона сорта „марзамин‖, или како су
је помињали у виноградарским енциклопедијама „марзамин
ди Теодо‖ и поредили је са шпанском „малагом‖. Међутим
најраспрострањенија сорте су биле Кадарун и Плавка, а
постојала је и изрека која је каже - „Кадарун и плавка сиротињска мајка‖.
Карадун и Плавка су аутохтоне соте које добро подносе
влажну и специфичну микро климу Кртола, веома су
издашне и у комбинацији дају фино, питко и мирисно вино.
‗‘Кадарун‘‘, винска розе сорта, има јако збијене округле
бобице. Кадарун се могао брати и у октобру, када почну да
падају велике кише, а веома је отпоран на пламењачу пепелницу.
„Плавка‖ није, као што су многи мислили, онај чувени
мали далматински „плавац‖, него сорта која се гајила
некада давно у Боки Которској, а данас је скоро
заборвљена. Кртољани су имали и чокоте старе племените
врсте грожђа сорте „пратковина‖, као и аутохтоне врсте
познате као ‗‘Лисица – Лисичина‘‘. То је роза сорта, која је у
комбинацијама са другим сортама давала изузетно вино.
Виногради су, јер их у Кртолима данас скоро и нема, као
и маслине захтевали присуство човека у току целе године.
Кртољани су, крајем године или у јануару угрубо копали
своје винограде, на вилу, дикелу, лопату или ашов, јер је
земља, а већином је то ‗‘црвеница‘‘ на тој хладноћи била
доста порозна. Сваке четири године, у то доба су Кртољани
богато ђубрили своје винограде стајским ђубривом, а сваке
године се помало додавали ђубрива и то су звали - зимско
прихрањивање. После тога, око Трипундана, крајем
фебруара резале су се лоза.
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Тај обичај је био строго поштован, јер је вековно искуство
показало да је то давало резултате.
Тада се режу три лозе, а после седам дана сви чокоти,
затим се затегну коци и жице, вежу се лозе (ако су неке
попустиле услед рода, лишћа), а потом следи зимско
прскање плавим каменом – Галицом - (3 кг на 100 л воде), и
окопавање винограда да не би много затравио. Прво се
мало пусти трава да израсте, па се онда окопава.
Прво прскање је било пред Ђурђевдан, 6. маја, а након
тога сваких седам дана. Лоза се онда плеви, окопава и
неколико пута и ‗‘сумпрешава‘‘ против пепелнице. Пред
Петровдан лоза мора бити везана јер баш тада може бити
ветра, кише али и града понекад.
Пред цветање се лоза напрска, други пут нађубри, окопа
и док не створи мале ситне бобице, у винограду се ништа
не дира.
Када почне зревање у јулу и током августа, мада су се у
винограде стављала страшила и качила звона да плаше
птице, многи Кртољани су свакодневно обилазили своје
виинограде и плашили птице да не уништавају плод.
Почетак бербе грожђа у Кртолима је била процена
домаћина који је по искуству одређивао зрелост гржђа, па
самим тим и почетак бербе. У току зазревања грожђе
достигне највећу количину шећера, која се не мења, па је то
права ‗‘ура за бербу‘‘.
Ову зрелост већина Кртољских домаћина је одређивала
по самом изгледу грозда. Наиме, вањски знакови зрелог
грожђа су одговарајућа боја карактеристична за сорту, те
више или мање одрвенела петељка, а неке од сорти тада
имају и карактеристичан мирис.
Почетак бербе је одређивао и квалитет вина, па су се
Кртољани трудили да тачно одреде дан бербе.
Прерана берба није била добра, управо због малог
садржаја шећера, а великог садржаја киселина. Наиме, у
незрелом грожђу има превише јабучне киселине која вину
даје опори окус, а одузимање киселине у вину је врло
‗‘захтевна работа‘‘ те је нису могли сви ни спровести.
На дан бербе – кидања грожђа – настајала је права моба
у фамељи.
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Било је потребно добро организовати цео процес – од
кидања грожђа до стављања у бадањ и мечења.
Берачи су (из винограда у виноград) кидали грожђе, а
онда су га товарили у КОШЕВЕ, које су на магарцима
преносили до магазина на море.
По неким причама, Гошићани су грожђе из Ока, барком
низ Ријеку (док су је одржавали – чистили дно и зидали
међе) довозили до Бјелила.
Из КОШЕВА грожђе се убацивало у БАДАЊ, где се
мечило. Кртољани су мечили грожђе по старом,
традиционалном обичају, са фустуљином (комина од
грожђа), јер то даје вину и ракији специфичан буке. Вино се
након тога меша три пута дневно и то је процес који се мора
поштовати због гљивица и равномерног сазревања сока
који је у бадању. Муљање се вршило искључиво у
храстовим бадањима и бурадима, а касније је вино у њима
и одлежавало.
Троп се налази у бадању све док не падне и онда следи
претакање. То је знак да је врење при крају, кад почиње
троп да се спушта. Врење није ограничено временски и
условљено је количином грожђа у шећеру. Ако има више
шећера, оно много више и ври, а то се из године у годину
мења и буде од 10 до 20 дана. Вино се онда претаче, из
великих бадања у мања бурад, где се врши таложење. На
крају мечења и претакања остане само суви троп - комина
(за ракију).
Неки Кртољани су куповали грожђе и додавали то
грожђе уместо што би додавали воду или шећер (како су то
неки радили) у ту комину да би изазвали нови процес
врења. Ракија се обично пекла код човека који је имао казан
за печење ракије, а за ту услугу је узимао ујам у ракији.
Стари Кртољани су говорили да се мора сачекати да се
заврши врење комине и новоизмеченог грожђа од 10-15
дана и кад троп потпуно падне, кад комину прекрије
течност, а грожђани шећер се претвори у алкохол, тада се
пече ракија. Ракија не трпи форцу - данас источи вино, а
одмах сјутра да се пече ракија. Када се поступи по таквим
правилима онда се од 100 литара тропа добијало само 7
литара ракије, али оне чисте.
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Прави домаћини нису хтели да због 2-3 литра више,
њихова ракија изгуби на квалитету.
У Кртољским магазинима, који су били без прозора, са
каменим зидовима широким од 50 до 70 цм, и са каменом
поплочаним подом, могло се одржавати вино целе године,
јер је температура у њима била приближно једнака и лети и
зими – око 16 до 18 степени. Поред тих услова водило се
рачуна и о преливању – претакању вина, а то је зависило
од тога каквог је квалитета било вино. Када је све како
треба – температура и влажност ваздуха, процес тихог
дозревања вина траје до Божића, па се пред тај велики
хришћански празник вино пресипа у бурад, где остаје
читаву годину. Ракија се искључиво чувала у великим
стакленим демижанама.
Свака кућа у Кртоле која је држала до себе, је правила
своје вино и ракију, и оно је било најбоље ‗‘у-село‘‘.
Кртољска вина су имало специфичан буке, а већином су
то била црна вина и ретко који Кртољанин је правио бело
вино. Вина Кртољска су ''вукла'' на мало ‗‘киселкасту‘‘ ноту,
па ма из које куће Кртољске била, али су баш због тога и
била препознатљива и веома тражена.
Вино је код Кртољана било у свакодневној употреби и,
мада су пили више беванде неголи ‗‘цијело‘‘ – чисто – вино,
дневна потрошња је била око две до три литре, јер је вино
било саставни део и маренде (доручак) и обједа (ручак или
вечера), па је лако израчунати колико се вина у Кртолима
правило. Из демижане, у којој се вино из магацина
доносило до куће, претакало пред објед у боцун, а уместо
плутаног чепа обично се боцун затварао сушеним лимуном.
Чаше су морале бити од дебелог стакла, а ракија се пила из
бићерина.
Данас нема бачви од плаве галице по баштинама, нема
ни одрина, нема ни винограда, ни бадања, а велике пирије
(левак) служе за претакање неке друге течности.
Демижане су украси у дневним собама или висе по
угостителским објектима.
Кртољско вино је, као и домаће маслиново уље остало
само као део сећања на нека времана у којима је било и
домаћег сира, пршута, уља, раштана.
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Запис о Кртољским Тумулима
ЖИВОТ У ХЕЛЕНИСТИЧКО ДОБА
Праисторијско време обележавају многобројни тумули
који се простиру од Врмца, преко тиватског поља до
КРТОЛА, а истраживања су дала значајне податке о
култури Илира од бронзаног доба до почетка римске
власти. Те својеврсне камене гробнице, прекривене
високим земљаним насипима, садрже, као прилоге уз
покојника, разне алатке, оружје, накит и нарочито предмете
керамике. Начину сахрањивања, са телом покојника у
згрченом стању и специфична обрада гроба, указују да је ту
егзистирала посебна скупина становништва којој су
припадала илирска племена. Међу тумулима у тиватском
пољу, најзначајнији су они на Малој груди. Датирани су у
рано бронзано доба, у време 1900-1800. године п.н.е. што је
један од најстаријих и најугледнијих локалитета у Боки
Которској. Налази у гробу и откривени трагови погребног
обреда указују да је ту била сахрањена знаменита личност,
вероватно неки владар.
Уз керамику, са карактеристикама тзв. вучедолског
културног круга, распрострањеног на територији БиХ и
Далмације, у тој гробници нађени су и други вредни
дијадеми и друго. Оцењено је да су предмети од злата били
увезени са јегејског подручја.
ПРЕ РИМСКИХ ПОСТОЈАЛА ИЛИРСКА НАСЕЉА
Археолошка истраживања открила су да је било више
насеља из предримског и римског доба која су се налазила
у Тиватском пољу и по ободу обронака. Најзначајније
предилирско и илирско насеље било је у Кртолима, на
падинама брежуљка на коме је црква Св. Луке у Гошићима,
где су се очували делови чврсто зиданих грађевина за
становање са остацима материјалне културе. То је било
насеље у коме се вековима интензивно живело у
хелинистичко доба, од краја IV – II века п.н.е. али у њему се
наставио живот и под римском влашћу о чему свједоче
остаци керамике, као и грађевине раноримског раздобља из
I и II века н.е.
Међу покретним материјалом тамо пронађеним,
највреднији су предмети од керамике.
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У ииватском пољу, седам км јужно од Тивта, откривени
су остаци римске осматрачнице и стражарске куле.
Откривени су и гробови и предмети од керамике, који
показују да је на том месту, пре римског, постојало илирско
насеље.
Локалитет Пјаца, највише удаљен од Тивта, приближно у
правцу југоистока, на коме су откривени остаци материјалне
културе из три периода веома је занимљив за археологе.
Најстаријем раздобљу, V – IV век н.е. припадало је
праисторијско насеље, средњем раздобљу римска
грађевина типа римске виле (Vila Rustica), а најмлађем добу
грађевина са остацима мозаика из V – VI века.
На тиватском подручју пронађени су и други налази из
римског периода: делови натписа, делови грађевина,
керамика и остало.
За једну грађевину у БРДИМА, засеоку преко пута
Превлаке, сматра се да је била римска цистерна. Ту је,
такође, откривен касноантички гроб, саграђен од тегула у IV
веку.
На Превлаци, на јужној страни залива, осмотрени су
остаци неке грађевине са мозаичким подом, па се
оправдано претпоставља да је ту била римска вила.
За одређивање чињеница велики значај имају бројни
археолошки материјали од којих посебна важност припада
локалитетима Солила, италског порекла, изузимајући
примерак коринтског скифоса који потичу из I века п.н.е. и
првих векова наше ере. Пронађени материјали из
локалитета НОВЕ РИЈЕКЕ потиче углавном из V века п.н.е.
а примерак обода јонске амфоре из друге половине VI века.
Та керамика потиче од античких (црвенофигурних и
црнопрофилисаних примерака) и јонских амфора.
Управо бројни археолошки материјали на том подручју
подстичу размишљање да је можда стари тајанствени
римски град Агрувиум био негде на простору између
Думидрана и Превлаке.
Неки археолози сматрају да је тај град био у близини
Солила, при мору. Материјал нађен на том локалитету
датиран је у први век п.н.е. и прве векове нове ере, управо
у време када је постојао тај римски град.
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КО СУ БИЛИ БОКЕЉСКИ КОЗАРИ
Међутим, све што је до сада откривено није понекад
довољно за поуздану реконструкцију збивања јер оскудан
материјал није сачуван и обрађен на прави начин. За неке
од пронађених експоната у музејима не зна се ни место где
су откривени. Најинтересантнији локалитет, сврстан у
предисторијско доба, представљају цртежи на стени у
Липцима код Рисна - вредност не само за Боку Которску,
него и за Балкан. Највредније наслијеђе, на основу којега су
се вршиле реконструкције предисторије Боке оставили су
бокељски Илири, популарно названи КОЗАРИ, који су били
антагонистички расположени према грчким колонизаторима
у том крају. Они су све до II века п.н.е. задржали
праисторијску културу железног доба. Завршена најновија
рекогносцирања територије Боке, као и акције које су у току,
откриле су нове локалитете који су припадали Илирима.
Послије комплетирања материјала, нарочито је запажена
појава мноштва гомила – могила, углавном од камена,
лоцираних на пригодним узвишењиам или на падинама
брда. Распоред тих гомила, на ужем подручју Боке
Которске, наметнуо је потребу да се подијеле према речима
где су груписане: рејон херцегновског залеђа са селима
Суторина, Поди, Камено, Мојдеж, Мокрина, Крушевице и
Врбањ. На том подручју регистровано је 40 гомила и двије
градине. Приморски регион обухвата Херцегновску ривијеру
са селима Кути, Жлијеби, Репаје, Бакочи, Буновићи,
Бијелске Крушевице те Морињ и Рисан у рисанском заливу.
Ту је пронађено 37 гомила и једна градина. Трећи рејон је
полуострво Луштица и Кртоли са бројним тумулусима и
једном гомилом. На тај рејон се наставља подручје Грбља и
Паштровића, где такође има доста гомила. Археолошка
истраживања обављена су на ретким гомилама, а
систематска испитивања извршена су на свега њих
неколико: у селу Врбању изнад Херцег-Новог, у селу
Кутима, затим у засеоку Глоговик једна гомила. У Кртолима
су две: Миловића гомила и Миловића локве. Из археолошке
документације може се констатовати да је појава Илира у
Боки Которској синхронизована са општим збивањима у
илирској праисторији код нас.
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Сахрањивање покојника врши се у гомилама, углавном,
конструисаним од набацаног камења, ређе земље и
камења, а најређе само од земље. Заступљена су два
начина сахрањивања: спаљивање или закопавање. Једна
од најзначајнијих је Богданова гомила у Врбању која је
конструисана од камена и земље, што је разумљиво с
обзиром на састав тамишљег терена. У горњим, млађим
слојевима, уочено је спаљивање без гробних конструкција,
а у нижим, старијим слојевима, откривен је један гроб
конструисан плочама, са добро очуваним скелетом у
згрченом положају. Материјал пронађен у тој гробници је
врло сиромашан а састоји се од уломака керамике малих
димензија неколико омега укосница, једне перле, једне
ниске од камена, врха стреле од железа и једне прибадаче
од бронзе.
АНТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ У ГОМИЛАМА
Ретка су подручја на Јадранском мору на којима је
пронађено толико праисторијских и римских локалитета као
на скученом простору Боке Которске. Међутим, до сада је
мало урађено да се испитају сачувани остаци материјалне
прошлости како би се дошло до нових података драгоцених
за изучавање праисторијског доба у овом крају. Истина, у
после земљотресном периоду, од 1979. године, археолошки
радови су инезивирани али то је рађено зависно од
одређених урбанистичких или санационих потреба без
јединственог плана и програма истраживања читавог
региона Боке Которске. Посебно је занимљива ‗‘Миловића
Гомила‘‘ у Кртолима, такође конструисана набацаним
камењем са два венца од низа камења и то спољни грађен
од већег камења дебљине 1,20 м, а други концентричнији
два метра према центру, такође је формиран већим
камењем. У близини центра гомиле пронађен је гроб укопан
у земљу испод камења, конструисан је од плоча. Прилози
пронађени у маси гомиле су: неколико фрагмената
керамике, керамичких пршљенова, бронзани привесак и
један новчић краља Бајалоса. Тада је откопана и гомила на
‗‘Миловића Локвама‘‘ која је по конструкцији индентична са
''Миловића гомилом'', само што није пронађен гроб него
неколико керамичких примерака.
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Запис о Рибарењу Под Ости
Риболов ПОД ОСТИ, или како Кртољани изговарају
спојено са продуженим нагласком на слову И – ПОДОСТИИ
- је један од најстаријих начина риболова у Кртолима који
већ полако нестаје, а користили су га стољећима наши
преци. У сваком месту у Боки Которској, тачно се знало ко је
био прави МЕШТАР – мајстор, оваквог начина риболова, а
за Кртоле је то, половином прошлог века, по многима био
Лазо Марко Лакичевић са БЈЕЛИЛА, који је, сходно
традицији да се овај вид риболова преноси с колена на
колено унутар једне породице, свог сина Марка Лаза
Лакичевића научио и показао му све тајне овог начина
рибања, те је и Марко Лазо постао велики МЕШТАР ОД
ОСТИ.
За поћ‘ ПОД ОСТИ мора да се испуне два основна
услова, а то су: Мора бити ШКУРО – ноћ без месеца, и мора
бит‘ БОНАЦА, море без трунке БАВИЦЕ – малих таласа.
ПОДОСТИ се иде у двоје - један је задужен да, веслајући на
ПАРИЋЕ управља барком, а други стоји на ПРОВИ –
прамцу барке држећи у рукама ости и претражује погледом
море циљајући рибу.
ОСТИ се састоје од два дела - први дио је дуги ( 3-4 м)
дрвени држач који се назива ОСТИЉ, а други је железни
петерозубац – саме ОСТИ, смештене на врху ОСТИЉА.
Остима се попут копља прободе риба која по ноћи мирује и
прилази „ крају―.
Многи рибари су, ако им се којим случајем деси да се
ОСТИЉ, приликом гађања рибе, поломи при дну, танким
коноп везивали ОСТИ за ОСТИЉ, и то негде на половину
ОСТИЉА.
Свака кртољска барка је, као обавезни део риболовног
алата, имала и омалену флашу са смесом маслиновог уља
и ситне пржине – песка, па ако се деси да је море
узбуркано, по његовој површини се баца, обично гранчицом
рузмарина, припремљена смеса, те се море ‗‘умири ко
стакло‘‘.
На ПРОВИ барке поставља се ФЕРАО чија светлост
привлачи рибу и освјетљава површину мора. Светлост
ФЕРАЛА може досећи од 3 до 5 метара дубине.
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ФЕРАО се састоји се од жељезног носача који се зове
„груја―, на закривљеном врху је метални тањур са
стакленом БОЦЕТОМ или, како су многи то једноставно
звали - СТАКЛОМ
Унутар БОЦЕТЕ или СТАКЛА је дугуљаста мрежица РЕДИНА која светли и која се распадне након неког
времена те је морамо мењати.
Данас ретко где има да се набаве РЕДИНЕ, посебно јер
се некада за ферао користио петролеј, потом плин, а данас
се ФЕРАО претворио у сијалицу на акомулаторски погон, те
РЕДИНЕ нису ни потребне. Изгубио се мирис петроуља и
гаса, шиштање РЕДИНЕ и умилна топлина коју је око себе
ширио ФЕРАО. Данас је немогуће бацити улигањ –
ПИЛИЋЕ (мали улигњи) на ФЕРАО и испригати га па га
потом ИСПИТИ.
У давним временима Кртољани су уместо ФЕРАЛА
користили ФРАШКУ. На ПРОВУ од барке се стављала
специјална гвоздена решетка а затим стављали ФРАШКУ и
палили је. ФРАШКА се добијала сечењем шума и посебним
сушењем тога дрвета.
Кртољани су одвајкада имали посебне ПОСТЕ за
рибање ПОДОСТИ, али се рибало од Петровића до
Солила, па уз Кртољски зид на ПРЕВЛАКУ и с ове,
Кртољске стране ШКОЉА.
Кртољске Барке су кретале из пората на Бјелилима,
Какрца, са Плоча и Калуђеровине и са Жуковца крај Новога
Мула. Свако је полако, уз Кртољску обалу ишао ка својој
срећној пости, а оне су, увек биле срећне свима. Није се
могло заобићи БЛАТО на Бјелилима, а морао се обиграти и
ЗАНОВЕТНИ ШКОЉИЦ, отићи до сека изнад КАКРЦА,
упутити се ка КРИЦКОВИНИ, а напокон и отићи под ШКОЉ
и на ТУЊУ.
У ноћима без месеца, из барки се могло чути – Шијај
насе, а сада десним јаче. Хајде од Новога, крену Упоље, а
све те команде је давао онај који је на ПРОВИ стајао и
посматрао кретање живота на дну Кртољског мора.
Остима су се ТУКЛИ – гађали Угори и Јегуље у Блату,
Циполи и Чавре Упоље, Сараг и покоја Орада око
Шкољица…
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Запис о Рибарењу на Жегарицу
Рибање у ноћима без месеца, у време шкура, је вековна
традиција у Боки Которској, а први докази, камени утези за
мреже које су користили прастановници Боке пронађени су
у пећини Спила, и датирају пре 5.000 година. У то време су
и Феничани рибали на исти начин, и ко зна којим путевима
су Феничани и прастановници Боке Которске дошли у везу,
и ко је коме пренео тајну рибарске мреже. И тако је бивало
вековима.
До појаве памука, правили су Кртољски рибари мреже од
жуке, а када су се мреже почеле плести од памучних нити
јавио се проблем у боји мреже. Природна боја памука се
веома јасно оцртавала у мору и рибе би такве мреже
заобилазиле, па да се то не би догађало, ваљало је мреже
некако мастити – офарбати. Покушавало се на све могуће
начине, али ништа није успевало да офарба мрежу и
истовремено ојача нити мреже, а тиме се продужи и њен
век трајања.
Решење је нађено у боровим шумама што расту по
обронцима Бококоторских брда, посебно на Врмцу, брди
изнад Тивта, па су рибари често морали одлазити у шуме
берући борову кору, јер се у њој крила боја за рибарске
мреже.
Након што се обезбеди довољно борове коре поступак
израде боје могао је почети.
Борова кора излагала се сунцу и ветру како би се
осушила, а потом се ударала маљем или неком сличном
алатком, понекад је то била чак и обична тољага. Било је
важно дуго је ударати све док се борова кора не претвори у
прах. Тај прах се називао Крка или Крга.
Крка се кувала у морској води, потом се остави да се
текућина охлади па се у њу покиша - потопи мрежа. Кад
конац прихвати боју, мреже се суше и спремне су за
рибање. Ова боја се у мору могла одржати око 22 дана, па
се поступак маштења мрежа обнављао сваких 22 дана.
Као и код већине рецептура и ова је имала различите
варијанте, јер су неки рибари сматрали да кувана отопина
превише „зацрни― мреже па је рибе лако уоче, а јака
отопина и изгара конац па мреже старе пре времена.
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Томе се доскаче другачијим рецептом: крка или крга се
потапа у хладној морској води неколико дана и када пусти
боју покишају се (без цијеђења отопине) мреже и оставе
два – три дана. Тада се ваде и суше.
Кртољски рибари, а то се пре свега односи на рибаре из
насеља Францисковићи и Крашићи, су веома брзо открили
нови начин за фарбање мрежа и он се употребљавао
једино на овим просторима - лишће мрче се кишало у
морској води неколико дана па када пусти боју, у посуде са
отопином и лишћем кишале су се мреже. Док прихвате боју
знало је проћи и по неколико дана, али се показало да су
овако фарбане мреже и јаче и дуготрајније, а није требало
губити време за пут до Врмца, брати, тући и кувати борову
кору.
Због тога што су мреже биле веома скупе, па самим тим
и недоступне свим рибарима, веома рано се успоставио и
посебан рибарски власнички однос.
Власник барке, мреже и ферала се звао Патрун и он је у
рибање улагао свој прибор, а остали рибари свој рад. У
таквом односу се тачно знало како се дели улов и коме и
колико припада.
Прво су се од улова намирили трошкови око риболовног
алата (барка, мрежа, ферао и гориво), а затим део који иде
патруну, и остатак осталим рибарима. Мада је овај
власнички однос веома стар, он се, у истој мери задржао и
до данашњих дана.
Некако у исто време када су се правиле прве мреже
појавила се и потреба за осватљавањем - како осветлити
пут баркама и што више задржати светло под којим се
сакупља риба, јер је ноћно рибарење било погодно због
могућности улова већих количина плаве рибе која се
продавала свежа или усољена.
Вековима је паљење ЛУЧ-и био једини начин, а то је
изискивало брање и обраду дрвета, најчешће бора, клеке
или смреке. Како рибари нису имали времена да сами
припремају луч, они су размењивали робу и куповали луч
на пијаци у Рисну јер је та пијаца била главни снабдевач
лучи за целу Боку Которску, па самим тим и за Кртољске
рибаре.
57

58

Временом се почело рибарити помоћу нарочите железне
мреже, градела, причвршћених за прову. На граделама,
које су служиле као огњиште, горело је дрво о чему је
бринуо посебан рибар – свећар. Крашићани, вероватно због
велике удаљености и дугог путовања до Рисна и назад,
морали су измислити неки други начин и тиме избегнути
куповину лучи. За замену лучи послужила им је Магиња коју
су налагали на граделе. Магиња се припремала на посебан
начин – Гране би се упетљале у плетеницу, у такозване
Фрашке.
Фрашке су се у пракси показале боље од лучи јер су
спорије гореле а светлост је била иста, можда чак и нешто
интрзивнија од оне коју је давала ЛУЧ.
У Кртолима се ноћно рибање под фералом зове
Жегарица, а назив има корен у речи Жегати – Палити.
‗‘Ура је… Жегај ферао и амо у конао…‘‘ Време је… Упали
Ферао и идемо залив…
Вековима су власти у Боки Которској у ноћном рибању
видели још једну могућност да се дође до новаца, па су
увођени посебни прописи и таксе за овакву врсту риболова.
Било је времена када се порез плаћао по комаду веће рибе,
па је тако забележено да је у лето 1833. године било
ухваћено 22.076 комада крупне рибе, а уловили су их
професионални Бокељски рибари, којих је, те године било
183.
1860.
године, Алеxандер Паркес је открићем
вулканизације (процес спајања гуме са сумпором или неким
другим тварима које узрокују укрштање ланаца полимера) и
појавом производних стројева је почела употреба
синтетичких материјала за плетење мрежа, а Фрашке
замењују Гарбитаче. Памучне мреже постају синтетичке,
плута, која се и даље зове Плута, прави сe од стиропора,
Петроуље замењује Гарбитаче, а Ферале на Петроуље
замењује Плин, а последњих година Фералима се називају
Рефлектори на електрични погон - Агрегати и други
савремени производи који дају светлост.
У Кртолима су се рибањем под ферао, све до 70-тих
година прошлог века бавили Крашићани, а у две рибарске
задруге, били су укључени готово сви становници Крашића.
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Тих година из КРАШИЋА (Данас то зову Горњи Крашићи)
се у ФРАНЦИСКОВИЋЕ (Данас то зову Крашићи) доселили
и последњи становници, те данас у Горњим Крашићима
нико не живи.
60-тих година прошлог века, до доласка струје и пута који
је повезивао Крашиће са Бјелилима и Радовићима,
Крашићи су били типично рибарско место у коме је, у време
шкура било веома ужурбано пред мрак. У ваздуху се осећао
мирис петроуља јер су се палили ферали и барке
испловљавале, на париће, у конао.
Гајете су се припремале за зору, и када би се ферали
удаљили од обале, сви су одлазе кући на спавање јер се
ваљало пробудити пред зору, када се извлаче мреже, и
отићи на Посте – места на обали на којима се извлачи
мрежа. По Крашићима су једино шетали, од Мула до
Великог Јомаца, Кањушари из Гошића и осталих насеља
Кртољских, а онда би се и они подвукли под волтове,
полегали на тераце или на посте да дочекају Агиравање –
извлачење мреже.
Кањушари су особе које не припадају рибарској задрузи
и које помажу рибарима приликом извлачења мреже.
Обично су то били млађи момци који би одласком ‗на
кањуш‘‘ ‗‘зарадили‘‘ својим радом нешто рибе (Од 2 до 5 кг),
које би добијали након извлачења. Кањушари би прилазили
Патрону и он би, Кошице или Лате – велике конзерве са
дршком за ношење, пунио рибом. Одлазак ‗‘На Кањуш‘‘ није
била само пука забава већ су тако и најмлађи Кртољани
учествовали у раду свог домаћинства. Добар Кањушар је
могао у току једног шкура, обезбедити довољну количину
рибе за солење велој својој породици.
У Крашићима су после другог светског рата биле две
рибарске задруге чији су Патруни били Трипо Пера
Маркова и Трипо Пара Божова. Посте на којима су
агиравали су им биле одмах ту код куће – Мали Јомац (у
средини насеља) и Велики Јомац (На крају насеља код
Клачине). Посте су се морале одржавати, јер по неписаном
рибарском правилу, ако се три пута за редом не риба на
пости други рибари је имају право заузети и на њој
агиравати.
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Понекад, ради одржавања посте, морало се рибати и
када ‗‘пуха‘‘ бура – северни ветар из Верига, а тада је посао
око агираваља био доста тежак јер су таласи бацали мрежу
па је била потребна велика снага да се мрежа извуче на
обалу. Било је вечери када су Крашићани агиравали под
''Мимозу'', хотел у Тивту, и ретко одлазили под Шкољ.
НАЧИН ЛОВА – У време шкура, у КОНАО – залив, иду
две КАЈИЋА - барке са фералима. У првој је МЕШТАР од
АГИРАВАЊА, обично је то ПАТРУН, и он води рачуна о
свему што се дешава у току рибања, а у другој се налази
рибар који је ‗‘помоћник МЕШТРА‘‘. МЕШТАР бира ПОСТУ
за то вече и баца СУРГАДИНУ – Сургадина није класично
сидро, јер је дно у Бококоторском заливу песковито и
класично сидро не би држало барку, те се уместо сидра
баца што тежи предмет који ће приликом удара о дно
укопати у песак. Друга барка одлази на другу ПОСТУ која је
око 100 до 200 метара удаљена од прве барке и такође се
сидри.
Упаљени ФЕРАЛИ маме рибу и она почиње да се скупља
на дубини од око ‗‘пола мора‘‘ – на средини између дна и
површине. После неког времена риба, која плива у круг
испод ФЕРАЛА, почиње да‘‘пени‘‘ – на површину мора
излазе мали мехурићи - а вешти рибари умеју да по пени
тачно утврде колико се рибе скупило под ФЕРАО.
После две или три уре – сата – (све то зависи од доба
године), МЕШТАР позива рибара из другог КАЈИЧА да
крене према њему, па рибар полако диже СУРГАДИНУ и на
париће, полако, без удара весла у море, прилази првој
барци – спајају се ФЕРАЛИ.
Када се ФЕРАЛИ споје, ФЕРАО, тј, светло на првом
КАЈИЋУ се појачава, а на другом се полако смањује и гаси,
а рибар веслајући иде ка обали на ПОСТУ где ће се
АГИРАВАТИ. МЕШТАР остаје још неко време у месту, а
онда подиже СУРГАДИНУ и полако веслајући креће ка
обали и ПОСТИ.
На ПОСТИ, и то на средини ПОСТЕ, поставља се
ЛАМПАРИЦА – мала лампа, која показује рибарима место
где треба веслати. С десне стране је насукана ГАЈЕТА –
барка са мрежом, која чека да приђе КАЈИЋ са МЕШТРОМ.
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Када се КАЈИЋ приближи на око 100 метара од обале,
ГАЈЕТА са два рибара креће ГОРЕ – право од места на
ПОСТИ.
Пре него је ГАЈЕТА кренула, један крај УЗЕ – коноп
дужине и до 100 метара који је закачен за почетак мреже –
остаје у рукама једном рибара који ће да вуче мрежу.
Када КАИЈИЋ са МЕШТРОМ дође у висину ГАЈЕТЕ, на
команду КАЛАЈ и ОПКОЛИ, рибари из ГАЈЕТЕ крену да
потапају мрежу, опкољавају КАЈИЋ и брзо, али тихо
веслајући одлазе на други крај ПОСТЕ.
Мрежа, а мрежа за лов плаве рибе се зове МИГАВИЦА,
је дугачка око 70 метара и висока од 3 до 5 метара.
На врху мреже је ПЛУТО, а на дну ЛИМА – комади
камена или ОПЕКЕ – цигле, који вуку мрежу ка дну, док
ПЛУТА вуће ка површини, тако да мрежа увек стоји
вертикално у мору.
Рибари са собом потапају и УЗУ и на обалу излазе са
другим крајем УЗЕ у рукама. Тада почиње АГИРАВАЊЕ
којим руководи МЕШТАР. МЕШТАР је то све могао
надгледати уз помоћ МАЕСТРЕ – већи комад плуте које је
на канапу два до три метра дужине био везан на средини
мреже и које прво исплута на површину чим мрежа заврши
са опколавањем.
Команде МЕШТРА из барке код АГИРАВАЊА на
ПОСТАМА код КРАШИЋА (Велики Јомац, Мали Јомац и
Плитка) су биле: ‗‘У месту‘‘ (Значи ни лева ни десна страна
која вуче мрежу се не помера са посте – вуче мрежу у
месту).
‗‘Јаче Од Новога‘‘ (Од Новога је увек била лева страна
која вуче мрежу, јер је та страна усмерена према Херцег
Новом).
‗‘Јаче Од Поља‘‘ (Од Поља је увек била десна страна
која вуче мрежу, јер је та страна усмерена према
Солилима, према Пољу Кртољскоме).
‗‘Јаче од Новога‘‘ или Јаче од Поља‘‘ је значило да та
страна мора више да вуче јер КУРЕНАТ – морска струја,
иде са те стране, а како мрежа мора да се извлачи увек
паралелно са обалом, тим командама се одређивао
положај мреже.
63

Све време док се вуче УЗА, КАЈИЋ МЕШТРА је ‗‘унутар‘‘
мреже, а после неколико команди ‗‘За њом‘‘, а то је значило
да рибари који вуку УЗУ и мрежу, иде ка средини посте, на
површину се појављује ПЛУТО – врх мреже, што значи да је
мрежа од дна до површине.
Тада МЕШТАР почиње да излази из мреже, прелази
преко ПЛУТЕ и у том тренутку на ФЕРАЛУ појачава светло,
па риба крече по дну за светлом и улази у САК – продужени
део мреже у облику вреће који је на средини мреже. Тада
рибари на обали, и то по тројица са сваке стране повлаче
мрежу. Један вуче и слаже ПЛУТУ, један ЛИМУ, а трећи
ПАНУ – мрежу.
Рибар који вуче ПАНУ отреса крупним замасима мрежу и
рибу која је ван САКА која се уплекала – задржала у њој.
КАЊУШАРИ су ту да чисте мрежу од рибе која је остала у
мрежи, а и помажу приликом вучења УЗЕ.
Рибари су за вучење УЗЕ имали специјални појас –
КРОК, који се стави око паса и закачи за УЗУ па се УЗА и
мрежа извлачи масом тела а не снагом рука.
Када се мрежа скупи, на крају ње је САК у коме је ухваћена
риба. Риба се СИЋЕМ који има БУЖЕ – рупе на дну, хвата
и убацује у КАШЕТЕ – гајбе.
Крашићани су годинама снабдевали Кртоле, Тиват и
Луштицу свежом рибом.
70-тих година услед развоја туризма, нестају Крашићке
Рибарске Задруге, а нове се формирају на Бјелилима и на
Ђурашевића обали.
Данас се више не чује глас рибара – Од Поља, Од поља
са ПОСТА на Великом и Малом Јомацу. Данас су ПОСТЕ у
Малим Росама, под Шкољ, на Арзи...
ФЕРАЛИ се напајају агрегатима, а уместо КРОКА и
рибарских руку, УЗУ вуку витла. Рибање на ПОСТАМА Боке
Которске се обавља тишини да се не узнемиравају туристи,
а и ПОСТЕ су постале мета амбициозних туристичких
радника. Када данас прошетате Крашићима готово да не
верујете да је до пре десетину година то било типично
рибарско насеље.
Реч РИБАРСКО се само још задржала у рекламним
туристичким материјалима.
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Запис о Никши
Никшић је распадом српског средњовјековног царства
ушао у област Војислава Војиновића. Његов наследник
Никола Алтомановић изгубио је рат са босанским краљем
Твртком I и књазом Лазаром Хребељановићем. Тада је
Никшић ушао у састав државе краља Твртка. Затим
Никшићем управља Сандаљ Хранић а после његове смрти
влада његов синовац Стјепан Вучић Косача. Он се
прогласио за херцега од Светог Саве и по томе се област
којом је управљао назвала Херцеговина
У околини Оногошта живјела су три стара племена:
РИЂАНИ, ЛУЖАНИ и ДРОБЊАЦИ. РИЂАНИ су били најаче
племе у Жупи и живјели су у њеном западном дијелу.
ЛУЖАНИ и ДРОБЊАЦИ живјели су у источном дијелу. Сва
три племена имала су удио у Никшићком пољу и на
планинама око њега. Са Заграда који је био центар
првобитног насељавања Никшића они су се ширили према
Никшићкој Жупи, затим преко планина у Ровца и на запад у
долину Грачанице и Никшићко поље. У долини Грачанице
оснивају два насеља, Драговољиће и Рубежа. НИКШИЋИ
су истисли ДРОБЊАКЕ из долине Грачанице и подигли јако
насеље Требјеса близу Оногошта. Отад се та грана
племена зове Требјешка. НИКШИЋИ су асимилирали дио
ових старих племена поготово дјелове ЛУШАНА и
РИЂАНА. Поуздано се зна, мада на основу оскудних
података, о борбама старосједјелаца ЛУЖАНА, који воде
поријекло од потомака Илира и племена НИКШИЋИ, који су
се доселили у XIV вијеку из мјеста КРТОЛИ - Бока Которска.
Ова борба је била прилично тешка, јер су племе ЛУЖАНИ
грчевито бранили своје посједе. Као потомци ЛУЖАНА у
Жупи имају три породице: Џогановићи, Машнићи и
Коџуловићи.
Родоначелник племена НИКШИЋИ био је Никша, син
Грбљанског бана Владимира, познатог из народних пјесама
као БАН ИЛИЈАН. Илијан је био у родбинским везама са
Немањићима, због чега је његов син Никша добио за
заслуге Жупу никшићку, а населио се у селу Заграду,
ступивши у службу бана Угрена, који је у то вријеме владао
овим крајевима.
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Запис о Кртољским Гарибалдијевцима
"Инглежевина" је назив за једно, некада узорно имање у
кртољском засеоку Марићи. Припадало је попу "Инглезу",
како су звали попа Ника Бујеновића, јер се школовао у
Енглеској. Имао је велику кућу у селу и доста земље у
оближњем пољу. Није имао мушког потомства, него само
двије кћери. Старију Кату је удао за чувеног поморског
капетана и бродовласника Шпира Барбића, а млађу Ану
(рођена 1818) за земљорадника Ника Перовог Костића (из
поповске куће). Први зет се није бавио земљорадњом, а
други је прихватио да одржава Бујеновића имање. То је
подразумијевало становање у Марићима, много ближе
пољу од родног му засеока Костића. Тако је Нико Перов
постао родоначелник огранка братства Костића, које живи у
источним кртољским селима.
Нико Перов је имао два сина: Јока и Сава. Овај запис је
о Јоку, рођеном 26. фебруара 1839, а о Саву је сачуван
запис као нека сасвим друга и посебна прича.
Јоко Ников се још од дјетињства истицао природном
бистрином, што доказује његов успјех у основној школи. Био
је најбољи ученик. Радо је слушао приче о свом претку,
легендарном јунаку и поморском капетану Зану Костићу.
Сањао је о путовању по свијету и о узбудљивим
доживљајима. Богато имање га уопште није интересовало,
на велику жалост родитеља, поготово ђеда, по мајци, попа
"Инглеза". Умјесто да помаже родитељима на њивама,
обрео се у наутичкој школи. Лако је и ту школу завршио. Да
би донекле и родитеље задовољио и што више дома био,
укрцао се на брод обалне пловидбе и само на кратким
релацијама пловио.
У Ђурашевићима је тада стасала љепотица Јане,
јединица Мића Ђуришића, у коју се Јоко смртно заљубио.
На несрећу, у њу је још одраније, исто тако "смртно", био
заљубљен њен презимењак Саво Ђуришић. Он је био Јоков
вршњак и нераздвојни друг. Један другоме су се повјерили
и били тешко утучени кад су сазнали да су у исту дјевојку
толико заљубљени да је један другоме не могу препустити.
Школовани млади поморски официр Јоко Костић, а уз то са
богатим имањем, имао је много више изгледа да је освоји.
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То је довело Сава Ђуришића да помишља и на
самоубиство, односно на нестанак са овога свијета.
Да не би дошло до трагедије, Јоко је предложио Саву да
заједно заувијек нестану, али на бољи начин него што је
Саво размишљао. С обзиром на то да је Саво био
сиротиња без пребијене паре, Јоко је преузео на себе да
плати путне карте за обојицу и да се не преселе на "онај
свијет" него у "бијели свијет". Пружена је рука руци уз
заклетву да неће никоме рећи што су наумили и да се из
бијелог свијета неће никоме јављати.
Пролазили су дани, па мјесеци, а родбина је још
мислила да ће им се јавити бјегунци, јер такав случај у
приморским мјестима није био риједак. Авантуристички
настројени момци су се и раније губили, а затим би се
јавили и прије или касније вратили.
Али, кад су почеле протицати и године, а од Јока и Сава
није било ни трага ни гласа, родбине су се све више
узнемиравале и за њима трагале. Једино је било јасно да је
свим бјегунцима са ондашње аустријске територије прва
етапа била Италија.
Многи Бокељи су знали италијански, а Јоко је у наутици
учио још и енглески, иако је доста научио и од ђеда
"Инглеза". Много касније се сазнало што се са Јоком и
Савом дешавало.
Кад су стигли у Ђенову, нашли су се у вртлогу великог
превирања. Ријека народа се тискала ка обали, држани су
говори, узвикивале пароле, клицало се Гарибалдију. Тако је
вртлог захватио и наша два Кртољанина. Гарибалдијци су
заплијенили неке бродове у луци. Кроз народ се пронио
глас да се траже стручни поморци. Чим је то чуо, Јоко је
повукао Сава за руку и почели су се кроз масу пробијати ка
обали.
Показао је Јоко свој бревет и матрикулу, а као Србину
избјеглом из Аустрије, нису му требале никакве друге
препоруке. На броду "Ломбардо", уз Јока се нашао и Саво.
Без поморачких квалификација Саво је могао само да
постане борац гарибалдинац.
Заплијењени бродови су превели хиљаду гарибалдинаца
на Сицилију, у луку Марсале.
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Ту су и посаде напустиле бродове, јер су их опколили
бурбонски ратни бродови, успјевши да у луци потопе
"Ломбардо", али кад је већ био напуштен. Настале су тешке
борбе
по
Сицилији
између
Наполитанаца
и
"филибустијера". То дословно значи идолопоклоници, а у
преносном смислу гусари, како су називали гарибалдинце.
Тако су се, стицајем околности, са гарибалдинцима борила
и два Кртољанина по Сицилији, све до пада Палерма у руке
гарибалдинаца.
Јоку и Саву није био циљ да остану у Италији, па су се
нашли на енглеском ратном броду "Интрепид", што значи
"Небојша" Јоко као члан посаде, а Саво као слијепи путник.
Поново су пролазиле године, а онда је стигла о њима прва
вијест из Америке.
Јавио се Саво Ђуришић, који је постао богаташ,
бродовласник, позивајући своје сроднике Васа и Илију
Ђуришића да дођу код њега у Америку. Тамо су се и они
обогатили, а преко њих се сазнало да је Јоко Костић остао у
Енглеској ратној морнарици и постао капетан Xемс.
Једног дана је упловила у Боку мања енглеска ратна
флота у пријатељску посјету.
Бродови су се усидрили пред Котором.
Након свечаног пријема приређеног за которске
угледнике на командном броду, проширио се глас да се
адмирал интересовао за Кртоле, а посебно за Јану
Ђуришић. Она се у међувремену удала за Богдана
Шпировог Ивошевића из села Миловића. Наравно, тај глас
је стигао и у Кртоле. Чим је то чуо нуко (крштени кум) Јока
Костића, Саво Шотковић, одмах му је било јасно ко је
адмирал. Узео је четири јака момка па се са барком на пет
весала упутио што брже ка Котору. Журио је да затекне
енглеску флоту на сидришту. Адмиралски брод је било лако
препознати по адмиралској застави, али морнари нису
дозвољавали приступ броду. Саво Шотковић је знао толико
енглески да саопшти како носи специјално за адмирала
поруку о жени за коју се он интересовао. Преко командира
бродске страже, па официра палубе, порука је стигла до
адмирала. Одобрено је само Саву Шотковићу да се из
барке испне на палубу, па на командни мост.
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Иако је адмирал пустио велике бафе низ образе, који су
формирали двоструку браду, Саво Шотковић је одмах
препознао своје кумче, Јока Костића. Но, адмирал се није
дао. За Јану Ђуришић се интересовао, тобож, по молби
његовог колеге Xемса са неке друге енглеске флоте.
Говорио је само енглески, правећи се да не разумије ни
ријечи српске. Да би се из неугодне ситуације што прије
извукао, наредио је потчињеном официру да донесе
"чазбени пакет", са боцама пића и другим даровима.
Ко зна коме је пакет био намијењен, или је таквих пакета
било више на броду спремних за сваки случај. При
испраћању Сава Шотковића, адмирал је ипак проговорио
српски: "Куме, Богом те кумим, немој ми ни матери рећи да
си ме видио".
Кртољани су се потиштени вратили дома. Успут је Саво
у барци испричао што је доживио. Иако се држао кумовског
кумљења да не рече матери Ани да јој је видио сина, она је
то преко других сазнала. Чула је и то да се њен син
адмирал више интересовао за Јану Ђуришић него за
материно здравље.
Било је то у вријеме када се ни Анин млађи син, Саво
Костић, није јављао из бијелог свијета. Избезумила се од
среће кад је чула о стизању у Боку њеног сина адмирала, у
нади да ће га коначно видјети.
Тешко се разочарала и још више избезумила, али не од
среће него од жалости кад је схватила да од тога нема
ништа.
Њено срце је издржало да не препукне од туге, али је
избезумљеност, прво од превелике среће, а затим од туге,
учинила своје. Нашли су је објешену у старој кући у коју се
ријетко залазило.
У досадашњим писаним изворима налазимо низ имена
Бокеља међу гарибалдинцима, али не и имена Јока
Костића и Сава Ћуришића. То значи да је међу
гарибалдинцима било више Бокеља него што је
забиљежено њихових имена.
Да ли се Јоко Xемс Костић у туђини женио и да ли је
тамо оставио потомство, то је у Кртолима, његовом родном
крају остало непознато.
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Запис о Медаљи Части
Браћа Мештровић - Павле и Јоко - из Кртола су, као и
многи њихови земљаци на рад у Америку отишли 1913.
године.
Митар се, пре Првог Светског Рата, вратио кући у Кртоле
чим је зарадио нешто пара, а Јоко је остао.
Кад је Америка, 2. априла 1917. године ушла у рат, оба
брата Мештровића су се пријавили и били су примљени у
америчку војску, као добровољци.
Павле је учествовао у рату на западно европском
фронту и по мобилисању 1919. године примивши војну
пензију, вратио се у Боку Которску.
Јоко Мештровић се, као наредник у америчкој пешадији
такође борио на западноевропском фронту. Током борби
код Фиснета у Француској, његов командант јединице остао
је рањен између две линије фронта, а Јоко Мештровић је, и
поред јаке митраљеске и артиљеријске ватре отишао до
официра, донео га на леђима у заклон и пружио му прву
помоћ захваљујући којој је комадант преживео.
Поред овога Јоко је још неколико пута показао изузетну
храброст, па га је за живота председник САД одликовао
Крстом За Истакнуте Ратне Заслуге, а након смрти добио је
највеће одликовање Америке – КОНГРЕСНУ МЕДАЉУ
ЧАСТИ, која је била додељена само седамдесет осморици
америчких хероја одабраних од милион америчких војника
непосредних учесника у ратним операцијама.
Мештровић је умро од шпанске грознице пред сам крај
Првог светског рата.
Када је Америчка Флота 1925. године била у свечаној
посети Сплиту, из флоте се издвојила, и ушла у Боку
Которску једна брод торпиљарка и усидрила се испред
Кртола код Бјелила, где је Јоковој мајци Мари Мештровић
свечано уручена КОНГРЕСНА МЕДАЉА.
Посмртни остаци Јока Мештровића су (1984 – 1918),
пред сам крај Првог светског рата, а умро је од шпанске
грознице у близини Марне, пренешена 7. новембра 1922.
године, уз пратњу три војна француска возила, и уз војне
почасти француских и југословенских војника сахрањени у
родним Кртолима.
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Запис о Кртољској Буни из 1754. године
Од XV до прве половине XX вијека у Боки Которској су
биле честе буне, а бунили су се mијештани, становници,
нарочито кметови, и протестовали против домаће властеле
и страних сила. Међу највећим бунама је свакако Грбаљске
Буне из XV вијека, а било је укупно четири и трајале су
четврт вијека.
Грбаљске Буне спадају међу најзначајније догађаје на
источној обали јадрана у том вијеку. Буне су избијале због
земље и права над њом, а тиме и права над кметовима и
приходима, а посебно је била изражена нетрпељивост али
и непријатељстава међу појединим мјестима.
Побуне су већином предводили свештеници или сеоски
кнезови, а често и властела, а било је проблема који се
нијесу могли рјешити и по неколико деценија. Многе од тих
проблема је рјешавао млетачки дужд, јер другачије се није
могло.
У сјенци великих и значајних буна скоро незапажена је
Кртољска Буна која и по трајању и посљедицама свакако
заслужује пажњу.
Незадовољство Кртољана односило се на власнике
земљишта које су они обрађивали у најамном, кметском
односу. Годинама су Кртољани тражили од которских
власти, а касније и млетачких, правичну подјелу земљишта,
а како се дуги низ година ништа није промијенило, 1752
године су се побунили и оружјем насрнули на групу
племића која је дошла на острво Св.Гаврила у контролу
радова на имањима. Протести се нјесу само на томе
задржали, него су Кртољани на Михољском збору одлучили
да ће истријебити которско племство.
Разлози су били слични грбаљским, два вијека прије,
код одлуке Грбљана да затраже помоћ од Турака као
јединим рјешењем за неправду, силу, пљачку и тежак
живот, како би рашчистили са которским племством. И
Кртољани су, као и Грбљани говорили - Боље Турци него
Которани.
Крајем 1752. пред Сенат у Млетке стигао је апел Котрана
за помоћ против побуњених кметова четири села
Михољског збора.
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Кртољска Буна је трајала 18 мјесеци, и сем неких папира
који су сакривени на Шкољу, нема исцрпнијих извјештаја,
али је вјероватно да је за све вријеме Буне био онемогућен
долазак которске властеле на имања која су била на
Кртољском подручју, па они, због умањења прихода доносе
одлуку да крену у војни поход на Кртоле. Први војни поход,
којим је командовао искусни Пераштанин, потпуковник
Штукановић је био у јуну 1754 године. Под оружјем се
нашло више од 900 војника сакупљених у Перасту, Прчању,
Доброти и другим мјестима Которског дистрикта. Војсци се у
службу ставила и сва расположива флота која се тада
нашла у домаћим лукама.
У том периоду у Кртолима је, под оружјем било 150
људи, а у селима Михољског Збора укупно 400. У опсаду
Кртола ишло се морским путем, а демонстарција силе
одвијала се дуж кртољске обале.
Потпуковник Штукановић је рачунао да да ће доћи до
вјерске нетрпељивости која је требала припомоћи војном
походу пошто су припадници војске били католици, а
Кртољани махом православни, али по ко зна који пут у
историји се десило да Бокељи нијесу хтјели ударити једни
на друге и окрвавити руке у братоубилачкој борби, и нијесу
желели учествовати у проблему који је имала которска
властела.
И како се ништа није десило, племство затражи,
средином августа 1754. године, помоћ општег провидура
Франа Гриманија, јер су се мјештани побунили и оспорили
им право над земљом на острву Св.Габријела.
Одговарајући на њихов захтјев, сматрајући да је то
праведно рјешење, провидур је од властеле захтјевао да
половину острва дају Кртољанима,.
Которска властела, тактизира и изјављује да они могу,
ако млетачки дужд сматра да је то исправно, да се одрекне
и цијелог острва. Кртољани се сложе са тиме, али и они су
имали своју тактику па рекоше, ако би дужд земљу дао
неком другом, мимо которске властеле, нека је поклони
Кртољанима. Кртољани нијесу те године ријешили проблем
са власништвом над земљиштем, али више никада није
било исто као прије буне Кртољске Буне од 1754 године.
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Запис о Отоку
ОТОК или ГОСПА ОД МИЛОСРЂА, је једно од три
острва у јединственом низу острва у Тиватском заливу Бока
Которске, познатијих као КРТОЉСКИ АРХИПЕЛАГ, који
мештани од давнина називају ОТОК или ГОСПА. Дужина
Отока је око 160 метара а ширина шездесетак метара.
Удаљен је од обале око 800 метара. На северној и западној
страни дубина мора је мања од једног метра, док на јужној
страни могу пристајати и већи бродови. На отоку се налази
црква Госпа од Милости посвећена зачећу Св. Богородице.
На цркву се, јужно, надовезује самостанска стамбена
зграда исте висине.
Цркву и зграду према западу, где су две ниже зграде са
терасом, повезује на јужној страни високи зид, а на северној
клаустор, који омеђују унутрашње двориште од неких 400
квадратних метара. Изван овог простора налази се врт са
зградама новијег датума, а то је, опет, све према вани
затворено зидовима од камена. Уз море су бетонске стазе
погодне за шетњу и сунчање. Пространа црква и самостан
настали су у другој половини XV века. Ту су се прво
настанили свештеници који су хели да живе повучено од
света, али убрзо их је црквена власт придружила
конгрегацији целестинаца који су попримили бенедиктинско
правило живота.
У самостан се, 1524. године усељавају фрањевци, који ту
делују све до 1800 г. када напуштају Оток. Тада которски
бискуп одређује два свештеника да чувају светиште и
преузму управу две кртољске жупе - Богишићи и Крашићи.
Црква, једнобродна грађевина са звоником прислоњеним
на њу, је обновљена 1900. године заслугом которског
бискупа Франа Ућелинија.
Сигуран доказ да су стари Римљани боравили на ОТОКУ
је римски жртвеник, исклесан од камена, а посвећен је
Јунони, најзначајнијој богињи Рима и заштитници Римског
царства, жени Јупитеровој – Краљици богова. Јунона је
заштитница породице, брака, новца, воћа и ратова.
И управо као заштитницу жена и порођаја поштовали су
је у Боки Которској, о чему сведочи натпис на жртвенику –
JUNONA LUCINA.
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Приносили су јој жртве тражећи спас и милост за своју
децу, брак, за себе и молиле да порођај буде лак, а дете
здраво, а нероткиње су молиле Јунону да им подари
материнство. Досељавање Словена и њихов прелазак на
хришћанство оставља значајан документ пронађен на
Отоку Госпе од Милости. У шипражју на Отоку 1955 године
пронађен је камени надвратник са неке мање цркве, а где
се налазила црква још није утврђено.
Натпис на надвратнику уклесан је латинским језиком и то
обострано: са улазне и излазне стране цркве. Цркву
Св.Стефана подигли су почетком IX века Dana и њен муж
Hurocus. Оба имена су изведна из старих словенских
имена, а Дана је најстарије словенско женско име записано
на нашим просторима. Црква Св.Стефана једна је од
најстаријих хришћанских богомоља које се помињу у Боки
Которској.
Ова црква је највероватније срушена у ратовима,
земљотресима или невремену, и све се то догодило до XV
века, када се на ОТОКУ подиже црква у славу Марије, Мајке
Божије – Госпу од Милости. Први становници самостана,
који је грађен када и црква, били су Целестинци, али се
1481. godine усељавају Фрањевци.
Из тог периода је и чувени дрвени кип Богородице који и
данас краси цркву. О чудесним моћима кипа Богородице
вековима се плету приче, сличне причама које у историју
овог острва прате скоро 2.000 година – причама о Јунони и
материнству. Ту чудесну причу прате и оне о злим
временима када су цркву и самостан тукли громови, а муње
спаљивале, земљотреси рушили зидове испод којих су
гинули свештеници. Одолела је црква похарама Турака који
су опљачкали па запалили цркву и самостан, али је кип
Богородице бивао неоштећен у свим катастрофама. Чак је
из пепела извађен неоштећен!
Кип са ОТОКА је јединствен међу киповима посвећеним
Богородици у Боки Которској па и европским размерама.
Мајка Божија представљена је у седећем ставу са рукама
које придржавају труднички стомак.
Педесетих година прошлог века, на ОТОКУ је било
смештено Дечије одмаралиште Црвеног крста Југославије.
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Запис о Вари
На путу од Радовића ка Гошићима, баш на месту где се
одваја пут за Костиће налази се ВАРА, некадашњи центар
Кртола. После земљотреса, 15. априла 1979. године, када
је срушен Задружни Дом, те напукла и зграда Канонике у
којој се налазила основна школа и пошта, изградњом тих
нових објеката на главној магистрали која пролази кроз
Радовиће ка хотрлу ''Плави Хоризонти'', ВАРА губи све
дугогодишње карактеристике окупљања мештана Кртола.
На платоу који је био, са две стране оивичен пижулима,
испред Задружног Дома, суботом су се одржавале игранке,
а у приземљу зграде, у малој Сали са позорницом,
одигравале су се школске приредбе и предстве.
Ту су гостовали и путујући циркуси, а с времена на време
је стизао и камион са опремом за приказивање филмова.
На спрату, на који се ишло спољним степеницама са леве
стране зграде су биле просторије ФК Слоге, амбуланта,
пошта и месна канцеларија.
У приземљу, у посебном локалу са леве стране,
налазила се кафана. Кафана је, у пролеће и у лето имала
неколико столова испред локала где су старији Кртољани
играли ‗‘на карте‘‘ - трешету и бришкулу.
Кафану је годинама водио Јованчић Трипиновић, а потом
Марко Стефанов Костић. На Вари су се налазила и два
јавна WC-еа, у углу са леве стране дома. Иза Дома, према
кућама Барбића је био ред чемпреса.
Кафана у Дому се отворила после затварања кафане
коју је држала Маре Спасова, после смрти њеног мужа
Спасоја Калуђеровћа, одмах крај куће Лакићевића.
Кафана Маре Спасове је била поплочана каменим
плочама, из буради се точило пиво у кригле, са плафона
кафане су висили колачи (окргло тврдо пециво), а у
комарницима (мрежасте кутије) се држао сир и пршут.
Пошта се налазила у кући Лакићевића, одмах крај
кафане и то у приземљу, а на спрату су живеле Савета,
Пура Лакићевића жена и њена кћерка Сенка Пурова.
У пошти су радили управник Марко Ђуро Костић и
поштар Јованчић Трипиновић. Пошта се, 60-тих година
пресилила из приземља куће Лакићевића на спрат Дома.
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Много година касније Пошта се преселила у просторију
зграде Канонике, и то са леве стране у приземљу.
Преко пута Дома, с друге стране пута у кући са малим
ограђеним пижулима двориштем и бистјерном је била и
касапница Вука Јока Бринића.
Име Вара долази од имена, цркве Св.Вара која се
налазила на месту које се и дан данас зове ВАРА.
На том месту, испред цркве су се одржавали скупови
Кртољски. Сви главари села, учитељ и свештеник и
неколицина виђенијих људи из села чинили су управу
Опћине Кртољске, и они су решавали проблеме читавих
Кртола, као што су биле могуће свађе између села, између
суседних општина, помоћ суседима, или организовање
устанка. Сви чланови управе Опћине Кртољске нису имали
никакву надокнаду за свој рад сем секретара који је једини
био плаћен за свој посао. Главни зборови одржавани су
пред црквом Св. Варе и од тог скупљања је остала и изрека
у народу ‗‘пред Вару‘‘, а и она друга када неко не уме да
чува тајну, па се каже – ‗‘Као да си с Варе викао‘‘.
Председавајући Кртољске општине би доносио свој
БАШТУН – штап који је означавао и био обележје главара
Кртољског. БАШТУН би се стављао на средину, а сви би
тада поседали около. Када су се доносиле неке одлуке
веровало се да је баштун тај који доноси коначне одлуке и
да својом снагом утиче на мишљење окупљених
представника Опћине Кртољске.
После рушења цркве Св. Вара збор се преселио пред
црквом Св. Спаса, саборним храмом Кртола, која је
саграђена 1767. године, а идеја о градњи ове цркве настала
је из благодарности Богу за помоћ и "спас са неба"
приликом једне битке са Турцима почетком XVII века. У том
окршају са Турцима погинуо је поп Вукић Стегић од руке
једног турског бега. Цркву је освештао владика Сава
Петровић.
Кртољани су због сећања на све те догађаје назвали
центар Кртола Вара и обавезно кували ВАРУ (Кртољску
Вару) уочи Св, Варе (Свете Варваре) по којој је и јело
добило име. Обичај је био да вару пристави домаћин куће
или неки други укућанин.
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Запис о Превлаци у доба Апостола
Домороци ‖Илири‖ из области Превлаке рано су
успоставили односе са Грчком. Фрагменти грчких амфора и
атичке црвено-фигуралне посуде и коринтског скифоса (VI и
V век пре Христа), нађени су на ободу поља што се спушта
у море са северне и јужне стране Превлаке. Периоди
Хеленизма, Позног Хеленизма и Раноцарског доба,
посведочени су и на налазиштима код цркве Св.Луке у
Гошићма, Гомилици у Миловићима, као и на Превлаци и
Страдиотима.
Римљани су окупирали источну Јадранску обалу током
III-II века пре Христа. Они су на освојеним подручјима
оснивали своје колоније, претече градова, као што су то у
Боки били Рисан и Акрувиј, за који се верује да се налази
негде у околини Превлаке, стога не треба да чуди
постојање репрезентативних римских грађевина на тако
погодним и лепим местима као као што су Превлака или
острво Страдиоти, на којем такође има остатака из римског
доба.
На основу досадашњих истраживања утврђено је
постојање грађевина на западној страни Превлаке,
површине око једног хектара, које су биле снабдевене
системом за грејање подова и зидова а украшене
мозаицима, живописом и каменим стубовима.
Данас се испред храма Свете Тројице може видети
римски гранитни стуб. На јужној обали је откривена
просторија украшена геометријским мозаиком, који је
касније покривен шутом, на коме је изграђен нов под,
такође украшен мозаиком, али са линеарним украсом.
Друге
просторије
ове
монументалне
грађевине
простирале су се испод Манастира и храма Светог
архангела Михаила. Највећи дио осталих римских налаза
чине фрагменти глиненог посуђа III века, амфора италске
или северно-афричке производње, стаклених посуда, затим
новца и друго. Сви налази римског доба одају медитеранску
материјалну културу, римско-хеленску, а присуство
домородаца једва да се може забележити. У таквој
средини, како се чини, хришћанство је било од почетка
присутно.
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Није искључено да је још апостол Павле ту проповедао
Еванђеље, а да је његов ученик апостол Тит из Салоне,
устројио Цркву и у области данашње Боке.
Наша предања бележе да је апостол Павле проповедао
код Кистања (у античком Бурнуму) и у манастиру Крки, око
Омиша, код Требиња, односно да је путовао нашим
приморјем.
Римљани су започели изградњу путева у време
управника Далмације П. К. Долабеле, у првој половини
првог века. То је било после суровог угушивања Панонског
устанка, који је захватио целу Далмацију и Боку 6–9. године
нове ере, када су домороци решили да се ослободе римске
доминације.
Више римских путева је спајало град Нарону са Скодром
на Бојани и старим Дирахионом (Драч).
Обалски пут је водио од Лаусиона (Дубровник), поред
Епидаура (Цавтат) преко брда Суторине, Њивица, рта и
увале Рибарице, затим трајектом до полуострва Луштице, и
даље се преко Кртола лагано спуштао према Грбаљу, и
преко Будве стизао до Скадра.
Други пут је био сувоземни, те је обилазио Боку преко
околних планина. Апостол Павле и његови ученици могли
су проћи кроз Боку оставивши неизбрисив траг – темељ
манастира Светог архангела Михаила – у време када ране
из Панонског устанка још нису биле зацељене.
Како је забележио византијски цар Константин VII
Порфирогенит (913-959), Словени, настањени на тлу
Далмације као византијски савезници, су, у време цара
Ираклија (610-641), били већином покрштени доласком
свештеника из Рима.
Како неки налази са Превлаке указују да су Словени, ту
и раније били присутни, најкасније од почетка VII века
археолошка ископавања су неспорно показала да је
наведени исказ цара Константина VII у основи тачан.
Већ у VII веку Словени су били припадници Цркве у
толиком броју да се може казати да су први хришћански
народ међу Словенима. То се потврђује на основу
археолошких налаза са Превлаке, иако још није истражено
налазиште испод постојеће цркве.
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Запис о Солиотском Пољу
Улога соли, јер се она користи свакодневно у животу
човека, током историје је била немерљива, и колико год да
се, у минулим вековима соли производило, ње је готово
увек било недовољно те су се због соли водили многи
ратови.
За све државе трговина сољу је била под монополом, а
због ње су се и прописивали посебни закони и уредбе,
убирали се велики порези, а со је, у многим дипломатским
преговорима била најважније средство за уцењивање.
Посебну вредност је одувек имала со која се
производила из мора довођењем морске воде у плитке
базене где испарава на сунцу и ветру. Тај процес је трајао
данима да би се дошло до ''бербе соли''.
Тај начин добијања соли су на Медитерану први увели
Грци и Римљани, а познато је да су многи стари народи
одавали соли и божанске почасти, па се тако и у нашим
крајевима задржао обичај да се, гостима, а и за важна и
свечана окупљања у знак добродошлице и мира давала со
и погача.
Најзначајнији услов за производњу соли је постојање
места на обали са великом плићином и са каменом и
глиненом подлогом, као и повољни климатски услови, а то
подразумева доста сунца и ветра како би се убрзало
испаравање морске воде, а такви услови су постојали на
више локалитета у Боки Которској.
На просторима Боке Которске, а посебно у Солитском
Пољу су вековимаа били Грци, а потом Илири, који су
познавали технологију добијања соли из мора. Илире су
наследили Римљани, а свима је, поред свакодневне
употребе, со служила и као средство моћи и богатства.
На простору јужног дела источне јадранске обале,
укључујући Боку Которску, илирско племе Ардијејаца
оснива велику државу и често, баш због соли, ратује са
племеном Аутаријата које настањује југозападне крајеве и
сјеверно Подриње у данашњој Босни.
На основу тих података се слободно може закључити да
је производња соли у Боки Которској доста стара и да
датира и два до три вијека пре нове ере.
93

Бока Которска је била под влашћу и у саставу Византије
више од пет векова, а потом скоро 200 година у саставу
државе Немањића, а из тог периода, на основу архивске
грађе се може се пратити како се одвијала и под којим
околностима производња соли у Боки Которској, а цела је
Бока од XII до XVII века значајно медитеранско производно
и трговачко средиште соли.
Једна од већих, ако не и највећа солана је била у делу
Кртолског поља које се, баш због соли, назвало Солиотским
пољем, а много година касније се солана развија и у
Суторинском пољу, а Котор, Херцег Нови и Рисан постају
велики и важни међународни трговачки центри соли.
Котор, Дубровник, Балшићи, Турци, Млечани, српски и
босански владари, Црнојевићи и многи други воде
вишевековну борбу за превласт над бокељским соланама,
јер је со била својеврсни и уносни економски потенцијал.
Власници солила у Солиотском пољу су се мењали, па
тако Балшићи око 1370. године, мада у непријатељству са
Которанима, имају 7 солила, али већ десетак година
касније чак 29. 1425. године у Боки Которској је укупно 109
солила од којих су 32 својина Котора, 24 Зетског
митрополита, 26 села Ђурашевића и 27 Луштичана. Око
1450. године, Грбљани покренуше и трећу буну бротив
Которана, и то у сред рата Црнојевића и Млетака, а тада су
Млечани порушили и потпуно уништили солила.
Седамдесет година касније Турци користе сталне
несугласице и сукобе између Которана и Грбљана и
покушавају да приграбе за себе Солитско Поље. Грбљани
бирајући између Которана и Турака прихватају Турску власт
само да би се ослободили власти которске властеле.
Након уласка Турака у Грбаљ 1497.године почиње и
обнова солила, али, због сукоба Турске и Млетачке
републике која су ометала обнову, солана је коначно
обновљена тек 1503. године., и она тада упошљава преко
300 радника – солара, и то углавном људи из Грбља. Према
документима из 1523. године Грбаљ има 572 куће, а на
соланама ради по један укућанин из 304 куће. Радом на
соланама измирују обавезе према турској држави, а остале
куће плаћају порезе.
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Од солане у Солиотском Пољу, која се тада звала
Солана Црнојевића јер је пре доласка Турака ова солана
била део Зетске Митрополије односно Балшића солане,
приходују негде око 194.878 акчи, а од свих осталих пореза,
царина, прихода од млинова и каменолома са овог
подручја, 26.385 акчи.
У списима који се чувају у Которским архивима радник у
соланама је у току једне сезоне произвео 54,13 мерица
соли што према цени мерице од 12 акчи значи да је
зарадио 649,54 акче. Те године, а тако је било око 100
година за време боравка Турака, просечан порез по кући
износио је 77 акчи!
И мада су били свесни колико и како тешко раде,
Грбљани су прихватали такве услове јер су једино тако
могли задржати статус слободних сељака и опстати на
своме. Уместо плате, намиривао се порез, а за веровати је
да су, за празнике добијали и коју груду соли.
Из турских записа се може видети да је из тадашње
Црне Горе, која је имала укупно 3.151 кућа, Турска годишње
приходовала око 165.000 акчи разних пореза, а то је било
за тридесетак хиљада мање од чистих прихода солана у
Солиотском пољу.
Овако велики приход је био и када је Солана била у
власти Котора, који је власник дела солана, а уз то има
право пречег откупа соли од осталих власника солане. Град
има апсолутни монопол код продаје соли и два посебна
чиновника која регулишу сва питања везана за со, њену
продају и извоз.
Општина је одређивала цену соли коју су морали
поштовати и трговци – закупци, а продаја се могла
обављати искључиво у Котору и Рисну.
У супротном је општини припадала трећина соли.
Наравно, код продаје соли плаћала се такса и царина од
које нико није могао бити ослобођен. Поред ове солане у
Солитском Пољу у Боки Которској су радиле још две
солане: у Суторини и Игалу.
Све три солане су остваривале велике приходе у време
турске управе Херцег Новим, а Херцегновско тржиште соли
било је изузетно значајно и за Дубровчане.
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Со је једно од најзначајнијих дипломатских питања
између Дубровника и Цариграда управо била трговина
сољу.
Јединствено тржиште соли које је контролисала Турска
власт од Неретве до Рисна покривале су солане Стон,
Игало, Суторина и Солиотско поље, а тржиште се пружало
дубоку у унутрашњост овог дијела Балкана. У трговини са
Дубровником постојало је правило које се сводило на то да
Дубровчани у Боки Которској нису могли продавати со док
је на залихама било оне произведене у локалним
соланама. Када би се та со потрошила онда је могло доћи и
до увоза из Дубровника, али су разлику у цени делили по
пола Дубровчани и херцегновски емин. Примењивајући
такав закон Турска благајна је знала дневно укњижити од
соли зараду од 700 акчи што је била значајна сума.
Со се није могла увозити само из Млетачке републике
јер су и Дубровчани и Турци били у непријатељским
односима са Млецима. Увозна со из Туниса, Алжира,
Апулије, са егејских острва из далматинских градова била је
лошијег квалитета од домаће, и знатно јефтинија.
Бокешким соланама бавило се неколико турских султана,
али је највећи траг оставио и ред завео у овом, за многе
учеснике, мада се радило о соли, „слатком послу― султан
Сулејман Величанствени. Он је својим одлукама успео да
укине Дубровачки монопол а такође је сменио и казнио
бројне корумпиране службенике.
1523. године Сулејман Величанствени је, јер је со била
важна и стратешка државна сировина завео сталну службу
назора.
Сулејман Величанствени је увео правило по коме нема
поделе добити по пола, а трећина је ишла за услугу
трговцима, а све остало је ишло у државну касу. По
увођењу овог правила ред је био заведен, али је опао
интерес трговаца, а самим тим је опала и зарада јер су се
они се окренули другим пословима. Само се држава није
одрекла свог права на со и добит од њене продаје.
Млечани су све до 1725. године, када су Турци напустили
Грбаљ, водили велику дипломатску борбу за повратак
солана у Солиотском пољу..
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Запис о Крину
Спис 236/34 – КРИН СА ПРЕВЛАКЕ
Након више од пет векова, из рушевина Манастира
Светог Архангела на Превлаци, светлост дана је угледала
једна камена плоча. Плоча је нешто мања од квадратног
метра, а као што је и било записано у ''Спису 236/34 – КРИН
СА ПРЕВЛАКЕ'', који је годинама био у поседу фамилија
Костић и Барбић, била је драгоценија од сувог злата.
Спис КРИН СА ПРЕВЛАКЕ је последњи пут био у поседу
неког из Барбића који је, када су га упитали да ли би спис
показао и дао на увид которском Архиву, рекао да је спис
нетрагом нестао у једном јутру два дана пре Спасовдана и
да се вероватно завукао негде око Св. Спаса – ''може бит у
ону међу према Ђурашевићима''.
Они који су Спис о КРИНУ СА ПРЕВЛАКЕ имали прилику
да виде, тврдили су да је постојао и цртеж те плоче.
Недостајоа је на цртежу један део, али се распознавао крст
и неки делови животиње која је по многима личила на лава.
Крст и Животиња су били оивичени лозом од љиљана и по
где којим бршљеном. Да су њихове тврдње биле тачне, а
многи Кртољани су били сумњичави. показало се управо
када је плоча ископана из рушевина на Превлаци.
Из манастира Светог Архангела Михаила на Превлаци,
средишта Зетске епископије, који је Свети Сава основао
1219. године, познате су две надгробне плоче украшене
крином. Једна полукружна налази се на сталној поставци
Ризнице манастира, непотпуно је сачувана (0,57 х 0,72 х
0,11 м), са крином који заузима готово две трећине ширине
плоче. Другу је, откривену на Превлаци 1822. године, себи
за гроб употребио капетан Филип Барбић, како то уклесани
натпис и сведочи. Она је правоугаона дуга 1,80 м, широка
60 цм, од љутог камена, који се тешко реже.
На обим јој заглавама резани су знаци попут палмета,
налик писмену ψ, или цвету лијеру. Знаци су велики а краци
су им разведени и покривала је гроб, а данас се налази код
цркве у Радовићима.
Чувши за Спис 236/34, Архимандрит др Никодим
Богосављевић, а и сам бавећи се гробним плочама са
Превлаке је изјавио:
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Гробне плоче из манастира Превлака са мотивима
крина могле су имати узор и надахнуће у старијој
превлачкој каменој пластици из IX века, на којима се он
често користиo. Само на познатој парапетној плочи са
представом лава, уочена су четири различита начина
коришћења крина. Међутим, с обзиром на сложеност
њеног ликовног склопа, и како на њој крин није главни
носилац идеје и поруке, мислим да је други објекат који је
по намени истоветан гробним плочама са Превлаке, а
приближно је из истог времена, са постављањем крина у
средиште представе, а реч је, наиме, о поклопцу
саркофага непознатог архијереја из Пећке патријаршије,
на коме је крин постављен у полукруг из кога излази
крстн, наше проучавање и размишљање чини лакшим и
једноставнијим.. Када би се цела представа усправила,
онда би се однос ова три елемента, за нас битна, био
следећи: крст изнад лука, свода или полукруга у који је
постављен крин.
Парапетна плоча која је припадала старој превлачкој
цркви је један од најлепших примерака прероманичке
украсне пластике, и то не само у Боки Которској него и на
ширим балканским просторима. По свему како је плоча
клесана може се закључити да је њу исклесао врхунски
мајстор, па и након толико векова које је провела у земљи
она и даље плени својом лепотом и квалитетом рада, а
нека чудна надприродна снага избија из исклесаних мотива.
Плочи,поред крста и лава, посебну живописнст дају две
лозе: лоза са цветовима и лоза са бршљаном. У
ванвременском вечитом загрљају, Снага, Природа и Вера,
на четири дела плоче, као на четри стране света, шире
Љубав и Радост живљења на истоветан начин као и у
време када је исклесанa у IX веку. Крин је одувек био
симбол недирнуте лепоте и чисте, духовне љубави. Крин је
цвет који је држао у руци Арханђел Габријел када је Марији
донио благу вест. Бели крин или љиљан, назива се и
Мадонин Љиљан или Цвет Девице Марије. Мада су латице
белог љиљана нежне, он је одувек био симбол моћи, а како
моћ и власт увек иду заједно, љиљан је постао симбол
краљевских кућа.
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У Немачкој се цвет крина на грбовима јавља већ у XI
веку, а у Француској почетком XII и то на грбу краља Луја VI.
У балканским земљама крин се на грбовима и кованом
новцу рано јавља у Србији и Босни, као и у другим
крајевима, па ипак, најстарији пример приказа љиљана на
нашим просторима управо је парапетна плоча са Превлаке.
У првој половини XIV века, которска племићка породица
Бућа је у свој грб уградила стилизовани крин, симбол
француских краљева. Трифун Михаилов Бућа био је
посланик српског краља Милутина на двору папе у
Авињону, а и на француском двору, и својим радом је
заслужио и добио, француско одликовање са златним
љиљаном, што му је дало право да љиљан угради и у свој,
породични грб.
У спису 236/34 – КРИН СА ПРЕВЛАКЕ је било записано
да је Трифун, одмах по доласку из Француске, почео са
изградњом утврђеног летњиковца породице Бућа у Тивту, а
да је тај посао поверио свом синовцу Михаилу Петровом
Бући, који је био брат најславнијег Которанина средњег
века, протовестијара и кнеза коморника цара Душана,
Николе Бућа. Михаило је биран на све значајне положаје у
Котору, а био је и посланик краља Милутина у Дубровнику,
као и посланик цара Душана у Венецији, а са братом и
стрицем, најзначајнији је привредник и финансијер свога
времена. Његов син Трифун Михаилов Бућа био је
дипломата и протовестијар краља Уроша који је за исказану
верност и услуге, њему и которском племићу Василију
Болици поклонио оток Мљет. Поносни на све заслуге и
признања која су добијали, Буће уграђују грб са љиљаном у
прочеље своје палате у Котору, а потом га уграђују и у свој
летљиковац у Тивту. Уграђен је у камену и чинио саставни
дио величанствене перголе од 130 стубова која је водила
од љетниковца до мора. Од 130 стубова сачувано су само
четири, и један, у камену уклесан цвет љиљана који је
данас и заштитни знак Галерије Бућа. Приче о крину је
причао о вери и љубави, прича о трајању у дугогодишњим
историјским олујама, о путу ка добру, светлости и светости,
јер су нада, невиност, чистота духа, добро, светлост и
светост симболи крина.
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Крин око себе шири свој опојан мирис, исклесан у
камену, уклесан у срцима над Тиватским заливом и људима
на његовим обалама већ једанаест векова.
И као што рече архимандрит др Никодим Богосављевић
када је говорио о Крину са Превлаке:
Ретки су примери да садашњост доказује прошлост,
да археологија налази потврде и доказе у духовном
окружењу и стварности, да мироточиве мошти и плоче
њихових гробова имају исту научно доказану вредност и
моћ. Као што понекад пролеће изненади и стигне и крене
раније него је то уобичајено, тако и Бог понекад и понегде
попусти раније него што се то од часовника вечности
очекује и објави предукус будућег века. Манастир
Превлака је сав у знаку крина. А тамо где је крин, тј,
пролеће, односно Васкрс, најтачније Христос, тамо се
границе и разлике између археологије и теологије,
прошлости и будућности, времена и вечности,
земаљских, камених и небеских кринова укидају и нестају.
Зато, јер све то својом свеобухватношћу и силом живота
у себе прима, спаја и изњедрава Христос – истинити
Васкрсли Небоземни Крин.
Мали Законик МИХОЉСКОГ ЗБОРА
Допис Васка Костића
Једна од најзначајнијих и најдуготрајнијих друштвених,
полтичких, војних и правних средњевјековних институција
на нашим простори-ма је Михољски збор. Назив му је
опредијелила Немањићка царска ларва на Превлаци
Архангела Михаила и Крсна слава династије Немањића.
За разлику од других знаменитих зборова (Паштровски,
Црногорски, Грбаљски), Михољском збору није назив по
територији на којој је дјеловао, али је територија,
Превлачка Метохија као и само Превлачко Светилиште
поистовјећивана са Михољским збором. Михољски збор је
настао истовремено са настанком прве Зетске епископије
на Превлаци.
Био је њен чувар не само током трајања епископије и
митрополије, него чувар православља и немањићке
традиције кроз све ратне буре и окупације до стварања
прве Југославије.
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По уништењу Превлачког Светилишта, 1452. године
сједиште Михољског збора је пренесено у Кртоле, али је
главно Зборно мјесто и даље остала Превлака. Имала је
своја знамења, СВЕТОСАВСКИ КРСТ И ЛАВАРУМ, који се
тако називају јер традиција каже да су израђени по
непосредним упутствима Све-тог Саве. Под тим знамењима
је Михољски збор одржавао саборе, дочекивао владике,
одлазио у бојеве и на параде. Тако је, уз превлачке
символе и дух који зрачи из овог Светилишта, одржан
континуитет овог манастира до данашњих дана.
Са Михољским збором је морао свак рачунати, па у
његове заслуге спада и висок степен аутономије коју је
имала православна Епископија и Митрополија читаво
вријеме свог постојања. Чак и дуго касније, Михољски збор
је самостално уређивао многе унутрашње послове.
Сачуван је један његов законик и из 19. вијека, чији
оригинал дајемо у прилогу.
За историјске, правне и социолошке науке, односно за
проучавање развоја друштвених односа, веома су важни
документи који су у прошлим временима регулисали
понашања људи. То може послужити и за утврђивање
степена цивилизацијског успона у одређеним фазама дру
штвеног развоја. Поготово је важно указати на такве
документе који се налазе у приватном власништву, јер се не
зна за њих, а недоступни су истраживачима. Архивистички
нису обрађени нити су адекватно заштићени од пропадања
и нестајања на друге начине. Има неколико докумената из
Кртола и Луштице који чине ―Мале законике Михољског
збора‖. Неки се односе на читав Михољски збор (Кртоли и
Луштица), а неки посебно за Кртоле или посебно за
Луштицу. Када би се објединили, добили би нешто слично
―Грбаљском
законику‖,
који
је
такође
резултат
обједињавања обичајних и локалних прописа, са
елементима Душановог законика. Само што су, за разлику
од законика Михољског збора, Душанов и Грбаљски законик
добро познати и ван граница наше земље. Овом приликом
указујемо на докуменат од 1. априла 1849. године поред
осталог и због јубилеја 150 година од његовог доношења,
којег смо назвали „Мали законик Михољског збора―.
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Докуменат је важан из више разлога.
Прво, он показује да су и послије 1825. године Луштица
и Кртоли остали и даље тијесно повезани, мада су од те
године они раздвојени у двије административне цјелине,
засебне општине: Луштичку и Кртољску. Докуменат је у
суштини наставак традиције Михољског збора, макар га
сачињавале двије општи-не. То доводи до недоумице да ли
је правилно сматрати 1825-у, годином престанка дејства,
утицаја и значаја Михољског збора?
Друго, на документу су један до другог печати
Кртољске и Луштичке општине, исте величине и истог
облика са ликом Архангела Михаила, заштитника
Михољског збора. На оба печата идентичан дио текста
гласи: Comvnita s. Mickel... Различити су само наставци. На
првом је ...d Kr-toli, а на другом ...d Lvstisa, и јасно показује
наставак духовне традиције Михољског збора него и
Михољске комуне Архангела Михаила.
Треће, докуменат је јасан и добар примјер рјешавања
добрих суседских, односно друштвених односа на
самоуправни начин, без ослонца на државне законе. Није
ријеч о рјешавању спорова него односа као превентиве да
се спорови не појаве.
Четврто, докуменат је донесен почетком 1849. године
што је непосредно након смиривања ситуације бурне 1848.
године и закључака Прчањске скупштине. Иако на овај
докуменат Прчањска скупштина није директно утицала,
имала је одјека. Барем у тој мјери да се нова зла избјегну и
да се прискочи у помоћ браћи у невољи. Законик је
обухватио 4 разнонордне теме: од заједничке одбране у
случају опасности, преко услова трговине, до санкција у
случају да неко запроси а не ожени дјевојку.
Пето, из документа видимо ко је све тада у Кртолима и
Луштици био главар, и у којој улози. Присутних је било 30
главара, мудрих стараца и других најистакнутијих
домаћина. Свима су наведена имена и презимена, а већини
и очева имена, као и у ком својству присуствују, односно
које село представљају. Чудно је да међу присутнима и
потписни-цима нема свештеника, иако су се, уз
предсједника општине, свештеници тада највише питали.
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Чудно је и да нема представника Љешевића, који су од
Кртола одвојени 1865. г. (како је забиљежио поп Саво
Накићеновић). Заступљено је 6 кртољских села и 6
луштичких, а Крашићи су наведени као седмо луштичко
село. Докуменат је на италијанском, тешко читљивим
рукописом, а испод мјеста и датума, почиње овако:
Presenti (присутни)
Il Sindaco Communale di Cartolli (предсједник општине)
Андрија Барбић.
II Vice Sindaco (потпредсједник) Јоко Ђуров Старчевић.
Capi Vila (главари села)
Перо Ников Вулевић за Радовиће, Иво Војинов Костић
за Гошиће, Вуко Вукошић за Никовиће, Иво Јовов
Ивошевић за Миловиће, Станко Ђуришић за Богишиће и
Васо Мештровић за Ђурашевиће.
Vecchiardi (угледни, уважени или мудри старци)
Лазо Клакор за Ђурашевиће, Стијепо Јокић за
Богишиће, Андрија Русовић за Радовиће, Вуко Ивов Барбић
за Никовиће, Станко Лазов Миловић за Миловиће и Лазо
Лакичевић за Гошиће
Il Sindaco Communale di Lustizza, Јован Маровић.
Il Vice Sindaco, Грегор Сетенчић
Capi vila
Јоко Паландачић за Бабунце, Димитрије Ђурђеновић за
Бргуле, Марко Маровић за Радованиће, Јован Урдешић за
Мркове, Гаврило Калуђеровић за Клинце, Иво Митровић за
Забрђе и Иво Францесковић за Крашиће.
Vecchiardi
Игњатије Русовић, Филип Трипчевић, Иво Мориц, Лазо
Поповић, Косто Кршанац, Саво Стојковић и Иво Стјепов
Славовић.
Законик садржи само 4 одредбе, прилично опширно
образложене. Према данашњем законодавству то изгледа
мало, али због тога га не би требало омаловажавати.
Сјетимо се да је први црногорски законодавни акт имао
свега 6 чланова.
Била је то Стега, донесена и потписана на Збору
црногорских главара 6. августа 1796. године послије
побједе на Мартинићима.
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На крају текста поново је попис свих имена ―са крстом‖
у значењу потписа. Записник је водио и као записничар
потписао нотар Ottavio Vi-da. Мјесец дана након усвајања
„Малог законика Михољског збора―, за Кртоле и Луштицу, 3.
маја 1849. године донесен је још један пропис, али само за
Кртоле, и писан је старом ћирилицом.
У комун од Картола на 3. мађа 1849. капетан Андрија
Барбић и његови људи и опшћи Картолани уједно
договорно данас записујемо капетана од цивилке су
тридесет и шест другијех Кртолана.
Давамо цијелу слободу капетану од цивилке којему би
суминао (одвојио се) од његове компаније да не би био с
дружином његовом, да буде глобљен карантина 30 (дана
изолације, затвора).
У толико ако би се који комуница нашо да не би
послушао капетана ђе му се нареди и буде авизан а неће
послушат, стављамо пиенв илити глобе фиорина 10.
У толико ко се нађе на воде ђе се поји живо (стока) да
пере робу, платиће у цркве свијећа воштаније литру у
исте цркве ђе су воде.
У толико који се нађе да псује људе илити поштене
жене, мећа пиене фиорина 10.
У толико који се нађе да чува стоку у туђе гајеве
илити гази преко земаља да тере жита, пиене карантина
30.
Који се нађе у врело на Какарац да поји живо ниже кућв
Русовића да плати пиене литру свијећа у Г-ђе.
Који се нађе у туђе интраде да бере траву илити
краде интраде илити врте илити красти туђе смокве
ши грожђе и сваке фруте стављамо пиене илити глобе
фиорина 1 у касу црковну.
Забрањују Кочишћа и Понту од Грабовца и Под раван,
ко се нађе да бере дрва, пиене да плати фиорин 1. и Доња
банда, сву до Топлиша пиене фиорин 1.'
У заоставштини протопопа Ника Костића сачуван је
„Мали законик Михољског збора за Кртољску општину―, од
13. октобра 1872. заведен под бројем 415. који је писан
ћирилицом, и један је од ријетких докумената из тог доба у
којем је сачињен попис свих тадашњих сеоских првака.
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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 направља-ти
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.
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.
Начелник Јоко Бујеновић,
Присједник Шпиро Ивошевић,
Вијећници и главари: Иво Илије Дубравчевић,
Шпиро Старчевић, Драго Лакичевић, Вуко
Вукошић, Ђуро Миљешковић, Ђуро Стегић,
Станко Ђуришић, Нико Шћепаничић, Перо
Барбић, Васо Клакор, Стијепо Русовић, Иво
Перов Перичић, Марко Ђуров Костић, Нико
Мештровић, Илија Мештровић, Марко Франовић,
Нико Никетић, Иво Ђура Јанкова Антовић, Јоко
Ников Кикановић и Јоко Перов Радиновић.
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Запис о Храсни
Гомила Храсна се налази изнад локалитета Ћетане који
се налази на падини између засеока Костића и Гошића, с
леве стране, када се од Костића, старим путем крај Трапа,
крена ка цркви Св. Лука.
За Гомилу Храсна су везане многобројне приче код
локалног становништва који тврде да је Гомила од Храсне
гроб Кадма и Харамије. Гомила се, у тим причама, а у
породици Стањевић се чува и документ по којем се Гомила
Од Храсне помиње и као Пророчиште Храсна.
Интересантни су и називи локалитета по којима се
такође може закључити да је много истине у свим тим
причама и записима. Архаизам ''Храос'' значи Пророчиште,
а ''Гоиш'' нарицање. За село Гошиће се зна да се раније
називало Гојишићи.
У старијим документима који су сакривени у старој
кужини куће Стањевића, а који су вероватно после
адаптације остали негде испод гомиле бетона и камена,
Крашићи се помињу као Краосићи и Красићи.
Краос или Крас је врста подземне змије у крашким
подручјима. У околини Гомиле од Храсне нарочито је
изражен култ змије, па је и у новије доба било
успостављања кумства са змијама.
Падина испод Гомиле од Храсне зове се Ћетане, што је
настало од ''ћатање'' – бајање, а у Кртолима су тешке
клетве: ''Дабогда те чапала она из Ћетана'', као и ''Убила те
змија из гомиле Храсне''.
Има безброј прича о огромним змијама виђаним у
Кртолима, са детаљник описима како изгледају, како се
понашају и колико су дуге (4 – 6 м), и све је то записано у
Либру Од Змија – LIBRI SULLA SERPENTI, који се и дан
данас налази у поседу фамилије Кикановић из Гошића.
Многи истраживачи и научници су Гомилу од Храсни
ставили на прво место међу тридесетак Гомила из Илирског
доба на Луштичком полуострву.
У запису LIBRI SULLA SERPENTI је записано:
Стигавши у земљу Енхелејаца Кадмо се зажелео мира
и тишине, па је избјегавао градове. Пронашао је мјесто
које је задовољавало све његове прохтијеве.
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Била је то узвишена зараван која је доминирала
околином. Отуд се пружао прекрасан поглед на Илирску
Ријеку, њене рукавце, острва и важнија Енхелејска
насеља. Ту је размишљао како да људске гласе претвори
у знаке, а када је то завршио притисла га је и страост,
па је правио рачуне животног пута и размишљао зашто
ли га је зло пратило и што је тако тешко Боговима
скривио да би пружали подршку пакосним Богињама а не
њему хероју. Сјетио се да је у младости убио посвећену
змију свога таста, бога Ареса. Али тада није знао да је
змија посвећена, нити да ће му таст бити бог Арес.
Уосталом, спасавао је своје другове које је змија
прождирала. Ипак је у једном моменту зажалио што је то
учинио и зажелео је да њега Богови претворе у змију и да
тако буде надокнађен губитак свете змије, што значи
престанак свих пакости и освета. Богови су чули и одмах
прихватили његову жељу, која му је тако била и последња
жеља на овоме свијету. Почео се нелагодно осећати.
Ухватила га је језа и грознична трешња. Језик му се
почео расцепљивати, тијело издуживати а удови
скраћивати. Дозивање Хармоније све је више личило на
змијско сиктање. Када је Хармонија стигла и угледала
ужасан призор, схвативши да помоћи више нема,
раширила је руке к небу молећи Богове да јој пруже
прилику да са мужем подијели његову судбину. Боговима
није било тешко да јој услише ову жељу.
Глеадали су то и Енхелејци, Кадмови дворјани и
помоћници, па су ово мијесто прогласили великом
светињом, а за брачни склад остао је назив ''хармонија''.
Кадмо и Хармонија у змијском облику нису дуго живјели,
али су оставили своје потомке који и данас живе и народу
се покажу с времена на вријеме.
Гробна Гомила Кадма и Хармоније, на горњој површини
је хоризонтално поплочена, за разлику од других гомила
обичних гробница, постала је пророчиште са којег су Илири
прорицали судбине.
Велике змије и данас чувају Пророчиште Храсну да га
неко не раскопава и још важи правило да ни те, ни оне
обичне, мање змије, не ваља убијати.
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Запис о власништву над Превлаком
Када се ради о писаним траговима који су везани за
власништво над Превлаком посредно је сачувана повеља
дукљанског краља Ђорђа Бодиновог Војислављевића из
1115. године којом он полуострво Превлаку и Цркву св.
Михаила на њему поклања у насљедство Которанима.
Да је Превлаку Которанима поклонио дукљански краљ
Ђорђе, свједочи повеља коју је Которанима издао српски
краљ Стефан Радослав 1230. године. Његову повељу у два
наврата потврдио је српски цар Душан као и његов син
Стефан Урош. Иако је у правном смислу овај простор
припадао Которској општини, стварну власт над Превлаком
оддруге половине 13-ог вијека имали су Зетски епископи и
митрополити.
Послије премјештања Митрополије са Превлаке
средином 15-ог вијека и гашења Превлачког манастира
долази до коначног разрјешења правних односа и
власништва на Превлаци. Превлака је неколико деценија
након напуштања Манастира од стране православних
митрополита припала дијелом Которској бискупији а
дијелом угледној породици Друшко из Котора. Потомци
породице Друшко су касније губећи кроз вијекове своју моћ
и утицај продавали овај свој посјед.
Деветог новембра 1801. године Марин Друшко и његов
син Јероним продају капетану Филипу Барбићу из Кртола
средишњи дио Превлаке. Западни дио Превлаке, на којем
се налазе остаци Превлачког манастира, 15. децембра
1827. године купила је Екатарина, удовица конта Илије
Властелиновић из Рисна. Контеса се настанила на
Превлаци и одала некој врсти калуђерског живота какав су
у прошлим временима проводиле многе удовице. Она је
такође направила и тестамент којим је свој посјед на
Превлаци
завјештала
црногорском
господару
и
митрополиту Петру II Петровићу Његошу. 1847. године
Екатарина умире и бива сахрањена крај олтара цркве св.
Тројице коју је 1833. године подигла, на свом посједу на
Превлаци. Непосредно иза смрти Катарине Властелиновић
1847. године пред Которским основним судом, почео је
оставински процес.
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Као насљедници имовине јавили су се рођаци њеног
мужа и тутори Православне цркве у Котору. Они су се
позивајући на опоруку Илије Властелиновића од осмог
децембра 1820. године сматрали законским насљедником
његове имовине.
Међутим том опоруком је конте Илија Властелиновић
одредио као апсолутног насљедника своју жену, с тим да
се, уколико се она преуда, или умре без опоруке имовина
прода и да се новчани износ подјели: црквама св. Луке и св.
Николе у Котору, Цркви у Рисну и сиромашном народу.
Извјесни адвокат Рафаели је 19-ог априла 1847. године
обавијестио Окружни суд у Котору да је контеса Екатарина
августа 1846. године сачинила нову опоруку којом се ранији
тестамент у потпуности поништава. Новим тестаментом
легални насљедник овог дијела Превлаке на којем се
налазе и остаци старог Манастира био је црногорски
митрополит Петар II Петровић Његош. Овај тестамент у
присуству свједока Шпира Барбића и Јока Балића 26-ог
августа на Превлаци написао је Јован Абрамовић. У
последњој реченици опоруке контеса Екатарина именује
законског наследника:
''За универзалног насљедника одређујем пречасног
господина пресвијетлог митрополита црногорског
Петра Петровића. Он ће моћи располагати посједом на
Превлаци као властитом и апсолутном својином, изузев
цркву /св. Тројице/, слике кандила, књиге и друге црквене
ствари као и дотацију цркве, што мој насљедник неће
моћи продати и заложити, већ само држати и уживати
вјечно. Тако одлучујем и понављам да горе речени
митрополит буде власник''.
11-ог маја 1847. године у присуству Предсједника суда
отворена је опорука и записнички утврђенода су печати
нетакнути а опорука исправна.
Одлука контесе Властелиновић да Његошу завјешта
имовину на Превлаци, мање се заснива на жељи једног
вјерника да своју имовину поклони Цркви, јер би у том
случајуо порука требала да буде упућена задарском
епископу Јеротеју Мутибарићу који је у својој јуриздикцији
имао и Боку Которску.
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Ближе је тачности мишљење да је контеса
Властелиновић имовину предала Црногорском господару из
личног уважавања према њему самом и разумјевању
упућености простора Боке на своје природно залеђе Стару
Црну Гору. Да би остварио своја права у вези са
Превлаком, Његош је 24. јула 1847. године издао пуномоћје
свом ујаку Лазу Пророковићу да га заступа. Ова пуномоћ је
код Окружног суда у Котору регистровна тек 5-ог децембра
1847. године тако да се тек тада представља да је Његош
поднио изјаву Суду да се прихвата насљедства. Крајем
децембра, Суд одбија Његошеву изјаву на основу
постојећих закона којима се Црногорцима забрањује
насљеђивање некретнина у Аустрији. Послије низа жалби
упућених Окружном суду у Котору, затим Апелационом суду
у Задру и Врховном суду у Бечу овај последњи одлуком бр.
3516 од 16-ог августа 1846. године поништава раније
одлуке судова у Котору и Задру и уважава Његошеву
жалбу. Та одлука била је заснована на рјешењу аустријског
Министарства правде, којим се дозвољава Црногорцима,
да, по принципу реципроцитета, у оставинским поступцима
који се воде пред аустријским властима могу насљеђивати
непокретности имовину, уз исти третман аустијских
поданика код насљеђивања на територији Црне Горе.
Послије одлуке Врховног суда, которски суд је 8-ог марта
1850. године коначно прихватио Његошеву изјаву о
насљедству. Оставински поступак је споро текао тако да је
Његош у међувремену умро, па суд тражи његове
насљеднике, те предсједник Црногорског сената Перо
Петровић извјештава судско вјеће:
''О том дајем Вашем високоблагорођу извјестије да је
блаженопочившег владике Петра Петровића, мојега брата,
по његовом тестаменту, прави насљедник од цијелог
движимог и недвижимог имања садашњи господар Данило
Петровић Његош''.
Након тог одговора, суд у Котору наставља оставински
поступак и позива претенденте на наслеђе, и коначно тек
21. јула 1854. године, досуђује Превлаку и остатке
Превлачког манастира у насљедство књазу Данилу,
господару Црне Горе.
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Суд одређује и услов по коме кнез Данило мора у року
од двије године да прода све завјештане некретнине.
Податак да је књаз Данило послије раздвајања духовне и
свјетовне власти 1851. године постао власник и насљедник
''од цијелог движимог и неживог имања'' у које се убрајају и
остаци Превлачког манастира, само је дијелимично
разријешен у једном раду архимандрита Нићифора Дучића.
Он је у свом раду Црна Гора /ГСУД XЛ. Београд 1874. 1121/ покушао између осталог да одговори и на питање које
му је поставио британски теолог и писац Виллиам Дентон
/1815-1888. магистар са Оксфорда и потпарох Баркинга/.
Питање је гласило: Како је у Црној Гори ријешено питање
својине земље? Дучић у свом раду каже:
''А када се свјетска власт одвојила од духовне 1851.
године по чем је кнез постао из браства Петровића, од којег
су владике бивале, почне руковати и с имовином манастира
цетињског, окренувши приходе у своју касу, а владици,
архимандриту, свештенику и ђакону одреди плату из
текасе. Поред тога и све владичанске и манастирске
богатије
закладе
као:
одежде,
митре,
крстови,
јеванђеља, панађије и.т.д пренесене су у кнежев неке
чувају у једној ризници. Мало касније прода кнез Данило
Цеклињанима Бобију манастира цетињског земљу и пашу,
прилог Црнојевића у ријечкој нахији за 20.000 талијера. И ти
су новци унешени у државну касу. Приходи од манастирског
млина на Црнојевића ријеци и од рибе из манастирских
ловишта у Скадарском језеру такође се уносе у кнежеву
касу''.
У јануару 1858. године продао је књаз Данило Превлаку
своме секретару Милораду Медаковићу за суму од 1.000
форинти. А овај опет овај дио Превлаке са остацима
Превлачког манастира 1866. године архимандриту
Нићифору Дучићу за суму од 3.000 форинти. Дучић продаје
Превлаку 1882. године Кртољској општини за исту своту за
коју је купио од Медаковића.
По диоби посједа на Превлаци обављеној 1892. године,
западни дио овог острва припао је Кртољскојопштини,
југоисточни Которској бискупији а средишњи дио био је
подијељен на имања Барбића, Јокића и Костића.
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Запис о Пржини
Увала Траште се завршава плажом Пржина, која се,
после изградње хотела ''Плави Хоризонт'' данас тако и зове
– Плави Хоризонти. 60-тих година била место на коме су се
купали мештани Кртола, понеки војник са Фортице (Војног
утврђења изнад Новог Насеља у Радовићима), а суботом и
недељом су аутобусом, прелазећи преко моста код
Превлаке и Солила, јер другог пута није било, долазилли
Тивћани и покоји Которанин. Пут је директно излазио на
плажу, са копна гледајући, са десне стране и изнад плаже
настављао до велике Равнице на средини увале. Ту се,
недалеко од споменика кртољским родољубима погинулим
у II Светском Рату (Споменик је, када се зидао хотел 70-тих
година XX века померио на данашњу локацију, на источну
страну код пешачке стазе) налазио дубоки каменом
озидани почуо, па се могло и хладне воде напити у топлим
летњим данима. Када није било сића или лате, силазило
се, низа страну на дно почуа који је био дубок око око три
метра. Често су Кртољани у почуо спуштали воду, пипуне и
диње да се охладе. На супротној страни, скроз на крају
плаже, увечена око 50 метара, окружена маслинама, била
је Вукашева продавница, камена кућа са малом бистјерном.
У продавници се могло купити само пршут, сир и хлеб.
Касније се на равници, на средини увале изградила дугачка
уска приземна грађевина са неколико просторија – кафана,
биро за аутокампере и две собе које су, с времена на време
користили виђенији гости Кртола.
Све до 70-тих година на плажи су се могле и видети
старе Кртољанке закопане скроз у песак, јер се веровало да
‗‘Пржина извлачи реуму‘‘. Изградњом аеродрома у Тивту,
изградио се и пут кроз Кртољско Поље, па се аутокампери
почели масовно да опседају Пржину, а касније је
направљен и хотел и почеле су да у Кртоле долазе Чеси и
Чехиње. Једна од ''важнијих'' ствари када је кртољска
млађарија одлазила на Пржину на купање, је било грожђе
из винограда одмах ту на крају пута са леве стране.
Виноград је био озидан високом међом, а над међом је
била бодљикава жица, те се једва успевало некако увучи у
виноград и узбрати два до три грозда.
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Запис о Арсеналу
Писати о Кртолима а не поменути АРСЕНАЛ, Војни
Ремонтни Завод, је скоро немогуће, јер су Кртољани од
самог почетка изградње АРСЕНАЛА у Тивту били ''животно''
везани за његову изградњу, а потом и за његов развој и
напредак. Радећи у АРСЕНАЛУ, многи Кртољани су више
од једног вијека себи обезбеђивали ''комад круха'', а
захваљујући раду у Заводу скоро сваки други Кртољанин је
био мешатар над мештрима и то у различитим занатима.
А почело је све 1886. године што се може видети из
записа број 234/23-56:
Запис о Арсеналу 234/23-56
Приликом великих маневара аустроугарске морнарице
1886. на Јадрану, у Боку је допловила флота под командом
адмирала фон Штернека., и том приликом адмирал се
увјерио у погодност и стратегијску важност Тивта за
изградњу поморског арсенала.
Кад је команда морнарице у Бечу проучила реферат
адмирала Штернека, приступила је куповини дијела
потребног земљишта, па су 1888. године почели припремни
радови на нивелисању земљишта за будући арсенал у
Тивту.
На позив предсједника општине Тиват, Марка Филипова
Крстовића, сазвано је Општинско вијеће, које је 24. марта
1889. донијело одлуку да се морнарици за изградњу
арсенала бесплатно додијели земљиште између ртова
Сељаново и Паково.
Тада је у записнику забиљежено:
‖Будући народ треба добити комад круха‖
Арсенал је одмах запослио 60 радника, а први инжењери
су били Чеси, који су 1889. направили провизорно
пристаниште и изградили први навоз. Одмах су подигнуте и
дрвене бараке за ускладиштење угљена и осталог
материјала потребног морнарици. Затим је основана
ковачка радионица, уређени навози и справе за извлачење
бродова. Ковачи су израђивали једноставне дијелове
бродске опреме, алате и помагала за друге занате, док су
бродотесари правили јарболе, весла и друге дијелове
опреме за бродове.
119

Домаће раднике којих је било све више обучавали су
мајстори доведени из Пуле.
Управна зграда је саграђена 1898. те године је довршена
и метеоролошка станица (Зелена кућа) која је одиграла
пионирску улогу у метеоролошкој служби на источној обали
Јадрана. Станица је имала и контролно сигналну функцију.
Од краја 1889. када је први брод извучен на навоз и од
када Арсенал постаје и ремонтна база, граде се посебне
радионице и погони, подиже и други навоз, да би се 1900.
цијели простор оградио високим зидом.
Развој ратне бродоградње условљавао је и развој
ремонта и одржавања бродова. Напета политичка
ситуација у Европи и трка у поморском наоружању чинила
је вријеме драгоцјеним, па тиватски Арсенал све више
добија на значају. У њега долазе мајстори-специјалисти,
бродоградитељи у жељезу, бакроковачи (цјевари) и
котлари, који су могли да обаве сложеније захвате и на
бродовима жељезне градње. Трећи навоз који је могао да
прими бродове до 300 тона тежине, и поред њега
наткривени простор за бродоградитеље у жељезу,
подигнути су 1912.
Радионице се све више опремају савременим стројевима
и алатима. Ускоро су се на навозу нашле торпиљарке,
реморкери, пенише и друга пловила. Дјелимично се
ремонтују и већи ратни бродови.
Бококоторски залив је почетком првог свјетског рата био
база двадесетак ратних бродова. Овај број се повећавао
уласком Италије у рат, а у августу 1915. у Боку су упловиле
и прве двије њемачке подморнице. То додатно оптерећује
Поморски арсенал. Почетком 1916. почиње да се гради
Електрична централа И за коју је опрема допремљена из
Њемачке. Одмах послије тога изграђене су машинска и
котларска радионица и велика ливница. Из Трста је
дотегљен већи док и на тај начин Арсенал постаје ремонтна
база са могућношћу извођења комплетних и сложених
ремонтних радова.
По слому Аустро-Угарске монархије 1918. Французи су
преузели команду над Арсеналом и поставили инжењера
Јањичека за команданта.
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У јуну 1920. Французи су из Тивта одвукли пливајући док,
који је био власништво фирме Stabilimento Tecnico Triestino
из Трста.
Материјално онеспособљен Арсенал је у овом периоду
обављао само ситније поправке на мањим бродовима.
Дана 4. марта 1921. Арсенал и 12 торпиљера по 200 тона
носивости предао је француски капетан б.б. Бланк
представницима Југословенске ратне морнарице, капетану
б.б. Мирославу Грунду, команданту III обласне команде, и
капетану б.б. Фрањи Вучеру, новопостављеном команданту
Арсенала. Тога дана, у присуству цјелокупног радништва и
околног становништва, уз пуцањ топова и свирање војне и
цивилне музике, први пут је развијена наша застава на
згради команде Арсенала. Истог дана Тиватски залив је
напустио и посљедњи савезнички брод.
Већ 1921. почиње модернизовање Арсенала, који добива
машине на рачун репарација. На име ратне одштете Ратна
морнарица Краљевине СХС добила је од бивше
аустроугарске флоте 12 торпиљарки, 4 стара миноловца, 6
помоћних бродова и 5 реморкера, а од бивше њемачке
Ратне морнарице купила је 6 минополагача. Пловила су
била у лошем стању па је њихово оспособљавање био први
значајнији посао Арсенала у новој држави
Модернизацију су могли извести само радници са новим
стручним знањима. Стога је 1921. отворена Морнаричкозанатлијска школа која је прерасла у Војно-занатлијску
школу с наставним програмом прилагођеним потребама
Арсенала.
На почетку сваке школске године уписивано је 40 нових
ученика а школовање је трајало три године. До 1928. школу
је завршило 226 занатлија разних струка. Дугогодишњи
управитељ те школе био је Драгутин Највирт, технички
капетан I класе.
Модернизација је захтијевала и адаптацију постојећих и
изградњу нових објеката па је 1921. основана Грађевинска
управа која ће временом преузети све грађевинске радове
за потребе Ратне морнарице на овом дијелу Јадрана.
Одмах су адаптирани простори за смјештај столарске,
електро и бакровачке (цјеварске) радионице.
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Наткривени депои угља су преуређени у складишта.
Електрична централа I је довршена 1922. године уградњом
јачих дизел-електричних агрегата.
Арсенал 1923. броји око 600 радника. Градња ‖великог
хангара‖ у коме је смјештена токарска и механичарска
радионица, довршена је 1923.
Године 1924. набављен је у Либеку док од 1700 тона и
проширен је знатан дио радионица. Одмах потом су
изграђене ливница и цјеварска радионица, а током 1925.
подигнута је и бродожељезна радионица.
Године 1929. у Арсеналу је, поред већег броја стручних
официра морнарице, радило 15 инжењера разних струка и
10 техничких пословођа.
Почела је 1930. године и самостална изградња мањих
дрвених бродова-морнаричких кутера и моторних чамаца
па је у ту сврху чамчарска радионица опремљена
трасерском салом.
Арсеналу су 1931. године повјерени радови на
настрадалом путничком пароброду ‖Карађорђе‖, иако је
намјеравано да се обаве у иностранству. Углед се могао
одржати и повећавати само квалитетом рада и освајањем
све сложенијих технологија. Од 1932. Арсенал преузима на
ремонт и одржавање савремени разарач ‖Дубровник‖.
Овакав развој је изискивао и већу потрошњу електричне
енергје па је 1933. изграђена Електрична централа II.
Изграђена је и бродожељезна радионица површине 800м2.
Наредне, 1934. године успјешно је извршен велики ремонт
подморнице ‖Храбри‖.
Све већи обим и разноврсност послова Поморског
арсенала условио је његову даљу реорганизацију. Из
његовог састава издвојен је 1936. године оружномуницијски одсјек и од њега и погона за ремонт и
ускладиштење муниције из Опатова формиран је у
Лепетанима
посебан
Артиљеријско-технички
завод
морнарице са 186 радника.
На рту Арза подигнут је полигон за испитивање
артиљеријског оружја. Два главна производна погона
Арсенала били су стројоградитељски и бродоградитељски
бирои.
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Поред њих, постојали су маритимни, хемијски, економски
и складишни одсјек, те одсјеци за оружје и муницију и
конструкциони биро.
Самосталне радионице су биле: електротехничка, једроужетарска и кисикана. Команда Ратне морнарице је 1937. и
службено одобрила реорганизацију Арсенала, која је била у
току. Крајем те године у Арсеналу је радио 1201 радник, од
којих 801 квалификовани, 180 полуквалификованих, 133
неквалификована радника и 87 шегрта.
Они су те године направили лаки труп подморнице
‖Небојша‖, а идуће 1938. добили су признање од енглеских
стручњака када су израдили нове сапнице за главне
турбине разарача ‖Дубровник‖, учинивши тиме изузетан
технички подвиг.
Тако је Арсенал стицао углед у Европи, која се већ
припремала за рат. У Краљевини Југославији као да се
таквој могућности није придавао велики значај па због
недостатка финансијских средстава Ратна морнарица није
озбиљније припремала своју флоту. Због тога ни Арсенал
1939. не ради пуним капацитетом, који је иначе био и већи
од потреба Ратне морнарице.
У Арсеналу су могли да се поправе подводни и надводни
дијелови бродова средње и мање величине, сви помоћни
мотори и машине, осим главних турбина. Могао се вршити
ремонт котлова, поправак и монтажа мањих агрегата те
пуњење акумулатора подморница. У сарадњи са
Артиљерско-техничким заводом могле су да се обаве мање
поправке свих врста подводног оружја као и поравке и
ремонт артиљеијског наоружања средњег и мањег калибра.
Тако је 1939. извршена реконструкција и модернизација
крстарице ‖Далмација‖.
Почетком 1941. у Поморском арсеналу радило је 1562
радника,
техничара,
инжењера,
војна
чиновника,
подофицира и официра, а у Војно-занатлијској школи било
је у три разреда 137 ученика.
Од другог свијетског рата па све до дана када је продат и
на његовом месту изграђена луксузна марина, АРСЕНАЛ је
израсто у један респектабилан поморски арсенал који је
ЈРМ великим дијелом држао оперативном.
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Запис о Фору Радишевић
Фортица или Фор Радишевић у Кртолима је грађен у
другој половини IXX стољећа као дио општег система за
одбрану Боке Которске по идејама и плановима Лазара
Мамуле, генерала артиљерије и фортификацијског
инжињера. Лазар Мамула је пореклом био Србин из Лике.
Ако се изузме тврђава Ротондо на острву које је на самом
улазу у Боку Которску, а која је касније добила и име по
генералу Мамули, Фор Радишевић је био највећа, најјача и
најмодернија обалска тврђава у Боки Которској,
Захваљујући и тој чињеници Кртоли су, пре Цетиња, имали
прву електричну струју, осветљеље, као и четири лифта у
оквиру утврђења за вертикални транспорт кроз подземне
спратове. Поред овога, утврђење не би било једно од
најјачих у Боки да није била и добро наоружано.
Осим великог броја митраљеских гнезда, на утврђењу су
се налазила и четири тешка обалска топа – маузера –
калибра 210 мм. Са дометом од преко седам километара.
Ту су још и два тврђавска топа калибра 150 мм са дометом
преко 10 километара, два пољска топа калибра 90 мм, два
рефлектора 90 мм, као и велики број добро утврђених
пушкарница у бедемима тврђаве, а и око тврђаве. Број
пушкарница је одговарао броју посаде тврђаве.
У подземном делу су била четири нивоа са дебелим
армираним сводовима у којима је могло да се смести и до
1000 војника, а ту су била још и складишта за муницију и
храну. Како је овај део без воде, у зидинама утврђења, а и
недалеко од утврђења су изграђене бистијерне са
количином воде која је била довољна и за вишемесечну
опсаду утврђења. Око Фора је био 8 метара широк, а 6
метара дубок ров, а око њега су били постављени низови
плетара бодљикаве жице и жељезних шиљака.
На крају Великог Рата 1918. године, Фортицу су заузели
припадници Српске Гарде, чији су заметак била тројица
црногорских комита који су се крили у кртољским селима и
густим луштичким шумама. Њима су се придружили
многобројни дезертери из аустроугарске војске из околних
положаја, а то су већином били официри и подофицири
словенске националности.
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У таквој ситуацији, на Вари, у центру Кртола и зборишту
Кртољана, сабрали су се 30.октобра 1918. године
дезертери из аустроугарске војске, црногорске комите и
један број Кртољана. Међу дезертерима је био и син попа
Марка Костића, Лазар Лазо, аустроугарски резервни
официр, који је тада био одређен за заповједника Српске
Гарде која је бројала око 160 бораца, заједно и са
жандармима који су се добровољно ставили под команду
Српске Гарде.
Српска Гарда је имала задатак да одржава ред и мир по
селима, и да чувају становништво од могућих немилих
догађаја те су се водеће личности Кртола 08. новембра
1918. године до тада илегални Одбор Народног Вијећа,
превели у легални. О томе је сачуван и оригиналан
документ у коме стоји:
Записник
Прве сједнице Одбора Народног Вијећа у Кртолима
Одржане дана 8. новембра 1918.
Предмет:
Конституисање одбора
Присутни: Потписани
Послије подужг савјетовања бива једногласно изабран
предсједником Одбора Народног Вијећа у Кртолима члан
одбора Поп Марко Костић, подпредсједник члан Марко
Лакичевић и пословођом члан Нико Антовић.
Пошто је овијем исцрпљен дневни ред предсједник
проглашује сједницу завршеном у 4 и 172 сата послије
подне.
Промтно потврђено и потписано
Чланови: Ј.Дубелцић с.р. Поп Ј. Борета с.р.
Предсједник: Поп Марко Костић с.р. и чланови
М. Лакичевић с.р.
Иво Старчевић с.р.
Нико Антоновић с.р.
Поп Марко је одлично говорио немачки, као и његов син
Лазо и већ сутрадан су, са ЗАПИСНИКОМ отишли на
преговоре са комадантом Фора Радишевић, где су у
преговорима успели да приволе комаданта на предају.
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Запис из куће Бринића
КРТОЉСКО ОРО
Игра у Кртолима се зове оро, и један од облика
Црногорског Кола које је познато у облицима као Црмнички
Оро, Зетско Оро, Катунско Оро и Ријечко Оро, па се тако
може закључити да се и у Кртолима кроз векове развило
Кртољско Коло или Кртољски Оро.
У Кртолима се оро играло већином на гумнима и тај
тренутак је био више од окупљања заједнице и играње у
његовом најозбиљнијем смислу. Типично је да се млади
мушкарци и жене приближе и направе круг - коло, па почну
да певају, обично у облику ругалице према некоме са друге
стране и зачикавају га да уђе у коло и почне игру.
Један од најхрабријих момака улази у коло и почиње да
игра да освоји неку од присутних девојака или да себе
наметне као будућег младожењу. Присутни мештани
(публика) одмах одговара повратном песмом, која је или
похвална ила га исмева. Ускоро се прикључује девојка,
често баш лична девојка или нека коју је привукла игра
момка. Она такође опонаша орла, али на много елегантнији
начин. Публика наставља да бодри играче. Када се пар
умори, они се међусобно пољубе у образ, а други пар
ускаче у коло, док се певање публике наставља без
прекида. Обично млади момци завршавају оро игром у два
круга, стојећи једни другима на раменима, у већем кругу.
КРТОЉСКЕ ПЕСМЕ
Народна музика и музичко стваралаштво у Кртолима су
током векова били под различитим утицајима, одражавајући
све елементе посебног музичког израза. Фолклор и
традиција су код Кртољана имали пресудну улогу, и уско су
повезани са културним наслеђем која се веже и ослања на
јужнословенко стваралаштво.
Кртољске песме су малих и кратких форми, чији се текст
непрестано понавља у континуитету. а то су пре свега
родољубиве песме, свадбарске, а потом песме везане за
веру и верске празнике.
Песме су песме поноса, туге и радости које снажно
потврђују бурну бокељску, црногорску као и кртољску
историју.
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Најтипичнија група кртољских песама има дугу сеоску
традицију коју карактерише кратка мелодија, а распон
тонова у трогласју или четворогласју ових песама обично
завршава на другом тону у тонском низу. Веза ових песама
са песмама читавог динарског простора је веома јака, а
њихов основни израз је текст, који описује осећања или
вазне историјске догађаје. Јадиковања (нарицања нарицаљке) и епске народне песме, које се изводе у пратњи
гусала су најбољи пример сличности ове врсте народног
стваралаштва. Певања тужбалица се убраја у најстарије
саставне делове индогерманског обреда укопа па је певање
нарицаљки у Кртолима једно од најстаријих певања.
У Кртолима су постојале жене нарикаче које најгласније
и најпотресније наричу над покојником непосредно након
смрти, након полагања на одар, по доласку посета, при
изношењу покојника из куће, при спуштању у раку и посету
гробу, а чест случај је да се нариче и након опремања, над
одећом или оружјем покојника. На исти начин нариче се и
над чланом обитељи преминулим у туђини.
Садржај певаних тужбалица у Кртолима је тачно одређен
уз поштивање одређених шема и употребу уобичајених
епитета. Садрже хваљење покојника, епизоде из његова
живота, прекоре због изненадног напуштања, описивање
туговања породице и родбине, поздраве преминулима и
друго. При првом посету гробу обичај се покојника упитати
је ли се навикао на нови дом, тако хладан и таман.
С певањем тужбалице у Кртолима је најчешће је
повезано карактеристично држање тела: жене које жалују
стану после спровода близу гроба у круг, једна жена
започиње тужбалицу с рукама прекриженим на прсима, при
чему полако корача амо тамо; сваку строфу понавља друга
жена како би прва имала времена да осмисли наставак. Ако
нарикача пева сама она тада ставља леву руку на десну
страну груди тако да лакат десне руке почива у левој шаци,
а десну шаку ставља испод десног уха. После сваког корака
нагиње се напред и поновно се усправља.
Када је нарикача најближа родбина, она распушта косе,
а руке притом ослања о појас, главу бочно нагиње на раме
и неколико пута обилази око стола.
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У Кртолима се тужбалице не смеју певати ноћу, да се се
не би привукло демоне.
Следећу групу песама одликује дужа мелодија, која
истиче музички квалитет прилагођавања текста ритму и
мелодији. Мелодије које су повезане са лирским љубавним
песмама се певају у већем тонском обиму, почев од
петогласја, преко шестогласја до октаве.
КРТОЉСКА НАРОДНА НОШЊА
Народна ношња је увек била важан део живота
Кртољана., а од ког материјала и у ком стилу је ношња
израђена је говорило пуно о личности који је ношњу носио.
Неки аутори наводе да је Бокељска народна ношња та која
је уистину Црногорска ношња, а то би могло да буде тачно
јер је Бока Которска била место где су се вековима мешали
разни културни утицаји, па је свака култура нашла место и у
деловима ношње Бокеља.
Као резултат настале су уметничке вредности и особине
Бокељског становништва и културе. Поред ових културно историјских чиналаца, географски услови су имали веома
значајан утицај на избор платна од којих су израђиване
народне ношње. Материјали који су најчешће коришћени у
изради традиционалних ношњи Кртола су вуна, козја длака,
кудеља, лан, шпанска трска, а у малим количинама се
производила и користила свила.
Кртоли су одувек били близу трговачких путева па се и у
изради Кртољске ношње могу приметити разни утицаји.
Запис 34/34 страна 24
Запис је пронађен у кући Костића
''Кртољани носи бијеле и тијесне чарапе до кољена,
доље преко њих црне цревље, а од кољена горе од црна
платна или од свиле пошироке гаће, као кратке и поуске
димије које покривају кољена и крајеве чарапа. Горе по
кошуљи има од црне свите или ти чохе прслук, који се зове
кружат. Прслук је извезен, а доље се пресамити као
премитача или џамадан, и то с обје стране, а доста по
раздалеко низањ висе о сребрнијем синђирићима сребрна
пуца. Гдје су гаће свезане преко прслука, онуда се опаше
црвенијем или од какве друге боје појасом, а преко кружата
је од црне или какве друге црњкасте свите корет.
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Корет је налик краткој и тијесној хаљини с рукавима, која
је како спријед тако и остраг по шавовима извезена
свиленијем или златнијем гајтанима, а на рукавима, на
лактовима као дугуљасте закрпе има колчаке око којијех је
такође извезено гајтанима, који се спучају... ''
МУШКА НАРОДНА НОШЊА
Ако пођемо од реда облачења, на првом месту су
доколенице. Доколенице су врста чарапа која чврсто стеже
зглобове. За израду ове врсте чарапа је потребно велико
умеће, а најзачајније је да је за њихово облачење потребно
доста времена, без обзира на искуство. Доколеница треба
да су снажно приљубљене уз ноге, јер омогућава лакше и
безбедније покрете, а то је било од изузетне важности јер
су се Кртољани кретали каменитим поднебљем. Поред
доколеница користиле су се чарапе бјечве, које су имале
прорез са стране, а биле су обрубљене црвеним или тамно
плавим грубим платном. Панталоне су се облачиле одмах
после чарапа, тако да належу на део доколеница. Често су
панталоне и доколеница биле причвршћене врпцом, да се
не би одвојиле, а за то су прављење специјалне кукице на
доколеницама. Панталоне Кртољана су биле беле и
шивене су од грубог платна и непромочиве чоје. Панталоне
су око струка биле шире, дубоко испод колена су се
сузавале, а Кртољани су носили појас са плетеницом кроз
који је пролазила узица, да би панталоне биле добро
опасане око струка. Мушка кошуља је имала оковратник и
прорез на прсима, који се закопчавао дугмадима. Кошуља
се увлачила у панталоне и најчешће је била бела, и била је
обавезан део мушке народне ношње, а осим кошуље,
горњи део мушке ношње чини гуњ.
Гуњ је имао кратке кићанке на грудима, које су се
окретале појединачно. Њргови су се крајеви преплитали, а
закопчавала се бакарним дугмадима. Гуњ је заменила
"долама" са рукавима испод пазуха, која је до првог дугмета
скоро сасвим отворена, тако да се може пребацити позади.
На тај начин су руке остајале само у кошуљи.
Ово је било од изузетног значаја јер је овим начином
одевања, народна ношња коришћена у свим годишњим
добима.
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Током лета се нису носили рукави на долами, или су
рукави били забачени позади, а зими су се стављали
рукаве на доламе. Долама је обично била зелене боје и
израђена од грубог и непромочивог материјала. Завршеци
доламе, рукави и углови кићанки су украшени
тамноцрвеном бојом. Испод гуња се носио "џемадан",
израђен од црвеног грубог платна и обично извезен на
странама памучним или свиленим нитима црне или златне
боје. То је хаљетак са кићанкама које су ишле једна преко
друге, а закопчавао се са четири дугмета од метала, са
црним чворовима од свиленог конца. Џемадан се носио
преко груди, обухватајући све до грла. Ивице кићанки
џемадана су такође украшаване чворовима са златним
везом. Џамадан је некада замењивала "јечерма", која није
имала кићанке и преклоп, са равним прорезом на грудима.
На обе стране "јечерме" су била два реда црних свилених
дугмади као декорација. Испод дугмади је било неколико
кукица и чворица, којима се одоздо према средини
закопчавала јечерма. Јечерма се обично закопчавала само
кукицама и чворићима. Преко гуња је ишао "јелек" или
извезена јакна без рукава. Јелек је израђиван од грубог
материјала и био је украшен траком или златним везом. То
је горњи део одеће, сличан капуту, али без рукава. Напред
је веома отворен, а његова карактеристика је да се никада
не закопчава. Јелек су, понеки Кртољани замењивали
сребрном плочастим оклопом, која се називала "тока" , и
која је имала исти облик као јелек. Токе су на различите
начине причвршћиване за јелек, близу тела, а будући да су
од метала, подсећају на оклоп, што је у прошлости заправо
и била његова улога.
Кртољска капа је традиционална капа и слична је капама
која се носи у Црној Гори, али плитке Кртољске капе потичу
са Превлаке, и то од калуђера чије су капе биле истог кроја
само више, као камилавке. Плитке капе не само да нису
црногорске него нису ни искључиво бокељске, јер их
сличних има на разним странама света, а једино што је
традиционална капа Михољског Збора имала неке посебне
елементе. Црна је била само навлака, а основа је најчешће
била од беле чоје.
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Било их је и машћених у разним бојама: црвене, зелене,
плаве, црне (монашке и коротне). Лако их је било направити
и без калупа. Окроји се круг према величини главе, па
пришије усправна ободна трака дужине као обим круга и
ширине према жељеној висини капе, Шавове споја круга и
ободне траке прекрива навлака од свиле или платна, и лако
се мења јер је преко горњег обода смежурана лаштиком.
Навлака је била црна да се мање уочавају флеке од зноја.
На горњем пољу, којег (осим руба) није прекривала
навлака. Разни симболи у окрајку "потковици" су из новијих
времена, а раније је на средини био срмом извезен један од
симбола Михољског збора тзв. шестан.
ЖЕНСКА НАРОДНА НОШЊА
Сукње за женску Кртољску народну ношњу су обично
израђиване од кудеље или лана, а свечане сукње су
израђиване од свиле и дамаста и обично су биле
украшаване уркасном траком или златним везом.
Сукње су закопчаване дугмадима и "амбретама", које су
имале украсну и употребну функцију. Раса је део одеће који
се носио преко беле кошуље. Раса је израђивана од
различитих врста вуне. Сукња је била одевни предмет, које
су користиле жене који су носиле "расу", а израђиване су од
платна индијане, камелот свиле и других врста материјала.
Појас је део традиционалне ношње. Широки појасеви се
израдђују од вуне. Касније су замењени "јакичарима",
чврстим кожним појасевима, украшеним црвеном бојом.
Некада је појас био израђиван од кудеље и лана. Појас се
једноставно омотавао око струка или закопчавао
дугмадима са копчом
Права карактеристика женске народне ношње Кртола је
"ћемер", који је заменио "јакићара". То је једноставнији појас
са сребрним филигранским накитом и има две копче
украшене разноврсним камењем и то најчешће зеленим
или тамно црвеним камењем. Постојао је такође ковани
ћемер. Испод старог тешког појаса је био други, познат као
"женски трак" . "Женски трак" је трака од грубог платна,
ширине до 6 цм и више од 5 метара дуга, којом су жене
омотавале свој струк, како би се зашитиле од притиска
тешког појаса које су носиле.
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Прегача је сматрана неопходним делом традиционалне
црногорске ношње. Прегачу су жене носиле уз народну
ношњу, јер је она служила за свакодневну употребу. Такве
прегаче су израђиване од "тела" и "индијана платна".
Постојале су прегаче за свечане прилике, које су биле
украшаване свилом и златним везом. Јечерма је врста
кратког хаљетка, који иде до струка, са или без
закопчавања, обично израђен од грубог платна или сомота.
Камижола је такође врста хаљетка — антерије која се
носила преко кошуље. Израђивана је од свиле или дамаста.
Овакву антерију су имале само жене богатијих Кртољана.
Зубун је израђиван од грубог платна, "бомбажине" или
сомота, у разним дужинама. Зубуни су били без рукава или
са рукавима, обично са дугмадима, којима су се
закопчавали. Долама је врста горњег дела одеће, обично
израдјена од грубог материјала, која је коришћена у
свечаним приликама. Дужина доламе је обично достизала
до колена, а понекад је била и дужа, обично са рукавима.
Доламе су биле украшаване златним дугмадима или
златним тракама. Бран је широка женска хаљина. Она се
носила преко кошуље и израђивана је од горњих или доњих
делова сукње. "Стан" је био приљубљен уз тело, док је
доњи део имао 5 набора. Дужина брана је досезала до
стопала.
Запис 34/348 страна 38
Запис је пронађен у кући Костића
''Није то ни у Кртоле свака жена могла имати. Био је обичај
да свекрва поклони свој ћемер првој невјести која дође у
кућу и тако из генерације у генерацију. Преношењем
ћемера, у нас у Кртоле преносило се и предање о значењу
елемената женског ћемера. И то је свједочанство да је
скупоцјени ћемер од давнина у Боки. Свакако много раније
него у Црној Гори. Није сувишно да се то предање и овдје
помене, да се не заборави како је са извора захваћено.
Прича каже да је први женски ћемер, онакав какав је данас
познат као главни елеменат народне ношње, дјело царице
Теодоре, жене Јустинијанове. Односно, да су га
цариградски мајстори направили по Теодориној наруџби и
идеји.''
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ДАНИЦА ХСД
бр. 35, стр. 137- 140
30.08.1845. година
Кртоли
Допис из Боке Которске
На бардих ових леже места: Крашић, Картоље, Ластва
горња и долња, Тиват, Гарбаљ, Бановци.
Сва ова места са својим барди, по којих су просута,
долазе под именом Жупе.
Насељена су од следбениках западне и източне
царкве, те протегнута до Будве града и Пастровићах на
Албанеској граници.
Мало се види кућах на овој страни покрај мора, изван
Тивата, којега већа страна на море лежи. Изпод
Картољах види се један мали шкољ с развалинами
манастира и царкве блажене Госпе.
Манастир с царквом би прошасте године од грома
разваљен, којом сгодом изгуби један духовник свој
живот. налази се ту и више малих шкољах између којих
лежи једна велика равница... разумева се велика само за
бардовиту Боку.
Од Тивата даље пут истока леже на обали канала
Лепетани, место малахно од 30 до 50 кућах, и чини се
кано мали варошинац.
Лепетани граниче с Веригами.
Под овим именом долази ужина морска, од које се
разлева канао у две гране, једном пут изтока до Котора,
а другом пут поноћи до Рисна.
Веригам име пода у прастаро дома чин Теуте
краљице Илирах.
Она учини поменуту ужину морску од једне обале до
друге препасати гвозедними веригами, за препречити
римским бродом пут у Рисан, свој дивно величанствени
столни град.
С Богом!
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ДУБРОВНИК
Забавник стр. 179 - 186,
1871. година
Кртоли
Допис из Боке Которске
Зову Боком онај чаробни залијев у којему се спуштају
и тону кршовита и скоро неприступна брда јужне
Херцеговине и Црне Горе.
Кажу људи, који свијет обагју, да је тај један од
најљепшијех положаја земље; и збиља би рекао да се је
овдје природа шалила, кад је своје чудесно дјело на
махове стварала.
Уминеш ли Мељине, рт од Кумбора отвара ново ушће
с десне, пак и нову локву дугу до Верига а широку до
Солила.
С друге стране лежи на лик облука Солиоцко поље,
подну којега видиш стара солила, сад лужина и морчани,
гдје блуна и стура расту преко човјека висине.
По сред овога облука пружа се у воду Превлака гдје
се находе старе развале православног монастира
архангјела Михајла, којега су Млечићи разурили пошто
му калугјере отрују; с њега и носе Кртоли име Михолски
збор, јер су бивали наголо црковни кметићи; пак та сеоца
запучају поље од мора са зеленијем бријегом.
Питоми Тиват запуча га на други крај, а кад гледаш са
сред локве, протеже се Жупа равна и руда далеко
далеко на очњи домах, са истока до Спаса врх Будве, а
са сјевера видиш уза вишњу стрмен гдје охоли Ловћен
уздиже небу дивну главу, коју му зором обасјају први
сунчани зраци, пак из далека изгледа као да му је
позлаћена.
Ова се локва бужи код Верига на лик врше, јер ту обје
обале иду једна другој у сусрет као да ће се ручити, пак
направиле тијеснац толико узак да се из Лепетана кокот
чује на Каменаре;
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НАША СЛОГА
бр. 14, стр. 55, 16.07.1872. година
Кртоли
Уредовни језик обћинах у окружју которском. „Н.Л."
пишу из Котора, да је бечка влада позвала обћине, да се
изјаве, којим језиком желе уредовати; градско виеће
которско закључило је хрватско србским језиком,
ћирилскими или латинскими слови прама потреби, само
су тајници обћине Рисна и Кртоле одметнули се од свога
народа и одговорили влади, да у та два мјеста имају
једнако право србски и талијански језик, па да ће их
једнако употребљавати!!
То ће бити ваљда зато, што они незнаду језика
народнога, а ипак вуку плаћу од народа. Ну тајници дали
су тај одговор без обћинскога виећа, па ће их ово
позвати на одговорност за сличне одговоре.
ГЛАС ЦРНОГОРЦА
бр. 11, стр. 4, 28.06./ 10.07. 1873. година
Кртоли, 17.Јунија.
Данас је био и међу нами преосвештени г. Герасим
Петрановић, именовани наш владика.
Дошао је да обиђе и превиди у каквом се стању и реду
находе цркве парохијалне и у овој обћини његове
епархије, а тако и да умири и поравна многе породице,
које му је хвала Богу и његовом неусипном труду све
лако по жељи и за руком испало.
Он је у цркви епархијалној св. Госпође свету службу
одстојао, коју је служио пречестњејши г. Гаврил Руцовић
прото конзосторијални у присуству двају мјестни пароха
и мноштва сабраног народа.
После је причестно изговорио пречасно и трогателно
слово, које је пуно сата трајало и велики утисак код
собрани нашло.
Њему трудно не бијаше и све оближње цркве наше
обићи.
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Гдје је звонима, пуцњавом из прангија и мноштвом
сабранога народа с највећим усхићењем по свуда
причекиван бивао.
Он је у свакој долазећој цркви проповједао и као
милостиви отац своју дјечицу поучавао.
Он је црквама и многим сиромасима лијепе
милостиње дјелио а гдје коју и потребним утварама
даривао; шта више он је и сву школску дјечицу са разним
иконицама и потребним књигама обдарио, да побуди у
њима тим више љубав и науки.
Чест и хвала нек буде таковом диецезану и
неуморном радину, који сваком у опште, и свештенству
на особ о срећи и напретку ради!
ШЕМАТИЗАМ ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ
Бококоторко- дубровачке за годину 1879.
Ђурашевић у Кртолима.
Пре него што наведем неке податке о парохијалној
цркви св. Јована, вриједно ми се и сходно чини да ово
напред споменем.
Још од прастарих времена послуживаху духовно
правосл. Луштичане и Кртољане свештеници из
породице Костића.
Тако налази се и данас писмо једно уговорно између
Луштичана и Попа Стевана Костића од 12. Нов. 1747.,
којим се они обвезују да, док буде свештеника од речене
породице, неће другог бирати.
Ово учинише особито из признања према поменутоме
попу
Стевану,
као
ревностноме
бориоцу
за
православље; ради чега много је страдао од млетачке
владе.
Подобног равнатеља имаше и Кртољани у попу Сави,
сину предреченога попа Стевана.Православни у
Ђурашевићу имали су своју цркву, али, приморани од
владе мораше допустити служити у истој и римском
свештенику.
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Наравно да су се с тога често догађале међу
дотичним
свештеницима
разне
вјероисповједи
неспоразумљења и свађе, који ће т. ј. пре на истоме
олтару службу одпојати.
Да прекину те неприлике и распре, одваже се
православни, те, напустивши стару своју цркву, почеше
одма близу исте зидати нову.
Премда их је то стало труда, трошка а и велике патње
по тамницама од стране владе, и што су морали и ноћу
око исте крадом радити, ипак успјеше; те год. 1776
доврше сасвим цркву, коју им на славу Сабора св.
Јована Крститеља освети Митрополит црногорски Сава
Петровић.
Црква је малена; у дуљини има 12 у висини и ширини
6 млет. аршина, али укусно од отесанога камена
саграђена.
Они честити и похвале достојни христјани подигоше г.
1881. љепши звоник на преслицу и нова три звона
набаве. Кроз три ове посљедње године промијенише у
цркви патос новим лијепим плочама; а сада зиђу нове
камене гробнице и поплачаће такођер сву авлију около
цркве. – Заслужују да им се рекне: Живили! Бог им
трудове и настојање њихово обилато наградио!
Л. Костић пар. радовићки.
.
ШЕМАТИЗАМ ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ
стр. 34 година 1879.
Покојни Јереј Лука Старчевић рођен је у селу
Радовићу опћине Кртољске дана 14. Октобра 1837. и то
од оца Шпира Старчевића и матере Стане рођ. Вукошић,
свештеничке кћери. Први наук добио је у мјесту свога
рођења, а затим у селу Врановићу опћине Грбаљске, гдје
је онда са особитим успјехом учитељевао Лазар
Ерцеговић, који се такођер у овој години пресели у
вјечност као парох и прота Которски.
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Године 1857 пође у Задар, гдје је за пет година
слушао богословске науке у ондашњем клирикалном
Заводу. 7. Маја 1863. рукоположио га је блаженопочивши
Епископ Стефан за дјакона, а 16. Јулија 1864. за
свештеника.
Службовање започе у Приједорима и то као капелан и
учитељ, гдје је остао све до године 1868.
Те године буде премјештен као администратор на
парохију Главатичићку, гдје мало касније постаде и
сталним парохом. У Главатичићу служио је све до год.
1885., кад је по својој жељи био премјештен у своје
родно мјесто Кртоле и то на Ђурашевићку парохију, која
је остала била упражњена услијед умировљења покојног
попа Стијепа Костића.
На томе мјесту затече га и прерана смрт 7. Марта
1898., а 9. истог мјесеца уз живо саучешће Кртољских
опћинара би погребен код парохијске цркве Успенија
Богоматере у Радовићу, гдје му је писац ових редака
изрекао надгробно слово.
Нека му свемогући Творац буде милостив и нека га
удостоји вјечне славе у Царству Небесноме!
BULLETTINO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DALMATA
бр. 10, стр. 153- 157, 1.10.1880. година
С грозовитих хридина рисанских, баци поглед на
далеке жупе Кртола, Луштице и Грбља! Окапљај на око
гиздави Тиват и Сулиотско поље! Какав ти видик очи
осваја! Испред тебе крилисе јужни крај продоли
рисанске, с маленим Рисном, и са закопаним разоринам!
Горица и кошћела гором се нарунатила: Рисан се у мору
купље!
Лиепа нова лука, на лик протегнута полулука,
запасала на дубанац, закриљује се отворену заљеву,
штоно се обилато прелијо од Рисна, Липца прико Ратаца
и Верига, те кривудајућ, као сребрени широки појас,
увлачи се под тај чаробни Тиват.
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Лагахне бродице, као пчеле у локви, крижају горе доли
унакрст заљевом.
Пароплови испод Котора, и с' југа мимо доњег
Столива, јуре на вас мах. Свети Јурај, и Госпин оточић,
озрачени источним сјајем причињају се као разједрене
мичуће се галије, спремне на дебело море, а Вериге
отвориле зелене привјесе. На обе стране обточиле
продоли, замодрили обронци. Лепетане и Ластве у
зеленилу жупно се развели обалом и раздољом к'
Светом Виду и Већембрду. Тамо прико Мрчева и Свете
Недиље, зимзелени гиздави Тиват (Тхеодум), бостан
бокежки, на висоравну, на подољу, на изнешену пољцу,
на руних главичица, на ували, нанизао винову лозу,
башће, ограде, воћњаке, полаче и дворишта поморских
капетана и властеле которске. Лиепо Сулиотско-поље
извило на својих крили трсја, сијанице и сиенокоше. Све
је то дивно и угодно погледати као у ситнолику поредано,
док те други призор незанесе. Доња Жупа, Кртоле с'
Луштицом е би река да су се у коло свезали, закриљујућ
чаробни заљев, те стражарећ на отворену пучину
Јадранског мора! Луштички слиемен снижио се до мора,
замјећујућ овкрајне Биеле и Баошиће. По боку
Луштичкому, ограде маслиника преметнуле се до под
Кртоле.
Обронци доњег Грбља, те лијепи Радовићи прелизали
се виноградим, гајевим, оградам и пространим
сијаницам. Миловићи, Никовићи, Костићи, разсијана
сеоца по врхунци окруњена црквами и звоницим. Нег
измедју тих разновидних призора и свезора још је ништо
што ти заноси весели поглед. Чим ти око затитра на
разбусану виенцу угојене зелени, прикрајни заљевић
између Кртола и Привлаке скрива ти се у шумску густину
начићканих главичица! Проникни даље. Из једре и модре
зелени пробију биелуцкасте црте. Гиздави оточићи
пливају на мору!
Што је то ?!
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Два давна и побожна споменика бокежке частне
старине, и то су гиздави острвићи Светог Миховила до
пусте Привлаке, и Оток, гласовити самостан колудара
Целештина, пак Франоваца!...
Ту као да би ти наситјено око починуло, али Привлака,
Свети Михо (Страдиотти), и Оток, стародавни Тхеодум
(Тиват), храмови, светишта, развалине!... крваве
успомене! тавни обрис глухих мирина! Што је то?..
ОКТЈАБР
Цетиње, 28. октобра 1887. година
Павел А. Ровински
Текст објављен 1893. година
Кртоли
На супротној страни од овога налазе се невисоки и
благо нагнути брегови Луштице, покривени растињем
вјечито зеленог храста и маслине, и даље, преко сужења
Колебур (Кумборски тјеснац - прев.) долазите на други
широки базен Bajo di Teodo, у општини Теодо или Тиват,
на десној обали, гдје се у посљедње вријеме гради војно
пристаниште.
На југоисточној страни тог базена види се неколико
острваца, која као да настављају продужетак копна, која
су потпуно покривена маслинама и ловорикама.
На пјешчаном спруду, који се назива Превлака, некада
је постојао православни манастир архангел Михаило,
који је почетком 13. вијека изградио српски краљ Стефан
Првовјенчани.
Сачувало се народно предање да је тада отровано 70
калуђера за заједничким ручком (уп. повијест С. М.
Љубише ‖Проклети камен‖).
Даље, у дубини копна налази се ниска равница, сва
испресијецана каналима за дренажу и иригацију, која се
назива Кртоле, чији становници се одликују тиме што,
осим кафе, шећера и друге колонијалне робе, не купују
ништа, а жито којега имају у изобиљу, не продају.
146

Сва њихова одјећа се састоји од домаћих
рукотворина, почев од ланене кошуље и опанака,
завршавајући са капом од сламе са широким ободом.
Иста је ситуација и у другим сусједним општинама.
ГЛАС ЦРНОГОРЦА
бр. 43, стр. 2, 20.10.1890. година
У Кртолима, 15 октобра
Лицем на Покров Богородичин догодио се један
жалостан случај у затону бококоторскоме, и то између
Кртола и Тивта.
Неко Црногорско момче, које је било код Ивана
Хрватића из Столива, те на његов рачун превозило
камење с барком из каменолома у Крашићима за
државну радњу у Тивту, несретним случајем падне у
море гдје се одма удави и потону.
Тај жалосни глас потресао је сва оближња села, али
највећма Кртољане, који од памтивијека особиту љубав
поклањају својој браћи Црногорцима.
Случај шћеде, да споменутог утопљеника Марка
Калуђеровића из Ћеклића, море избаци тринаести дан
на обалу Кртољску.
Тек је зато дознала управа
Кртољске опћине, наредила је да се утопљеник извади
из мора и поставила стражу да га чува. Међутијем
пречасни парох госп. Лазар Костић наредио је да се
предузме све потребито за спровод тог несретњика.
Сјутра дана у недјељу иза свете литургије пође поменути
свештеник с пратњом на обалу гдје се налазио
утопљеник и тако га допрати до цркве св. Луке гдје га је
чекао многобројни народ. У црвки било је опијело које је
одслужио госп. парох Лазар Костић са госп. протом
Стефаном Костићем а уз припомоћ свршеног богослова
госп. Марка Костића.
Пошто је опијело свршено, мртво тијело уз опће
саучешће би положено у гробницу, за коју је један
сељанин уступио комад своје земље.
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Саучешће браће Кртољана у овој згоди потпуно
одговара хришћанској љубави, коју они укажују сваком
приликом брату страдалнику, особито заузимање опћине
Кртољске и узорног свештеника попа Лазара Костића,
сваке је похвале достојно.
Очевидац.
ГЛАС ЦРНОГОРЦА
бр. 43, стр. 3, 20.10.1890. година
Пишу нам из Херцегновога
14 октобра 1890:
Прије неколико дана стигао је овдје глас, да је врли
свештеник госп. Лазар Костић парох Радовићски из
Кртола именован почасним чланом православне
епископске Консисторије у Котору.
Тај глас је обрадовао сваког поштеног Србина
бокешког јер је поп Лазар знао да својим отвореним
карактером, својом брацком предусретљивошћу и нада
све својом љубављу према цркви и народу стече
особита поштовања, и највећих симпатија код свих
познаника и пријатеља.
И писац ових редова као његов одани поштовалац,
придружује се из свега срца опћој радости приликом
овога именовања те честитајући му на тој лијепој и
заслуженој почасти жели му дуга живота, како би могао
још много послужити својој цркви и народу, а бити на
корист и дику своме племену и родноме крају.
Нека му је сретно и честито!
ДУБРОВНИК
бр. 6, 07. фебруар 1894. година
Са развалинах Манастира Превлаке
Од Дионисија Миковића
Кад се с мора изађе на врх улице, срете те ту
данашња манастирска трошна ћелија, с једнијем гумном
и зидинама од још двије ћелијице.
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Ову је ћелију подигла пок. Екатерина Властелиновић,
рођ. Сундечић, 1833. године, около основа бившег
лијепог четвероуглог манастирског звоника.
Ћелијица је саграђена клачним зидом на два пода,
али она има само један под: са двије собице и
куварницом. Попођена је штицама, а покривена циглама
које се у Кртолима пекле. У собама има три прозорчића,
а у куварници два: и још мања од овијех. Зидни основни
остаци од високог звоника високи су до 4 м. Измјерио
сам оцем Јосифом дуљину и ширину овог звоника: ова је
једнака, а имено: 4м 70 ц. не рачунајући дебљину
зидова.
Повиједа се, да је овај звоник био висок около 180
млетачких лаката и да се његова површина могла
видјети с морске пучине преко Кртола; и да је његово
камење при грозном млетачком бомбардирању, рушило
кртољске куће на морској обали!
Одма за звоником на источној му страни примјећују се
грађевни остаци саборне манастирске цркве посвећене
Арханђелу Михаилу, с три олтара. А на јужној и сјеверној
страни ове цркве, биле су мале црквице с њом
састављене, те су јој изгледале као крила.
Остатке једне од овијех црквица, на сјеверној страни,
сад је овијех прошлијех дана откопао отац Јосиф
Катурић, јеромонах.
Она је спадала у саборној цркви, али је зидом
дебљине ½ м. преграђена тако, да се у њу могло тек из
саборне цркве кроз мала врата ове црквице, која су, по
мом скромном мишљењу, спадала у унутрашњост
саборне цркве. Зид ове цркве подигнут је с малијем
ођелатијем камењем, а много је натрпат с клаком и
пржином.
Црквица је дуга 4 ½ а широка 2 ½ . Негдје по средини
има у њој једна просто ођељата плоча слична
надгробној. Није обиљежена с никаквијем натписом. До
сада није отворена.
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Између ове црквице и једног зида, добро се
примјећује испод земље траг од конала: који је водио у
море.
Четири корака од ове црквице на сјеверу, види се тврди
угао зида окренут к црквици. При овоме с поља,
саграђена је мала четвероугла шупљина слична пилу.
Испод овога зида примјећују се трагови од
манастирског депозита. Постоји предање да је овај
депозит служио за уље; и да се из њега излијевало и
коналом слијевало у магазин на мору, а одатле слало
низ море на продају. Овај депозит изгледао је као
цистијерна. Од магазина на мору не примјећује се ни
остатак, а примјећују се трагови конала од депозита пут
мора гдје веле, да је магазин постојао.
Прича се, да је манастир имао уљани млин у
Пелинову, у Грбљу, и да се одатле ово уље слијевало у
манастирски депозит с коналом, који је био посалижан
црвенијем циглама! Повиједали ми, да се и данас виде у
Грбљу, до Превлачког „Брда" трагови овог дугог конала.
Моје скромно мишљење не судара се са овом
традицијом. На то ме упућује обзир: да даљину, којом је
овај конао доведен, и његов салиж са циглама; јер би се
у циглу мног уља упило док би у манастир стигло. ...
ГЛАС ЦРНОГОРЦА
бр. 34, стр. 3, 23.08.1897. година
Кртоли
Поп Лазо Костић.
Из Кртола у Боки которској стиже нам тужна вијест, да
је
сјутри
дан
по
Госпођинудневи
преминуо
протопрезвитер Лазар Костић.
Покојник је припадао међу најугледније бокељске
свештенике, а произходи из старе свештеничке куће, па
је након себе оставио опет сина бодро изображена
свештеника, попа Марка.
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Умирући сјетио се и својијех многобројнијех
пријатеља, а посљедњи пут их поздравио, међу којијема
и нашег уредника.
Вјечни покој узорсвештенику и доброме Србину, попу
Лазу Костићу!
С Богом!
ШЕМАТИЗАМ ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ
стр. 31- 32 година 1897..
Протојереј Јован
Протојереј Јован Костић пође Богу на истину 28.
Јунија 1896., навршивши двадесету годину свештеничке
службе,..
Протојереј Јован Костић близу се примакао
осамдесетој, а то доста бурнога свога живота.
Проговорићу о њему у дичном нашем Шематизму, који је
досада достојно оцјенио и оплакао свакога умрлога
брата свештеника ове наше мале Епархије, и то на
углед, и за поуку живућој браћи!
Покојник родио се у Кртолима.
У селу Гошићу 13. Јануара 1819. године од оца
Филипа свештеника.
Дјетинство и рану младост провео је при родитељу, од
кога је као и од дједа му уваженог протојереја Николе,
примио прве науке. У намјери да Јована унука припреми
за свештеника, посла га дјед у народну школу у Рисан;
па послије двије године оправи га 1835. године у
Шибеник у тадашњи клерикални завод. Учећи марљиво,
породи се у њему жеља те и противу воље очине и дједа
упути се године 1835. у Карловце у гимназију.
Тадашњи Митрополит Стефан Станковић, прими га
ради прехране у конвикт, а усто даде му нешто
припомоћи из фондације Архимандрита Зелића, те тако
сврши четири гимназијска разреда; а послије смрти
добротвора Митрополита, пређе у Новисад и ту,
поучавајући туђу дјецу, доврши 1843. године гимназију.
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Из Новогсада крене у Пешту да слуша филозофију,
али борећи се тешком сиротињом, мораде течај наука
прекинути. а велике молбе очине поврати се у домовину
г. 1855. и ступи у брак, а не могући никако са
родитељима погодити се, затражи и добије одмах дио
имања. Послије кратка времена, пође са супругом и
нејаким синчићем 1862. године у Русију и настани се у
Ростову при Дону, поучавајући дјецу, а 1865. године
пређе у Србију и као учитељ осташе тамо до 1870.
године. Изглед на бољу службу примами га у Бањалуку у
Босни, гдје примљен буде за управитеља тамошњег
богословског завода, но пошто тај завод ради неслоге
општинара престаде, пређе у босански Нови, гдје као
учитељ остаде до првог устанка у Босни 1875. године.
ломљен великим тјелесним и душевним напорима
поврати се у завичај топлом жељом да барем под
старост прими свештенички чин. Ову му жељу испуни
Преосвештени Епископ г. Герасим, за кога покојник, у
цртицама свога живота, рече: Преосвештени као велики
мој добротвор ублажи тим светим дјелом, сјени предака
мојих и моју судбу."
укоположен је на Ускрс 1876. године за ђакона, а
други дан празника за свештеника; и буде одмах
додијељен као капелан Проту и пароху морињском П.
Берберовићу; 1881. године пристављен на парохију
Клиначку, а 1885. године у Пераст, пак године 1890. о
Успенију Богоматере произведен за Протопрезвитера
Рисанског са сједиштем у Перасту. Покојник бијаше
даровит и научан: познавао је добро језик латински,
њемачки, талијански, руски, прилично и француски. Био
је гостољубив, пазио на чистоту, и тачан у вршењу својих
дужности; али на жалост вруће и напрасите нарави, те
многу је горку чашу у животу своме испио. аслужује пак
да му сви од срца над гробом рекнемо: Бог ти, покојниче,
душу помиловао!
Лака ти црна земљица!
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ШЕМАТИЗАМ ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ
БОКОКОТОРСКЕ – ДУБРОВАЧКЕ
стр. 39- 41 1902. година
СОЛИЛА
Кртоле
Солила се отежу изнад лужине и мочваре: од моста
Сланици до Главица испод Брдишта.
То лијепо, вјешто обрађено и веома родно поље дуго
је по сахата хода и четврт сахата широко и честим
јаругама испресијецано на веће и мање дионице. Солила
се спомињу и као „Равна Солила" или „Царева Солила",
а бијаху својина: суседнога манастира превлачкога,
Немањића, Балшића и Црнојевића.
У XIII. в. тамо су грађена гумна за прављење соли:
бијеле и тмасте. Вода се је пуштала с краја Брдишта, а
со се хранила на Сланици у кули при мосту истога
имена.
Год. 1360 - 62. Котор је ратовао с Дубровником, као
савезник херцеговачкога кнеза Војислава Војновића,
сина Војка Ужичкога да очува корист од Солила а г. 1380.
разруши их дубровачки одасланик Петар Согорчевић.
емањићи су један дио прихода са Солила били одредили
манастиру Хиландару у Св. Гори.
Баоша III. Ђурђевић Балшић приложио је једно гумно
соли манастиру Врањини у Скадарском језеру и у његову
хрисовуљу препоручује се зетскоме митрополиту
Арсенију, да од тога гумна даје десет дио Пречистој
Крајинској; друго гумно дао је Баоша манастиру
Морачнику, такође у Скадарскоме језеру, 1417. г., с
истом препоруком митрополиту Арсенију. ећ раније, него
ли изумријеше Балшићи, Млечићи су грамзали за
Солилима, али је њихово насиље нај јаче избило 1425.г.
када по Превлаци, која још не бијаше коначно срушена,
припадаху 24 гумна у томе пољу:
Quod per metropolitam Sclavouine et per aliquos subditos
praefatorum dominorum fuerint laboratse salinae...
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Quod omnes salinse remaneant nostro domino, tam illie
quse fuerunt condam domini Balsae, quam metropoliti et
cuiuscunqse alii subditi sui, ente obligati nostra dominatione.
Quo trigintaqiatuoe salinse condam domini Balsae sint
praefatorum dominorum:
XXIV metropoliti, XXVii illorum de Lustizs, X Georgii et
Alexii Jurass, XVIII Bogdani Sichs, II Nicolae Zauli et II
Chinichi, Catarinorum XXXII et IV Raichi Monetae, ut de jure
case videntur. (Acta arch. ven.).
У Иванбегову хрисовуљу од 1482 г. још се спомињу
Солила, премда од части присвојена од Млечића ко
власништво Црнојевића:
„По крајо села Лиешевићи на стара наша солила
правцем краи мора у сланицу", а слично томе и у српској
народној пјесми о Женидби Ђурђа Црнојевића.
Турци су надзирали Солила од XVI. до прве четвртине
XVII. в. Из тога доба спомиње се кадија Омер - ага
Пинић, о коме се сачувао један извадак из турске
матице, који у пријеводу гласи:
„На 1509 мјесеца јуна пети дан писано у Грбљу.
Како ја Омер- ага Пинић јемин грбаљски нађох од
шестесет годишта да се нијесу даровала Царева
Солила и тако дадох с овом мојом књигом и мојијем
мохуром турскијем како јемин грбаљски, на четири
кнеза, и свему Грбљу, кнез Перо, и кнез Нико, и кнез
Вуко, и кнез Иво, тако их дадох од стране Јемина
скадарскога да имају ливаде од Солила орат и копат, и
сву област имат до јендека."
Год. 1838. Кртољани су покуповали знатне оранице у
Солилима у близини земаља грбаљских и оних властеле
добротске и которске, а 1736. г. бјеху одређене границе
солиоцке између Грбљана и Кртољана: дотични
топографски цртеж израдио је „Collonello Ingegniere
Francesco Melchiori" у присуству четирију кнежева
грбаљских, и кртољскога капетана Петрице Старчевића.
Тамо се спомињу:
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Saline Imbonite – Salnizza – Vodovar – Argine dele
Saline – Scollator delle antiche Saline – Spaci palustri ove
scaldavansi l'acque per le Saline.
О измаку XVII в. крене се преко Солила „Бег Сујовић
од Нопвога" са синовцем Омером и са 300 Турака на
Рада Љепавића, Грбљанина из Пелинова, који бијаше
побратим с Вуком Мирковићем, Пријерадом, као што
Мирковић бијаше побратим с Бајом Пивлајнином, који
сви тројица врше знатну задаћу у пјесми о томе.Него, у
Пелинову погине Сујовић и његова чета; а Сујовићева
мајка – була од новога – а чувши за синовљу погибију,
откупи му главу по уцјени утврђеној „на Солила равна".
Када по 1817. године глад моријаше сву земљу, по,
принуди кнежеве грбаљске да солиоцке земље продаду
богатим Доброћанима, а од ових, доста позније откупе их
Кртољани.
ГЛАС БОКЕ
бр.1, стр. 5, 23.01.1908. година
Кртољска Читаоница.
Како нам јављају, у Радовићу је неколико родољуба
одлучило да оснује читаоницу. Лијепој замисли одазвало
се већ преко четрдесет Кртољана, који су се пријавили
за чланство. Оснивачки је Одбор поднио већ правила
надлежној власти на знање, те ће се друштво
конституисати и почети рад, чим мине законски рок, а да
се власт непротиви. Надамо се, да ће сваки Кртољанин,
коме прилике дозвољавају приступити овом друштву,
које има сврху да народ скупља и поучи. Нарочито
препоручамо Кртољанима по свијету да и они ступе у
чланство и иначе помогну ову установу, која би имала
допринијети, да се онај крај у многом погледу унапреди.
Како чујемо, браћа су Барбићи уступила за нову
читаоницу врло прикладан локал, што заслужује баш
особито признање. У своје ћемо вријеме јавити
конституисање, а иначе ћемо пратити рад ове установе.
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ГЛАС БОКЕ
бр.1, стр. 5, 24.01.1908. година
Грозан злочин
Кртоле
На Васиљев дан (13. јан. 1908.) пођоше у вече око 7
сати у лов на патке у Солила (Кртоле) Лазо Јоков
Перичић, Илија Ников Перичић и Иво Стијепов
Дубравчевић сва три из села Ђурашевић опћине
Кртољске, као што су у осталом чешће обичавали.
Сва су три млади момци.
Кренуше с барком с магазина и дођоше под поље на
мјесту „Брда" и ту се искрцаше два прва, да чекају патке
а Иво Стијепов Дубравчевић врати се са барком на други
крај поља на мјесто звато „Врањ кам".
Наложио је ватру, да нажене друговима патке, а
уједно и да се грије.
Пред 10 сати од прилике чуше она двојица хитац
пушке и у два пута јаук. Онда обојица стадоше да
дозивљу Ива Дубравчевића.
Пошто им се не озва, побојаше се какве несреће и
одоше у Божа Лазова Русовића из Брда те дозваше њега
и још другу двојицу и кренуше пјешке преко поља и
дођоше на мјесто, гдје је био Иво Дубравчевић.
Ту га нађоше код огња мртва.
Око поноћи дођоше у село и јавише и онда одатле к
оружницима у Радовиће.
Сјутрадан (14.1.) дође судска комисија и изврши своју
дужност.
Би установљено, да је јадни младић пао жртвом до
сад непознатог злочинца.
Имао се је тужан вјенчати 19. ов. мј. са клерком пок.
Ника Ивова Клакора.
Надамо се, да ће правда ипак успјети, да злочинца
изнађе.
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ГЛАС БОКЕ
бр. 114, стр. 2, 05.18.08 1909. година
Кртоли
Свечаност на Отоку крај Кртола.
Пишу нам из Кртола: у недјељу 15. августа славило се
на Отоку крај Кртола по обичају Узнешење Б. Д. Марије
или т. з. Велика Госпа.
У очи тога дана приредили су сјемеништарци, који ту
љетикују, красну расвјету. На дан пак Свечаности
освануо је Оток у свечаном руху, вас искићен заставама.
Већ од рана јутра било је видјети, како побожан пук са
својим лагјицама долази на Оток, да се помоли Б. Госпи.
Било је седам св. миса, а задњи је одпјевао преч. Дон
Марко Томичић, жупник кртољски.
Будућ је била недјеља, ове године је било више
свијета него иначе. Иза службе Божје народ је по обичају
разишао својим кућама у најбољем расположењу
СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК
стр. 189- 191, год. 1913. година
Бока (антропогеографска студија)
Кртољска села
Кртољска села састављају једну опћину, која је
између Луштице и Грбља, а зове се Кртоли. По положају
они су управо пријеџба полуотока Луштице. Имају у
простору 2170 хектара, а 1028 стабовника, од којих
мушких 474, а женских 554, правосланих 920,
римокатолика 108...
У Радовићима је поштарски и брзојавни уред,
оружничка постаја, сијело опћине, парохијални уред и
дворазредна школа.
Имају двије парохије Радовић и Ђурашевић, а своју
трећу римокатолици.
Спадају под протопрезвитерат которски и под
политчко и судбено окружје которско.
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Печат носи лик св. Арх. Михаила, а на печату
опћинском из XVIII в. овај је натпис: communita. S. Michiel.
D. KRTOLI
Дијели се на кнежине или села: Богишић, Ђурашевић,
Гошић, Миловић, Никовић и Радовић.
Луштица као самомсатална опћина одвојила се од
Кртола тек г. 1825., а Љешевићи су били одломак опћине
кртољске све до г. 1865., те, од скора, с Кртољанима
много су се прегонили око права, давнином утврђеног, на
пашу и сјечу у земљама страдиотског острва. Саборна је
црква опћине кртољске св. Спас, коју су саградили у
претпрошлом вијеку. Кртољани и данас славе св. Спаса,
као своју славу. Опћина вознесенска у претпрошлом
вијеку значи што и опћина кртољска, и вазда је била у
савезу с Луштицом у случају напада или обране.
Некда су Кртоли, за опстанка св. Арх. Михаила на
Превлаци, били кметија превлачка.
Кртољски затон (мало море - mer piccolo) шири се
између превлаке и двају острва с једне и кртољског краја
с друге стране. Дубина се мијења између 5 - 20 м. У
њему су изрсна пристаништа Бјелила (Око) са Гошићким,
и Какарац с Радовићким и Миловићким „становима"
(магазинима).
Испод Ђурашевића је треће пристаниште - Рудиница
и Нова пећ, прастаре кртољске црепане, удаљене од
Калуђеровине за четврт сата, идући уз морску обалу.
У затону кртољском има до четрдесет врста рибе, која
је чувена са својега куса.
Има и kаменица, спужва, шкољака и кораља.
Често се опажају видре.
Чувен је на далеко лов на гуске, које измахом јесени
доходе на зимиште кроз мочваре и затонске гребене.
Земљедјелство и сточарство прилично цвјета. Раде око
воћака и вртова.
Маслина им даје особиту корист, па и вино. На
пространим пашњацима гоји се не велики број стоке.
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Насеље старо кртољско за доба превлачког
манастира било многобројно, а данашње све доселило
се из Арбаније у XVI в., осим Костића, који дођоше из
Црнице и још неких мањих изузетака. оворе дијалектом
између луштичког и грбаљског, а као Арбанаси убрзано и
нарави су љуте, а уопће њихове су етничке друге
особине, као и све Боке.
Сва су насеља у висоравнима, између брјегова, јер и
Кртоли су скуп брјегова и равница, као и Луштица.
СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК
стр. 189, 1913. година
Бока (антропогеографска студија)
Краошић
Источно Забрђима, посриједи стране полуотока,
прама заљеву у висини 200 м., куће су по сриједи стране,
само Петровићи при мору. Потока нема, ни живих
извора, изузев Ублић, при мору, који „даје" сланотином.
Пију воду мртвицу из чатрња, која се купи са кровова,
али будући им иста не досегне све љето, довозе воду из
села Баошића (опћина херцегновска). Страдају од буре,
а широк им доноси кишу. Овдје снијег, ако пане, по дана
се само одржи. Сеоске земље зову се: Дионице, Годња,
Марковине, Врти, Купице и Цмињаке. Она је сва у селу, а
то су оранице (4.75 хектара), врти (66), виногради (10),
пашњаци (3.45) и шуме (206), које су опћинска заједница.
Свега је у селу земље подложне порезу 299 хектара, а
село у површини има 298 хектара.Село удаљено од
Забрђа пола сата, а село је концентрисано по сриједи
стране, око цркве св. Николе. Куће све у скупу, између
њих дудови и маслине, без икаква реда, у размаку од 2
до 80 м. При мору до четврт сата су Петровићи (2 к.) и
магазини крашићки. У селу око цркве су: Петровићи (2 к.),
Чотић (4), Слаовић (3), Францесковић (5) и Ђурчиновић
(1). Свега је породица 14, од којих су 13 римокатоличких
а 1 православна, а душа има 124.
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НОВО ДОБА
бр. 298, стр. 9, 31.12.1923. година
Зетска област.
Срезови: 1. Бар, 2. Цетиње, 3. Данилов Град, 4. Котор,
5. Никшић, 6. Пећ, 7. Подгорица и 8. Ријека.
Полит. опћине: 1. Будва, 2. Доброта, 3. Грбаљ, 4.
Херцегнови, 5. Котор, 6. Кртоле, 7. Ластва, 8. Луштица, 9.
Муо, 10. Паштровић, 11. Пераст, 12. Прчањ, 13. Рисан,
14. Спич, 15. Столив, 16. Тиват.
Котор: Богдашић, Кавач, Котор, Лепетане, Мрчевац,
Ораховац, Шкаљари, Шпиљари- 51,97 км2, 979 к, 5978
ст. (3436 м, 2542 ж), 3939 к, 1820 правосл.
Кртоле
(опћ.
сједиште
Радовић):
Богишић,
Ђурашевић, Гошић, Миловић, Никовић, Радовић.
КРТОЛЕ ОПШТИ ПОДАЦИ:
21.70 км2, 329 к, 1200 ст. (538 м, 591 ж), 210 кат, 964
православ.
Ластва: Доња и Горња Ластва. – 6.70 км2, 215 к, 717
ст. (305 м, 412 ж), 703 кат., 13 православних.
Тиват (Бјеланово, Чешљар, Доњи Кантон, Ђурђево
Брдо, Рачица, Радаљ, Сељаново, Точило, ТомичићЗмајевић): - 4.89 км2, 235 к., 1882 ст. (1260 муш., 622
жен.), 1785 кат., 62 православ.
НОВО ДОБА
бр. 262, стр. 5, 24.10.1925. година
Одликовања Јадранске изложбе
Бокешка глинена индустрија, Кртоле, златна медаља
НАРОДНА РИЈЕЧ
бр. 8, стр. 2- 3, 10.02.1927. година
Кртоли. – Заузимањем неколицине омладинаца и
артиљеријског капетана г. Стојана Ивковића, основан је у
овој општини акциони одбор Народне Одбране.
За 19. о. мј. сазвана је скупштина пријављених
чланова, на којој ће се бирати стални мјесни одбор.
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По одушевљењу мјештана за ову патриотску установу
види се да је данашњи наш сељак-граничар свјестан
своје патриотске дужности и да зна кад и како треба да
туђинцу рече своју ријеч. У Боки ово ће бити први
основани одбор Народне Одбране.
ГЛАС БОКЕ
бр. 5, стр. 3, 17.12.1932. година
Кртоле.
Оданост према свештенику и његово одликовање.
Високопресвештени Митрополит г. Д- р Гаврило Дожић
премјестио је био по молби свешт. Михаила Барбића,
пароха из Кртола у Херцегнови. На глас о његовом
премјештају пошла је из Кртола делегација на Цетиње,
да би им Барбић остао, јер да њиме губе оданог
пријатеља народа. Молби је било удовољено на радост
свих из Кртола. Као видан доказ признању рада госп.
Барбића Њ. Преосвештеност Митрополит г. Д-р Дожић
одликовао је овог младог свештеника црвеним појасом,
што је ријеткост за млађег свештеника.
ГЛАС БОКЕ
бр. 11, стр. 3, 03.02.1933. година
Кртоли
Чланови Културно- просвјетне секције Народне
Одбране на најсвечанији начин прославили су св. Саву.
Забава је успјела изнад сваког очекивања.
Забаву је отворио начелник Културно- просвјетне
секције и домаћин забаве познати радник свештеник г.
Михаило Барбић, поздравивши госте добродошлицом.
Затим је говорио г. Петар А. Бринић, директор грађ.
школе у пензији, о политичким, вјерским и просвјетним
заслугама Св. Саве. Позвао је присутне, да поздраве Њ.
В. Краља са Живио" Изведен је комад „Нада Истре", који
је изазвао буру одушевљења. Комадом је режирао г.
Мирко С. Старчевић, студ. права.
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ГЛАС БОКЕ
бр. 45, стр. 2, 30.09.1933. година
ПРОСЛАВА СТОГОДИШЊИЦЕ НА ПРЕВЛАЦИ
Кртоле
У суботу 16 о. мј. у 4 сата послије подне Њ. В.
Преосвештенство Митрополит Господин Д-р Гаврило са
својом пратњом стигао је у кртољску парохију у
Радовиће, гдје су га код парохијске цркве св. Успенија
Богоматере уз поздрав пуцањем прангија и брујањем
звона са свију мјесних цркава, под подигнутим
славолуком дочекали: војска, Управни одбор црквене
општине, начелник општине кртољске са Управом,
Мјесни одбор Народне одбране, Одбор за градњу
српско- православне цркве у Тивту и велико мноштво
народа.
Ту је Њ. В. Преосвештенство поздравило врло
лијепом добродошлицом г. Васо Ђ. Барбић, учитељ и
тутор парохијске цркве.
Затим се поворка предвођена крстима и литијама
упутила к цркви, гдје су школска дјеца, два реда
постројена, посипала цвијећем пут, којим је Његово
Високопреосвештенство приступао цркви.
Сјутрадан 17 о. м. у 7.30 сати ујутро Њ. В.
Преосвештенство испраћено пуцањем прангија и
звоњењем звона са свију цркава, стигао је до мола
Баздан.
Ту га је очекивала парадна превозна снага барка под
заставом са четири носца у народној црногорској ношњи.
На Превлаци уз пуцање прангија и звоњење звона
дочекали су Њ. В. Преосвештенство г. г. претсједник
црквене општине са управним одбором, срески начелник,
народни посланик Д-р Филип Лазаревић, командант I
батаљона I пука тврђавске артиљерије у Кртолима са
официрима и војском, наставници са школском дјецом,
Мјесни одбор Народне одбране, Одбор за градњу
српско- православне цркве у Тивту и народ.
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На вратима цркве св. Тојице, дочекао је Његово
Преосвештенство поздравним говором мјесни парох
Михаило Барбић.
Послије говора је почела архијерејска литургија у 9
сати, коју је Њ. В. Преосвештенство служило уз
асистенцију г. г. протођакона Петра Ускоковића,
протојереја Јована Бућина и Николе Бринића,
архијерејског намјесника преч. Ђорђа Самарџића и
пароха кртољског Михаила Барбића.
Пјевницу су одржавали преч. свештеници: Веселин
Чуквас, Владимир Лазаревић и Мирко Радуловић.
Његово Високопреосвештенство је, по одслуженој св.
литургији и одржаној литији и парастосу за покој добре
душе
честите
превлачке
ктиторке
Катарине
Властелиновић, одржао је ријетку бесједу, захваливши
присутним на настојању и раду, да се превлачке
традиције очувају и на достојној висини одржавају.
Послије пољског ручка, на коме су учествовали 50
лица под ведрим небом, Његово В. преосвештенство
испраћен од свију присутних до обале, уз пуцање
прангија, брујање звона, уз бурне овације и одушевљене
поклике:
„Живио",
„Живио",
Његово Високопреосвештенство превезен је у 15.30
сати на моло Баздан, одакле је наставио пут за Цетиње.
Његово Високопреосвештенство својим очинским
савјетима, бриљантним говорима и својом благом
приступачношћу да са свима поприча и да са сваким
понешто понаособ поразговара, без обзира на
друштвени положај и доб живота, као добри Архипастир
народни, који познаје и воли своју паству, усадио је међу
нама велику љубав прама својој особи и чежњу да нас
што скорије посјети и својим високим присуством опет
развесели.
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ГЛАС БОКЕ
бр. 34, стр. 2, 15.07.1933. година
РЕЗОЛУЦИЈА ВИЈЕЋА ОПШТИНЕ ЛУШТИЧКЕ
Кртоле
Поштовани Господине Уредниче,
У вашем цијењеном листу од 1 о. м. у напису
„Једногласна резолуција Вијећа општине Луштичке од 11
јуна 1933" изнијете су неке нетачне тврдње о Општини
Кртољској и њеном становништву, па Вас молимо да
бисте извољели у Вашем цијењеном листу уврстити
слиједећи исправак:
Није тачно да је Општина Кртољска пасивна, јер осим
ситних годишњих подужица, она није нигде задужена;
напротив, истина је да се општини Кртољској има да
исплати сума од преко 80.000 Дин. што је једини разлог
да се је 1931 и 1932 прирезна стопа повисила, да би
општина и поред тога одговорила својим обавезама.
Даље, није тачно да између становништва Општине
Кртољске и становништва Општине Луштичке влада неко
непријатељство, бар што се оних правих тиче. Колико се
памти, између њих никада није долазило до сукоба, што
могу да посвједоче управна и судска власт нашег среза.
Луштичани скоро свакодневно долазе у Кртоле
приватним послом, па се још није десио случај, да би им
била потребна заштита од тобоже непријатељски
расположених Кртољана.
Напротив једни с другима су у многобројном крвном
сродству и пријатељству, која се свакако не склапају ни
из каковог непријатељства или мржње; чак су у таквом
крвном сродству и пријатељству с неколицињом
Кртољана највиђенији потписници споменуте општине
Луштичке, у чија родбинска и пријатељск осјећања ми
нећемо да дирамо.
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ЗЕТСКИ ГЛАСНИК
бр. 87, стр. 3, 18.11.1933. година
СОЛИОЦКО ПОЉЕ
Кртоле
Поље се простире од вододјелнице ШишићРадановић- Побрђе, па према Тиватском и Кртољском
морском заливу.
Трпи од недовољниог отијека и од затрпавања
бујичним материјалом. Протичу потоци Коложуњ,
Кримаљ, Љешница, Градашница.
У Кртољском пољу потребна је асанација ради
маларије.
Домаћи су раније изразили своје жеље (1909), да би
се Велика ријека прочистила да буде пловна за обичне
лађе до моста због преноса пољских производа, да буду
израђена три главна одводна корита: један при доњем а
други при горњем огранку, а један у средини поља,
служећи се при томе по могућности постојећим
коритима, осим тога да се изради потребан број
попречних канала.
У то вријеме је било вршено снимање у пољу и
изгледа да је и сама основа била израђена, али се, на
жалост, подаци нијесу наслиједили. – Претходни радови
су, стога, вршени у 1931.
Снимљено је поље и сакупљени потребни подаци, а
претстоји израда и самог пројекта. У склоп мелиорације
свих поља спада и наводњавање. Основана је водна
задруга, која обухвата подручја како Солиоцког тако и
Мрчевог поља. ...
ГЛАС БОКЕ
бр. 100, стр. 3, 03.11.1934. година
У недјељу 28 октобра, одржао је г. Предраг
Ковачевић, од стране Народног универзитета, једно врло
успјело предавање. Г. Марко Лакичевић преставио је
присутнима г. предавача са неколико бираних ријечи.
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У почетку предавања, предавач је евоцирао успомену
на великог народног Владара Блаженопочившег Краља
Александра, а затим је говорио о значају изложбе
Народног универзитета и о многим историјскоумјетничким предметима који су први пут изложени
широј јавности.
На крају, предавач је апеловао на све присутне да
посјете у што већем броју ову ријетку изложбу.
Предавање је било врло добро посјећено и саслушано
са великом пажњом.
ГЛАС БОКЕ
бр. 87, стр. 2, 04.08.1934. година
ЈЕДАН ДАН НА ПЛАЖИ ПРЖИНО У КРТОЛИМА
До најскоријег времена Пржно је било веома слабо
познато чак и нама Бокељима, и ако је од пристаништа
Око у Кртолима удаљено једва 4 км. Уосталом, томе се
није чудити, јер је тек сада добило везу са Радовићем, а
преко овог са мрежом путева у Боки.Овог прољећа
завршена је изградња аутомобилског пута који је скорих
дана предан саобраћају.
Треба нарочито истакнути и похвалити акцију
тамошњег народа, који је сам, схвативши значај
комуникација, прионуо и изградио колни пут од Радовића
до плаже.
Овај пут отворио је Пржно свијету и она из дана у дан
рапидно постаје једном од највећих атракција наше Боке,
јер већ данас, и у обичне дане излетници је бројним
аутомобилима у све већем броју посјећују, а многа
друштва показују велики интерес за изградњу својих
домова.
У прошлу недјељу „Јадрански фјорд" и „Путник" из
Котора организирали су излет лађом до Пржна. У 5 сати
кренусмо из Котора. У сваком пристаништу до Тивта
придолазе групе излетника.
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Тивћани су се истог јутра засебном лађом, бројним
чамцима и моторима, у огромном броју превезли до
пристаништа Око, а одатле преко Радовића сашли на
плажу.
Нарочито је био велики број тиватских сокола, који су
читав дан провели на плажи, а у вече узели учешћа на
јавном часу Соколског друштва у Радовићу.
СОКОЛСКИ ГЛАСНИК
бр. 35, стр. 3; Љубљана, 20 септембра
1935. година
Кртоли
Почетком августа 1935. старешина Соколске жупе
Цетиње Гавро Милошевић са неколико чланова управе
жупе, обишао је друштва и чете у Приморју и Боки
Которској.
Обишао је друштва Будва, Котор, Прчањ, Доња
Ластва, Тиват, Бијела и Херцег Нови.
Присуствовали су оснивању Соколске чете Подострог
(код Будве), затим јавном часу чете у Кртолама и јавном
часу друштва у Зеленици.
Приликом оснивања чете Подострог, осим делегата
жупе и управе соколског друштва из Будве, биле су
присутне соколске чете Маине, Бечићи, Побори,
Пријевор и друга. Било је присутно око 300 сокола.
Соколи – сељаци су са песмом силазили са својих
планинских висова у манастир Подострог, некадашњу
резиденцију владике Његоша. Скупштина је отворена у
манастиру, а отворио ју је старешина друштва Будва
Јован Дабковић. Позвао је чланове чете Подострог да
положе свечану соколску заклетву.
Затим је конституисана управа нове чете. Говорио је
старешина Жупе Милошевић који је изнео значајност
оснивања чете у зидинама манастира. Говорио је о
значају соколства у историји оснивања југословенске
државе.
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На јавном часу у Кртолима било је присутно
старешинство жупе и соколског друштва Тиват, као и
мноштво света из свих места Боке Которске.
Поред чланова друштва Тиват у извођењу вежби
учествовали су соколи из Кртола и чете из Бодашића. На
јавном часу у Зеленици заједнички су наступили чланови
друштва Зеленика, Тиват, Херцег Нови и Сарајево.
Старешина друштва Зеленика Јован Дунђеровић
поздравио је присутне. После њега говорио је старешина
жупе Милошевић, и у свом говору приказао задатак
соколства и његову мисију у стварању југословенске
државе. Беспрекорно су изведене вежбе женског
нараштаја и питомаца Морнарске школе.
На истом месту увече је одржана соколска академија.
ГЛАС БОКЕ
бр. 137, стр. 2 - 3, 03.08.1935. година
Јавни час Соколског друштва Тиват у Кртолима
У недјељу 28 јула тек. год., као сваке године тако и
ове, Соколско друштво Тиват одржало је, у заједници са
Соколском четом Кртоли и Богдашић у Кртолима
годишњи Јавни час.
У вези са Јавним часом направљен је излет на
омиљену плажу Пржна. Тако се већ истог дана кренуло у
јутро са великим расположењем уз пјесму и звуке музике
Кр. морнарице. Весељу није било краја. Нарочито млађимеђу којима има и оних који су тек по први пут били на
овој плажи којој нема равне на далеко- испољавали су
радост и сретно се осјећали. По доласку на пристаниште
Око, кренуло се у поворци, са музиком на челу, кроз село
гдје су били лијепо поздрављени од мјештана. По
доласку на плажу осјетили су сви прави ужтак.
Пространост плаже, дивни пијесак који задире дубоко
у море, те чиста и бистра вода, привукоше масу свијета,
који је дошао из цијеле Боке, тако да је живот на плажи
био весео.
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Музика Кр. морнарице свирала је на плажи цијело
вријеме. Купању, игрању разних игара на води и другом
весељу није било краја. Послије подне, на повратку са
плаже, одржао се јавни наступ у селу Кртолима. Тачке
програма, којих је било 12, изведене су прецизно и на
задовољство присутних. Од свих тачака најљепше су
изведене од женског нараштаја балет „Го пратиле" и
„Танцуј", које су задивиле присутне. Балет је увјежбала
вриједна начелница друштва сестра Ковачевић Невенка,
која је уложила доста труда да оспособи сестре за
наступ у овим доста тешким тачкама.
Цио програм пратила је музика Кр. морнарице.
ГЛАС БОКЕ
бр. 211, стр. 4, 30.01.1937. година
Кртоли
Дана 24 И 1937. Соколска чета у Кртолима одржала је
своју главну годишњу скупштину.
Од стране матичног друштва Тиват, скупштини су
присуствовала
браћа:
старјешина
Зорати,
зам.
старјешине Лес, тајник Ђуровић и реф. за сок. чете
Куреш. Послије свечаног дијела скупштине, поднесени су
извјештаји свих функционера у чети, који су након
корисних дебата примљени.
Затим је изабрана нова управа чете у којој су
ушла:браћа:
Замј. ст. Саво Лакичевић, тајник Никола Барбић,
благајник Иво Ш. Ђиновић, начелник Васо Раутовић, зам.
начелника Нико Д. Миловић, просвјетар Јелена Милић,
књижничар Јово И. Радиновић, статистичар Богдан
Старчевић, Ревизори: Лука Старчевић и Перо Ђ. Барбић,
Привредни отсјек: Илија Ш. Ђукић, Богдан И. Ђиновић,
Драго Вуковић и Мирко Л. Ђуришић. Чета је ставила у
програм рада за 1937 г. изградњу „Дома Витешког Краља
Александра И Ујединитеља" који подиже у заједници са
Мјесним одбором Народне одбране.
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ГЛАС БОКЕ
бр. 237, стр. 3, 07.08. 1937. година
Таборовање сокола II окружја на плажи „Соколовац"
У недељу 8 августа друштва и чете II бококоторског
Соколског окружја приређују једнодневно таборовање на
омиљеној плажи „Соколовац" (Траште, Пржно).
Том приликом одржаће се међучланска натјецања из
појединих дисциплина на мору. Поред других забавних
тачака приредиће се и лутрија са лијепим даровима.
По припремама изгледа да ће ова приредба успјети,
јер ће исту посјетити и соколи и пријатељи не само из
Боке него и из Дубровника, Будве и Црне Горе. Свираће
музика Кр. морнарице. На плажи ће бити и богати бифе
са хладним јелом и пићем. Ипак се препоручује
посјетиоцима да са собом понесу и храну.
Сви учесници имају 50% попуста на бродовима
„Зетске пловидбе".
ГЛАС БОКЕ
бр. 238, стр. 3, 14.08. 19370. година
Кртоли
Једнодневно таборовање сокола II окружја са Цетиња
те претставници сок. жупа из Мостара и Сарајева на
плажи „Соколовац"
Соколи II окружја, са Цетиња те претставници сок.
жупа из Мостара и Сарајева сакупили су се прошле
недјеље на „Соколовцу", дивној плажи у Кртолима.
Ова успјела приредба привукла је не само бројне
соколе већ и велики број њихових пријатеља, који су из
многих мјеста Боке дошли да проведу један лијепи дан
на сунцу и свјежем морском ваздуху. Организација
приредбе је била одлична. Бифе на плажи добро је
послужио излетнике јелом и пићем уз умјерене цијене.
Судјеловала је Морнаричка музика, а излетнике је
дочекао лијепи славолук и село које је с пристаништем и
плажом било искићено заставама.
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Док се сок. омладина натјецала у појединим
дисциплинама и забављала на мору и сунцу, уз музику,
пјесму и игру, дотле су старији сокол. радници
зборовали.
У вријеме најљепшег расположења на плажи, које се
било развило уз свирање музике те крај печених јањаца
на ражњу и одличног кртољског пршута, те осталих
ђаконија, долетио је над плажу један хидроавион и на
„Соколовац" бацио букет свјежег цвијећа. За успјех и
добру организацију овога таборовања треба одати пуно
признање соколима из Кртола, који су много допринијели
да сви посјетиоци понесу са собом најљепше успомене и
да зажеле да се ускоро понова састану на овој красној
плажи, јадранском „Соколовцу".
ГЛАС БОКЕ
бр. 284, стр. 2, 16.07.1938.година
Дочек бискупа у Кртолима
Кртоле су прошле недјеље доживјеле једну ријетку и
спонтану манифестацију вјерске сношљивости и братске
љубави. Сасвим ненадано посјетио је наше мјесто
преузвишени бискуп Буторац.
И ако нико није знао за његов долазак, вијест да је
которски бискуп стигао у мјесто, пронијела се муњевитом
брзином, и за кратко вријеме нашли су се на окупу
мјесни свештеник са много сељана.
На свим црквама у Кртолима и околици (које су све
осим једне православне) забрујала су звона у част
његова доласка. Сељани, предвођени црквеним и
општинским претставницима, дошли су му у сусрет
зажеливши му добродошлицу као достојном насљеднику
бискупа Учелинија, којега су Кртољани нарочито волили
и поштовали и са којим их вежу незаборавне успомене и
доживљаји, нарочито за вријеме тешких искушења, и код
кога су увијек налазили потребног савјета и очинске
заштите.
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Са овим истим поштовањем они су срдачно и
спонтано дочакали и његова насљедника на бискупској
столици преузв. бискупа Буторца.
СОКОЛСКИ ГЛАСНИК
бр. 34, стр. 2; Београд, 25 августа 1939. година
Један дан у табору Сокола у Соколовцу”
Соколовац је плажа на отвореном Јадрану. Оивичен
брежујцима, с вечито зеленом одећом, он се дубоко
увукао у копно.
То је летовалиште београдских Сокола. На двеста
корачаја од аутомобилског друма, на средини плаже,
уздиже се велика капија, на којој се с обе стране
лепршаку две велике државне заставе као да соколски
поздрав с плавог Јадрана шаљу поносном Дунаву и Сави
и нашој белој престоници. Табор још спава, само
дежурни чланови и чланице послују око кухиње. Шатори
носе име знаменитих соколских радника:
Тирш, Паунковић, Гангл, др. Белајчић, др. Поповић,
Жакула и др. Јутарње сунце нечујно буди табор. До шест
сати скоро сви су на ногама, а пола сата касније трубач
―Ганди‖ окупља их у збор. Деца, нараштајци и одрасли
чланови журе к одређеном месту.
Ту поред правнице сврставају се соколи без разлике
звања и положаја.‖ Старешина табора Михајло Николић
је у другој половини летовања примио дужност од
Миленка Ћасића. Заједно са начелником и начелницом
сачекао је да се сви соколи окупе, а затим је трубачу дао
знак за молитву.
Тада је одјекнула песма „Соколском снагом свом.‖.
У чланку је настављено : „вежбачи одлазе на јутарње
вежбе. На оближњој ледини у сенци гранатих маслина,
брују дечија песма, праћена ритмичким покретима
нараштајки :
„У Милице, у Милице, дуге трепавице ...‖.
Мало даље чланице изводе своје слетске вежбе.
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Доле на жалу нараштајци се такмиче у трчању и
скоковима, а изнад њих, на песку, чланови вежбачи врше
вежбање. На понован знак трубе табор се окупља и
креће на доручак. Пролази се поред ―Кухиње код масне
варјаче‖ и табор закреће лево на широку терасу, која се
диже изнад круга. С ње се улази у простран павиљон где
дежурне чланице служе јутарњи оброк. ...
Постепено павиљон се празни. Под шаторима и
около њих обављају се јутарњи послови, намештају се
кревети, доводе се у ред одела, шаторске редуше мету
шаторе и њина ―дворишта‖, док дежурне сређују круг. ....
Нараштај и чланство врше јутром и вечером
полусатно вежбање. Ускоро ћемо овде давати јаван час,
а у Тивту соколску академију. Сем тога, свак је дужан да
се сам брине о својим личним потребама. Оваковим
начином живота желимо да код варошке младежи, која је
навикла да увек долази на готово, развија смисао
старања о самом себи. ... Ми овде имамо чланова разних
професија и разног васпитања.....
Економ Пера прилази старешини да се споразумеју за
сутрашњу храну.
Треба се побринути да се деведесет морем
надражених апетита пет пута дневно задовоље. ...
Кроз то време плажа, која се налази с јужне стране до
самог логора, лагано се пуни. ..... Како вам се допада
овде ? питам сестру Мару. -- Одлично.
Соколовац је јединствен.
Прошле године обилазила сам многе наше плаже, али
се ни једна по својим природним лепотама не може
мерити са Соколовцем. Око чесме у табору све већа
гужва. Спира се журно песак и морска со свежом
бунарском водом. После ручка трочасовни одмор, који
свако искоришћује по својој вољи. Неки с ћебетом у руци
траже хладовину испод крошњастих маслина, други
свраћају у оближњи бифе на хладно пиће, а трећи
севраћају павиљону с писаћим прибором.
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Али већина опет иде к плажи. То су они који никад
нису сити сунца и мора.
Сем тога, у то доба и мештани долазе на плажу с
којима су таборовци већ од првих дана у другарским
везама. ―Ганди‖ и Лека, у шаторској тишини, с друговима,
спремају репертоар дилетантског позоришта.
Прва тачка вечерње представе биће ―Хотел код масне
варјаче‖, у којој се комично приказују незгоде
незадовољних табороваца. Друга тачка : ―Лекција из
астрономије‖ -- судбина оних који се мешају у туђе
послове о којима појма немају. Паузе ће испунити брат
Облак песмом о Катаринети и др. Биће и гостију, зато се
улоге озбиљније уче, да би представа испала на општи
смех и да би се касније уз хармонику веселије играло и
певало. А на плажи је све живље. Неколико мештана
леже затрпани до грла и гранчицама смрче бране се од
сунчане жеге. Десно и лево шарене се групе купача и
купачица : једни пливају, други се такмиче у трчању,
стварајући водоскоке широких млазева, трећи изводе
разне вежбе и акробације пљускајући на све стране око
себе загрејану морску воду. И тако све до вечера. Многи
до тог доба и не сврате у табор. Следовану ужину
другари примају и додају један другоме по песку, по
хридинама у мору и по чамцима. Једино вежбачи у шест
часова настављају своје редовно дневно вежбање. Тек
кад сунце зађе, табор оживи. У седам сати глас трубе
позива збор. Тада се дели приспела пошта, врши се
дневни рапорт и одређују се за идући дан дежурства и
пожарчења. Са збора се у прописном реду иде на
вечеру. Павиљон поново забруји као пчелињак. У
очекивању јела коментаришу се дневни догађаји у првом
реду с вежбалишта. ... . за скорашњу приредбу, за коју
се већ почиње уређивати бина и гледалиште на
пространој тераси. .... публика почиње пунити ―дом‖, и
грабити се за боља места, и посматрајући завршетак
―сценских радова‖, очекује појаву својих љубимаца...
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Као да причају о Немањића Сави, који је ту у близини,
на Превлаци, подигао беше духовни светионик Боке
Которске, манастир св. Архангела Михаила; шуме као да
говоре о о морским вуковима бокељским, браниоцима
слободе .... шуме као да певају вечито опело херојима
Плаве Гробнице.‖
ГЛАС БОКЕ
бр. 333, стр. 3, 01.07.1939. година
Соколски савез телеграфски је одобрио Соколском
друштву Тиват 30.000 динара за извршење хитних
радова на плажи „Соколовцу" у Кртолима.
У првом реду ископаће се бунар за пијаћу воду и
поставити бараке. Интересовање сокола из цијеле
земље за плажу „Соколовац" врло је велико, тако да
Соколском друштву Тиват стижу многобројне пријаве за
љетовање.
Почетком јула долази у љетовалиште група од око 250
соколаца из Београда и Тузле.
ГЛАС БОКЕ
бр. 400, стр. 4, 07.12.1940. година
Кртоли
Крајем 1938 године саграђено је ново пристаниште
„Нова пећ" са прилогом од 15.000 динара, које су
приложили општини Кртоли за сиромахе извршиоци
опоруке великог народног добротвора пок. Васа
Ћуковића гг. Петар Јовановић и Јово Ћуковић.
Нажалост, то се није дало сиротињи, него се утрошило
за изградњу споменутог пристаништа.
ПОБЈЕДА
бр. 42, стр. 4, 10.11.1946. година
Када се из Тивта крене ка сјеверу води пут поред саме
морске обале. С лијеве стране уздижу се огранци
високих планинских масива Ловћена.
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На растојању од свега 2 км, на подножју планинског
била налази се фабрика цигле и црепа „Рачица".
Двориште фабрике пуно је наслага израђене цигле и
црепа. Позади ње виде се полукружне пећи из чијих
отвора свакога часа излазе радници са натовареним
колицима цигле и црепа и одвозе је на пробу, која се
врши убацивањем цигле или црепа у воду. Цигла се
затим поновно вади из воде и ако садржи друге састојке
сем иловаче, на њој се тада стварају шупљине и она се
одваја на другу страну. Земља (иловача) довози се
вагонетама из мајдана „Плави камен" и морским путем
(кртољска земља) до дробилица а одатле спушта у
велики млин. На овом мјесту инсталирана је вода, која у
јаким млазевима кваси земљу (иловачу) и претвара је у
жилаву сњесу.
Измљевена земља онда пролази кроз разне калупе,
гдје се са нарочитим сјечивима издваја цигла и помоћу
аутоматског кружног транспортера односи на печење.
У овом одјељену налази се исто тако и радиона за
пресовање цигала. Неколико поређаних астала
смјештено је при самом дну радионице. Овдје се доноси
пресован цреп, затим дотјерује у калупима, односи на
кружни транспортатор. За осталима погнуте главе
раднице марљиво обављају свој посао. Свака од њих
зна свој посао и рад којега обавља. На преси се свакога
дана производи 4.000 комада цигле, а када се израђује
каналица онда избацује 8.000 комада.
Из овог одјељења прелази се узаним ходником у
отворене пећи у којима су наслагане хиљаде комада
цигле и црепа. Из високог отвора разноси се пламен
подједнако по свим пећима, гдје се тек донесена сирова
цигла очврсне и под јаком температуром поцрвени.
Цреп и цигла, која се израђује у фабрици „Рачица" је
врло доброг квалитета. На пробама које се редовно
врше, цигла је без шупљина, што доказује да је њен
једини и главни састојак чиста иловача.
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Садањи капацитет фабрике премашио је предратну
производњу, али је коришћење овог врло важног
грађевног материјала окончано са тешкоћама које се у
првом реду састоје из удаљености од центра и највишег
порушеног дијела наше Републике. Првог октобра у
фабрици је отпочело новембарско такмичење даду 1.200
добровољних сати у корист сиромашне дјеце Которског
среза. У досадашњем раду дали су они велики број
прековремених радних часова.
ПОБЈЕДА
бр. 300, стр. 3, 16.12.1948. година
Првог децембра ступио је на снагу нови ред пловидбе
локалног саобраћаја на Јужном Јадрану и Скадарском
Језеру. Према томе распореду, које је издало бродарско
предузеће „Ловћен" у Котору, кроз залив Боке,
успостављено је шест паробородских пруга и то: Кртоле
– Тиват, Лепетане – Котор, Дражин Врт – Котор, Бијела –
Рисан, Каменари – Херцегнови – сваког дана осим
недјеље. Пруга Бијела – Херцегнови саобраћа само
понедјељком, уторком, сриједом и петком. Пруга Кртоле
– Тиват има везу на пароброде Јадранске линиске
пловидбе који саобраћају два пута седмично, и то на
пругу Тиват – Котор и Котор – Херцегнови..
ГЛАС БОКЕ
бр. 387, стр. 3, 03.08.1940. година
На једном дијелу полуострва Луштице некоја лица у
велике су развила „ловљење" риба- динамитом. То је
један од главних узрока што се у Боки осјећа велико
помањкање рибе. Власти строго кажњавају оне које
ухвате у овом недозвољеном риболову, али то није
довољно. Потребно би било да се баш у овом предјелу
постави један рибарски стражар, јер је немогуће да онај
који је данас одређен да чува и овај крај од динамиташа
удовољи свом позиву.
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Примедба аутора:
Пред нама је, преправљени на данашњи језик, а и
прилагођен данашњим могућностима, само један
сегмент Либра Од Кужине Бјелила. Овде су дати само
неки од рецепата јела Кртољских, али без обзира које је
то јело, оно увек има мирис и укус Бјелила и Кртола.
Оригинални рукопис је, 1956. године пронађен у кући
Марка Ђура Костића, а претпоставља се да га је он
добио од свог кума Вука Вукошића или од неког из
фамилије Кикановића из Гошића.
Рукопис је, то је било записано на првој страни, предат
извесној Смиљи, или Миљани Кривокапић, која га је
после три месеца вратила Марку Костићу, а на
забелешкам које су се још налазиле и на другим
странама рукописа, види се да га је Марко Ђуро Костић
давао с времена на време и другим особама које су биле
заинтересоване да нешто напишу о Кртолима.
Рукопис је, неколико месеци пред своју смрт, Марко
Ђуро, у једно предвечерје, на тераси куће у Костићима,
предао свом најстаријем унуку.
У рукопису је, а тај део датира из 1822. године, на
самом почетку написано и о томе како се изгледале куће
кртољске, а од специфичности рукописа је и та да је
први део написан чирилићним писмом, а онај други, са
рецептима, латиницом.
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Цело насеље Кртоли се, не налази на обали мора него је
смештено дубље у полуострву. Равнице су погодне за
обрађивање па се ту и налазе мале њиве, али та места
нису баш здрава за живот, па су куће распоређене по
околним брежуљцима. Колико брежуљака толико и насеља.
Од улаза на зараван, од Белависте где главни пут скреће
од мора ка унутрашњсти ређају се насеља места Кртоле.
Прво насеље су Миловићи лево од главног пута, а
насупрот њих, с десне стране се улази у Никовиће. Главним
путем даље на леву страну је одвајање за Богишиће, а
потом даље тим путем за Ђурашевиће и Мариће. Следи и
центар Кртола, насеље Радовићи, па Костићи и Гошићи и
скроз на крају, према Луштичким насељима, последње
насеље Крашићи.
Насеља су међусобно врло слична, улице су поплочане
каменом, а у насељу су често врло уске и кривудаве.
Захваљујући томе, а и наизменичном преплитању насеља
са кућама, њива, маслињака, винограда и камених међа
које омеђују њиве и путеве дају Кртолима врло живописан
изглед.
Куће су озидане каменом који је спајан мешавином
црвенице и креча. Кртољска кућа има једну просторију на
спрату и једну у приземљу.
Прозори су мали, без стакла, са шкурама, а у тој, главној
кући се није ложило јер се ту само преспављивало. У
приземној просторији држи се стока, а на спрату спавају
укућани. Домаћи кревети прављени су од кавалета - ногара,
а на два таква се налазе даске на којима је одозго
сламарица. Укућани се покривају великим сукненим
покривачем тканим из неколико поњава, који се зове бијељ.
По средини собе затегнута је ленка – конопац, који служио
за остављање одела.
Све куће Кртољске су као неки одбрамбени објекти јер
многе од њих имају пушкарнице, а куће имају и мало
двориште заштићено високим каменим зидом. Двориште је,
као и улице, поплочано каменим плочама, и у њему се
налази посебно сазидана кужина – кухиња, са огњиштем на
средини, ређе у једном углу.
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Над огњиштем су камастре - вериге. Уз огњиште су
трипијељи – гвоздени троножац који се стави на ватру а на
њега посуда у којој се кува. Троугласти трипијељи су за
веће посуде, бакраче, а округли су за пињате. За печење
хлеба служили су сач и цријепња.
Цријепња је равна округла плоча од мешавине глине и
уситњеног камена. Када би се добро угрејала, на њу се
стављао хлеб и поклапао такође загрејаним сачем. Сач је
глинени или плехани. Све то би се покрило жаром и
супрашем - пепелом и тако се пекло. У кухињи се од
намештаја налази сто и трупе - шкањели, док су као
спремишта служиле пањеге - нише у зиду.
У новије доба на зидовима су рафе – полице за тањире и
шоље. Хлеб се чувао у скрињи. Vода за пиће држала се у
ведру, одакле се захватала бакреном кулачом. Некада су
сви укућани јели дрвеним кашикама из једне зделе.
Домаћин је седео у челу а остали редом око њега.
Невјеста - снаха се сматрала најмлађом у кући и морала је
да за време обеда држи луч у руци и тако светли
укућанима.
У новије време у кухињи постоји уобичајено посуђе: пјат
или ти тањир, пирун - виљушка, ожица - кашика, кућарин кашичица, гот - чаша, пот - лонац, супијерна - чинија за
супу, пјадела - велики тањир за месо.
У дворишту се, осим кухиње, обично налази бистијерна
за воду и пећ за хлеб. У њој се хлеб пече једном седмично,
и то пшенични, ражани и јечмени, док се кукурузни пекао
сваки дан.
Пошто је село прилично удаљено од обале, свака мало
имућнија кућа има при самој обали посебне помоћне
зграде, магазине. То су засебне зграде од камена на спрат,
покривене црепом. Iспред сваког магацина је порат, мало
ограђено пристаниште за барку.
Сваки порат има тирадуру, куда се барке извлаче на
обалу. Главна сврха магазина је смештање грожђа и других
пољопривредних производа који се баркама довозе са
удаљених добара – из Солицког поља код Михољске
превлаке. У магазинима се држао и рибарски прибор, а
врло често се ту чува и маслиново уље.
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Ових дана и година многи Кртољани одлазе на рад у
иностранство, на вијађе - путовања и сву своју зараду
улажу у подизање нових, пространих и често врло
луксузних кућа, али су и ове нове куће и дворишта по свему
сличне оним старим. Око кровова и уз зидове постављају
се гурле - олуци за сабирање кишнице која се слива у
бистијерну.
Са далеких путовања куће су пуне и ретким предмета са
далеких путовања. Становништво се раније, а и сада
највише бави земљорадњом.
У селу око кућа имају баште у којима гаје поврће за
домаћу употребу, док у Солиоцком пољу многи имају њиве
на којима гаје кукуруз, пшеницу, раж, јечам, боб, лећу и др.
Iз Солиоцког поља робу довозе баркама у магазине, где су
ноћу организоване мобе за „љушкање― и „корубање―
кукуруза.
Од стоке Кртољани имају нешто говеда, оваца, коза и
свиња, као и нешто живине, али је то махом само онолико
колико је једном домаћинству потребно.
Рибарство је једна од запаженијих привредних грана у
Кртолима. Риба се лови у Кртољском затону, између
луштичког полуострва и неколико острва.
Овде је море богато рибом. Раније је свако братство
имало свој рибњак који су затварали и заједнички делили
рибу. Најчешће се риба лови мрежама и „под свијећу―.
Под свијећу се лови тако што се на посебан комад
гвожђа изван прамца ставља „фрашка― и палили се. Тиме
би се осветљавало дно мора. Кад би се угледала риба,
тукли су је остима.
Фрашка се добијала сечењем дрвета и посебним
начином сушења тога дрвета.
Кртоле су надалеко познате по гајењу маслина, па се
могу наћи стабла стара и до 500 година, а нарочито су
познати маслињаци на острву Шкољ - Страдиоти. Када
дође време за купљење маслина организују се мобе, па се
потом маслине одвозе баркама или на магрцима до
млинова којих је било у сваком насељу Кртољском, али је и
постојао ред по неписаном правилу по коме се знало кад ће
га која породица користити.
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У Миловићима има највише млинова.
Млин за маслине састоји се из два дела. Први део чини
велико округло камено посуда - пило од млина. У њега се
сипају маслине, а четири човека, а могла је то чинит и
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. Пошто 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 који ће се сливати
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 плочом од храстовине која се назива погача. 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. Iз кошева цури уље помешано са водом, слива се
у каменицу и ту се издваја на површини. Ово уље зове се
препарак и слабијег је квалитета.
Пошто се и оно покупи кашикама, онај остатак измешан
са водом ће се употребити за прављење сапуна. Он се зове
тара. 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.
Мада постоји прича о прављењу пила у Каменарима и
превожењу пила између две барке, и пила и питари су
прављени на Корчули и довожена су трабакулама. Од
обале до села пила и питари су преношена саоницама од
балвана, а и то се чинило у гомиле, у мобу.
Уље се користи за исхрану али се и продаје разним
трговцима који су га даље извозили.
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КРТОЉСКИ ПРШУТ
Прича о кртољском ппршуту има вековну традицију, а
њени корени потичу још из доба Старих Римљана који су
први увидели да се сољењем свињског бута, а потом
сушењем на свежем зраку и његовим зрењем добива
посебна арома и специфичан укус.
Суво месо је убрзо постала врло цењена храна у којој
су уживали сви, почев од царева, војсковођа и сенатора,
па све до слуга и обичног пука. Но, највише су их, ипак,
користили римски војници којима се то показала врло
укусна и практична храна на дугим и напорним
освајањима.
Ширењем Римског Царства, сухомеснати производи
стижу и на подручје данашње Боке Которске где је
идеална микроклима омогућила производњу врхунских
сухомеснатих производа. Од древних Римљана па све до
данашњих дана у гастрономској понуди Боке Которске
аутохтони пршут представља намирницу посебне
вредности и поноса домаћина. Надалеко познат,
Луштички Пршут, а ту врсту се може сврстати и кртољски
пршут, је сољен или саламурен те на хладном диму и
зраку сушен свињски бут с кожом. Краси га
препознатљива арома дима те пуни слани окус.
У Кртолима се верује да тајна стварања цењеног и
препознатљивог Кртољског Пршута лежи у пет кључних
састојака: висококвалитетном свињском буту, морској
соли, бури од Верига, потребном времену и столећима
чуваној рецептури. Уз буру од Верига која на природан и
неагресиван начин исушује влажност, време је један од
кључних елемената производње пршута.
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За добар пршут потребно је чак дванаест месеци
сољења, сушења и сазревања
Libro Di Cucina De Krtole No.02
Запис из конобе на Бјелилима 1905. године
Добри мој Маша, има ли што, сем неких давно
заборављених мириса и додира, што те подсјете на
дјетињство, нешто што те може бачит у неко доба... Да
ти пра'о речем мене може укус, онај укус ђеда Јоковог
пршута... Једног, јединог, јединственог... Довољно је
ставити само једну фету у уста, затворити очи и ето те
тамо... У она времена на тераси под лозом... И свака
част свим пршутима света... Ма свака част и свим
конавланским и истарским и његушким.. Свака част и
оним из Парме, Модене, Тоскане, као и осталим
талијанским пршутима... prosciutto venetto, prosciutto di
carpegna, prosciutto di san daniele.. Ма свака част и онима
најбољим шпањолским пршутима… jamon serrano, jamon
iberico, pata negra... Па и португалским presuntu, jambon
de bayonne, е вала и њему свака часта, али пршут мога
Јока... У кужини на вр' креденце, у једној шкатули, сам
пронашао комад карте о пршуту.
Запис о пршуту Кртољском
Приликом одабира прасца за узгој, а у сврху добијања
правог кртољског пршута треба добро водити рачуна о
различитим мјесним карактеристикама појединих раца
прасаца јер су различите по омјеру масног и мишићног
ткива. Сматра се да треба изабрати прасца мјешанца
две раце тежине од 120 - 180 кг јер тај прасац даје
најбољи баланс.
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Вријеме када се коље прасац за пршут мора бит од
средине децембра мјесеца па све до фебруара, али се
мора чекати да ванка буде околи 10 степени, и да буде
буре да се мухе не окупе на месо. Пршут ви је дио
стражње ноге прасца од врха бедрене кости до почетка
горњег зглоба кољенице, а они пршут добијен од
предњијех ногу се не зове пршут него плећка или како
неки речу шпалета.
По
расијецању
меса
са
прасца
треба
одстранити кољеницу од остатка ноге јер она није дио
пршута те ногу од трупа одвојити на горњем
крају бедрене кости, и то у самоме зглобу скупа са
месом у равнини трупа. Приликом одвајања пршута од
трупа ваља припазити да су резови што правилнији јер
се у неправилно одрезаном месу може јавити кварење.
А онда корак по корак до пршута. Први корак ви је
сољење и то на на начин да, крупну морску сол лагано
утрљавамо у пршут, све док се кожа на пршуту не почне
знојит, оли имат' ужанцу, онда га тако посољеног и
знојеног стављамо у соли идућих петнаест дана.
Други корак је они када се пршут након петнаест дана
извади из соли. Тада пршут треба ставити под пиз, оли
га добро пизат (притиснути са неким теретом), е како би
из њега изашла сва заостала крв и како би попримио они
свој препознатљив облик. Под пизом пршут остаје од
дванаест до петанест дана, а стари веле, соли и пиза
никад није превише.
Трећи корак је када се пршут извади из пиза те се
носи на море да се добро исфрега, а потом пршут
вјешамо и остављамо један дан да се оциједи како би
могао поћ на дим.
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Четврти корак од пршута је када га стављамо на дим,
али никако изнад саме ватре већ са стране тако да до
пршута долази само дим, али не и топлина, димимо га на
лаганом диму од бријеста, букве и храста, а дрва да су
нам дрва суха и здрава, никако не смију бити зелена,
гњила или у себи садржавати смолу. Пршут се
непрекидно дими, од два до три мјесеца с тим да се
ватра не смије гасити...
Пети корак од пршута долази акон нешто више од два
мјесеца, а у дан када запуше бура. Прво се направи
смјеса од свињске масти, љуте црвене паприке и папра
па се с њом попуне могуће рупе или празнине око
јабучице бутне кости и кључа од пршута па се он износи
и вјеша како би се сушио.
Шести корак од пршута је да он око два мјесеца
проводи љуљајући се на бури, а након тога мора се
објесит у конобу или на шуфит гдје има пропуха и гдје ће
увијек бити на арији, а то је, како домаћин жели, од
дванаест до петнаест мјесеци, а стари су го'рили кол'ко
свјеж пршут пиза толико му је мјесеци потребно за
зрење.
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МАГИЊА
МАГИЊА (lat. Arbutus unedo), је зимзелени грм или мало
стабло из породице Ерицацеае, а на подручју Кртола је
једна од најраспрострањенијих биљки. Децембар и јануар
су месеци када шуму на брежуљцима Кртољским красе
стабла и грмови
Магиње су тамно зелене боје, а на гранама су црвени,
наранчасти и жути плодови. У Кртолима се Магиња
искључиво користила за прављење ракије Магињаче, а ту
ракију су Кртољани, или тачније речено кртољанке
продавали на пијацама у Котору, Рисну, Херцег Новоме и
Тивту, јер се у Кртолима ракија Магињача сматрала лошом
ракијом, а како је прављење ракије од грожђа била ствар
престижа и поноса сваког Кртољског домаћина, израз – ова
ти је ракија ко Магињача – је била увреда за домаћина који
би пун поноса за сто износио своју ЛОЗОВАЧУ.
Магиња је на подручју Кртола самоникла биљка и
вековима јој нико није придавао прави значај. Кртољани
нису знали да се од Магиње може правили мармалада и
ликер, а нису је ни сматрали за украсно биллку мада она
спада у једну од најцењенијих украсних и лековитих биљки
Медитерана.
Код Магиње је врло занимљиво да има истовремено
зреле плодове и беле цветове, који ће се у раздобљу од
једне године обликовати у зреле плодове. Црвени зрели
полодови су укусни и садрже велику количину витамина Ц,
а могу се јести ушечерени, а када су већ мекани, садрже и
извесну количину алкохола, стога уживање веће количине
таквих плодова може проузрочити и лагану опијеност.
МАГИЊА је одлична за израду ликера и мармеладе.
Позната је и као одличан лаксатив, а сви делови биљке
садрже етил галат, састојак јаке антибиотске активности.

204

У козметици се плодови МАГИЊЕ употребљавају као
додатак креми за негу лица (омогућује једнакомерно
тамњење коже), јер спречава настајање смеђих пега на
образима. Крема је препоручљива против старења коже,
разних израслина, пега насталих од излагања сунцу,
хормонских поремећаја и сл.
МАРМАЛАДА ОД МАГИЊА
Мармелада од магиња припрема се једноставно. На 2 до
3 кг плодова додаје се 1 кг шећера и 2 на коцкице нарезана
лимуна. Магиње не треба пасирати јер су мекане и лако се
гњече обичном пируном - виљушком, па код кухања треба
само пазити да се маса не залијепи по дну.
ЛИКЕР ОД МАГИЊЕ
Свеже и зреле плодове магиње очистите, оперите у
хладној води оцедите и осушите. Опрезно сложите бобе у
боцу ширег грла, додајте шећер, нарибану ванилију, цимет,
клинчиће, нарибану корицу и неколико капи сока од лимуна.
Залијте вотком. Затворена боца мора стајати 4 недеље и
при том садржај боце чешће промућкајте да се шећер
растопи. После 4 недеље све профилтрирајте и расточите у
боце. Оставите недељу дана на хладном и тамнијем месту.
МАГИЊА КАО УКРАСНО ДРВО
Што се тиче врта и хортикултурне вредности МАГИЊЕ,
може се рећи да је то идеалан спој лепоте и укуса па је
права штета што је у вртовима Кртољским никада није
било. Можда још увек није касно да МАГИЊА, која је готово
заборављена, постане једна од главних биљки која ће да
красе дворишта Кртољска.
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РАШТАН
У давна времена и све до 80-тих година прошлог века,
по баштинама Кртољским и у вртовима крај кућа, с поносом
се кочоперио, уздигнутих пера, из црвенице, његово
величанство РАШТАН.
Није се могло замислити да се РАШТАН, у разним
комбинацијама не нађе свако мало на јеловнику Кртољана.
А онда, како су временом ‗‘старе‘‘ Кртољанке одлазиле под
Св.Луку, Св.Госпођу, Св.Спаса, Св.Јована и Св.Ивана, као
да су са собом однеле и РАШТАН, који је скоро нестао у
Кртолима. Нестале су и БАШТИНЕ, у вртовима су
пластичне столице замениле ЗЕЉЕ и ПЕТРУСИН, а
сунцобрани су никли уместо КОЧАН-а (стабла) РАШТАНА,
БОСИОКА и НАНЕ…
У време када је скоро свака кућа у Кртолима имала свиње,
а асније, за зимске дане, славе, свадбе и остала славља,
остављала пршуте, а остале делове сушила и остављала
по конобама да висе, РАШТАН је био ту да утпотпуни
трпезу – РАШТАН са КУЉИЦАМА, РАШТАН са
БУМБАРИМА и домаћим кобасицам, РАШТАН са ЧУКЉЕМ,
РАШТАН са ПАНЦЕТОМ - сланином, РАШТАН са СУВИМ
РЕБРИМА, а напокон РАШТАН НА УЉЕ (Раштан, Кртола –
кромпир и Маслиново Уље).
Па ипак, РАШТАН се у нека добра стара времена у
Кртолима јео у комбинацији са БУМБАРИМА и ДОМАЋИМ
КОБАСИЦАМА. Међу последњим Кртољкама које су
спремале БУМБАРЕ још до пре 15 и више година су биле
Јоке Перова Барбић, Мирјана Драга Бана, Маре Перова
Радиновић, Љубица Сретена Костића…
Генерације и генерације Кртољана су одрасла на
РАШТАНУ и његовом мирису који се ширио кртољским
кужинама.
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Данас Кртољани РАШТАН купују на пијаци, а БУМБАРЕ
и КУЉИЦЕ су готово ишчезле са јеловника Кртољског.
КУЉИЦА – Суве Кобасице (Дебље) пуњена кукурузним
брашном и зачинима. За Куљицу, а она има специфичан
лоптаст облик, се може речи да је, за разлику од БУМБАРА
који су Бокељшки специјалитет, типичан Кртољски
специјалитет.
БУМБАРИ – Суве Кобасице (тање) пуњена кукурузним
брашном и разним зачинима. Бумбари су пореклом из
Турске, али за разлику од Боке Которске где је главни
састојак БУМБАРА кукуруз и свињска црева, у Турској је то
ориз – пиринач и јагњећа црева. Када се види разлика у
начину спремања рекло би се да су то два потпуно
различита јела, што она и јесу, али их име спаја. У Турској
се БУМБАРИ зову БУМБАР и МУБАР.
РАШТАН СА БУМБАРИМА И ДОМАЋОМ КОБАСИЦОМ
1 кг раштана
1 домаћи бумбар и 1 домаћа кобасица
4-5 комада кртоле
4-5 чена чесна
20 дкг панцете, со,маслиново уље
Домаћу Кобасицу, Панцету и Бумбаре опрати и ставити
да се кувају око један сат, а потом ставити - додати опран и
исецкан РАШТАН (коме сте одстранили петељке), кртолу,
чесан лук и соли таман толико да буде таман. Кувати још
пола сата. Проверити да ли је кувано месо и одасути воду
из лонца. Загријати 0, 5 дл маслиновог уља и прелити
раштан да зацврчи.
Уз ово јело се у Кртолима служио кукурузни хлеб.
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РАШТАН НА УЉЕ
1 кг Раштана
1/2 кг Кромпира
1 мања главица белог лука
1 дл уља Маслиновог уља
Со, о жељи бибер
3 литра воде
РАШТАН оперите и одвојите задебљали дио, исецкајте
листове и ставите у кипућу воду да се кувају, посолите, а
потом поклопите и кувајте пола сата на лаганој ватри.
Додајте исецкани кромпир и бели лук и кувајте још пола
сата.
У једну малу тећи - шерпу загрејте добро уље да се
задими, а кувани РАШТАН процедите и прелијте врелим
уљем и поклопите. Измешајте да се кромпир смрви и
досолите.
Ово јело се служи топло
.
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КОЛАЧ
Колач, традиционални пекарски производ без којег се у
ИX и половином XX века није могла замислити маренда –
доручак у Кртолима.
50-тих и почетком 60-тих година, Колачи су се куповали у
две Кртољске Бутиге, Код Вукаша и код Ника Васова, а у
периоду пре Другог Светског Рата у прво отвореној Бутига у
Кртолима на Бјелилима (Данас је ту Вила Кристина), а
држали су је браћа Јован Драго и Саво Драго Лакичевић.
После изградње Мула на Бјелилима – пристаништа,
било је сасвим логично да се ту и отвори Бутига, јер је роба
која је била свакодневно потребна Кртољанима, могла
стићи бродовима, а како су мештани редовно долазили по
вино у своје магацине, ту су куповали шећер, петроуље,
гас, конопе, брокве – ексере, алат и то од столарског до
пољопривредног, цигуру или цикорију – сурогат кафе,
боцуне, демжане и друге производе.
У Бутигама се могла купити и непржена кафа на меру
коју су Кртољске жене пекле у Пржунима на огњиштима у
кужинама.
Колач је на шпагу – конопцу - висио са стропа бутиге, а
сем у Боки Которској, више од једног века је то био главни
пекарски производ типичнога округлог (прстенастог) облика
и специфичног укуса на целом Приморју.
У Кртолима су га звали Колач, а у другим местима се
звао још и Буцолај и Башкот.
Због своје намене и дуготрајности Колач се називао
‗‘морнарски крух‘‘. Назив морнарски крух потече из доба
једрењака када је могућност кувања и печења на
бродовима и рибарицама била ограничена
.
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Прстенасти облик омогућује да се веже на уже те се
држао обешен на греду брода где му ваљање брода није
сметало. Због његове сувоће је могао трајати и до шест
месеци те је био врло погодан за исхрану на дугим
путовањима, а јео се са свим течностима доступнима на
бродовима (чај, вино, вода).
Квалитет Колача се оцењивао на помало чудан начин Колач се бацао са висине од два метра да падне и разбије
се, а онај који се разбио у више комада се сматрао бољим и
квалитетнијим.
Колач је на просторе Далмације и Јужног Приморја
стигао из Италије из малог рибарског места Цхиоггиа
(венецијански: Циóxа, латински: Цлодиа) поред Венеције
(око 25 - 50 км), у Венету, а донели си га поморци са својих
путовања.
Он се у Кртолима употребљавао у свако доба – од ујутру
до увече. Деца, су га умакала у млеко, у цигуру са млеком, у
вино, чај па чак и у воду, а одрасли само у цигуру и вино.
КАКО НАПРАВИТИ КОЛАЧ
Направити тесто од 1/2 кг глатког брашна, 300 мл млаког
млека, 50 г маслаца, две мале кашику киселог врхња, малу
кашику шећера, малу кашику соли и један квасац (суви или
свеж).
У брашно умешати квасац, омекшали маслац, врхње,
млеко, со и шећер, све добро замесите. Направити облике
шупљег круга, пустити 15 минута да стоји на топломе, а
затим пећи 20 минута на 150 степени, а потом 20 минута на
180 степени.
Печене КОЛАЧЕ изнети напоље, без покривања крпом,
да се суше све док не постану хрскави. Треба знати да што
дуже стоје да су све бољи јер су сувљи.
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Овако направљено тесто је дуг трајало..
Провуците Колаче кроз шпаг – конопац, обесите их и
држите их ванка – напоље, и с времена на време осетите
укус старих Кртола.
КАКО ПОВРАТИТИ ТРАДИЦИЈУ
Данашњи
многобројни
угоститељски
објекти
у
КртолимаА – од коноба до кафића, могу на свој мени
вратити и традиционалне КРТОЉСКЕ КОЛАЧЕ.
Пре свега својим укусом, а после тога и начином на који
се сервирају, Колач би могао постати нешто што привлачи
туристе. Поред тога што би висили на конопима око шанка,
на столовима би могли бити сервирани на један оригиналан
начин – спој мора, морнара, морнарског или рибарског
круха и пецива.
На специјално урађеним ШКАРМИМА – Држачима за
весло, могу се сервирати за столом – и тако бити
оригиналан сталак за КОЛАЧЕ.
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КРТОЉСКА ВАРА
Главни Кртољски зборови одржавани су пред црквом
Св. Варе, а после рушења цркве Св. Вара збор се
преселио пред црквом Св. Спаса, Кртољани су због
сећања на све те догађаје назвали центар Кртола Вара и
обавезно кували ВАРУ (Кртољску Вару) уочи Св, Варе
(Свете Варваре) по којој је и јело добило име. Обичај је
био да вару пристави домаћин куће или неки други
укућанин, а деца су певала песмицу:
Вари вари варице, Да се раду јарице, И бијеле
јагњице и детици и јунцици.
А како се Варица једе хладна други и трећи дан и зато
се пева:
Варварица вари,А Савица
лади,Николица куса.
КРТОЉСКА ВАРА
Фажола - пасуљ (кок), слани грах (сланутак)
суви боб, јечам и лећа
Маслиново уље, два пера ловорике, папар и со
Две чипуле и пола главице чесна, две до три кртоле –
кромпир
НАЧИН ПРИПРЕМЕ
Покишати у води фажолу, слани грах и боб навече, па
ујутру добро оцедити. У лонац на маслиновом уљу
испригати - пропржити ситно сецкану чипулу па када
зажути додати изгњечене шпице чесна – белог лука,
фажолу, слани грах, боб, лећу, јечам и ловорику па
залити водом. Око један сат све то кувати, а потом
додати две - три целе кртоле, посолити и попаприти.
Када је ВАРА кувана кртолу изгнијечити и вратити у
лонац. ВАРУ ставити у пијат – тањир. Па добро полити
све маслиновим уљем
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РИЗОТО ОД УЛИГАЊА
Рецепт Јока Крста Кикановића

САСТОЈЦИ
60 дг лигања
35 дг ориза – пиринча
1 дл маслинова уља
5 режња чеса лука - белог лука
Петрусин - першун, ловоров лист
1/2 литра густог сока од помидора – парадајза
1 дл белог вина
Со и папар – бибер
Рибани пармезан
КАКО ПАРИЋАТИ - НАЧИН ПРИПРЕМАЊА
Очистити и опрати улигње и нарезати их на колутиће.
На маслинову уљу попржити сецкани чеса лук - бели
лук и пола количине першуна. Додати колутиће улигања,
прелити их вином и динстати.
Додати сока од памидоре - пардајза, ловор, со и
папар. Све заједно кувати двадесетак минута уз лагано
доливање топле воде.
У међувремену у сланој води на пола скухати ориз пиринач. Оцедити ориз - пиринач и додати га улигњима,
те све заједно кувати десетак минута док сви састојци не
омекшају. Кад је готово, извадити ловоров лист те посути
преосталом количином сецканог петрусина - першуна и
на то изгратати - изрибати пармезан.
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САЛАТА ОД УЛИГАЊА И КРТОЛЕ
Рецепт Даре Стефанове Костић

САСТОЈЦИ
1 кг кртоле – кромпира
1 кг улигања – лигњи
3 главице капуле - црног лука
Со, папар – бибер
Оцат - винско сирће
1 дл маслинова уља
3 режња чеса лука - белог лука
Петрусин – першун
КАКО ПАРИЋАТИ - НАЧИН ПРИПРЕМАЊА
Кртолу - кромпир у кори и очишћене лигње ставимо
кувати у слану воду.
Када је кромпир скуван, огулимо га од коре и
изрежемо на танке комаде, а лигње на колутиће. Капулу црни лук такође изрежемо на ситне комаде.
Све заједно лагано промешамо уз додавање соли,
папра - бибера, маслинова уља и винског оцта - сирћета.
На крају прекријемо салату сецканим петрусином першуном и чеса луком - белим луком.
Овако припремљену салату можемо служити топлу
или хладну.
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ФАЖОЛА НА УЉЕ
Рецепт Ђура Миховића

САСТОЈЦИ
1/2 кг браон фажоле – пасуља
4 мркве – шаргарепе
2 помидоре – парадајз
5 режња чеса лука - белог лука
Папар - бибер у зрну и млевени, ловоров лист
2 главице капуле - црног лука
1 шака насецканог петрусина – першуна
1 ожица - кашика вегете
2 дл маслиновог уља
КАКО ПАРИЋАТИ - НАЧИН ПРИПРЕМАЊА
Скувати фажолу - пасуљ, а затим исцедити воду и
оставити фажолу - пасуљ на страну.
У пињати - лонцу загријати уље, додати ситно сецкану
мркву - шаргарепу, петрусин - першун, помидоре парадајз, капулу - црни лук, чеса лук – бели лук, ловоров
лист, папар - бибер у зрну и ожицу - кашику вегете.
Стално мешати и долити по мало до 1/2 л воде.
После 7 минута сталног мешања у то додати исцеђену
фажолу - пасуљ. На крају убацити петрусин - першун.
Сервирати уз добро препечени крух – хлеб.
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ФОНГЕ СА РЕЗАНЦИМА
Рецепт Драга Сава Лакичевића

САСТОЈЦИ
8 комада Фонги (Морских јаја)
2 дл маслинова уља
Супа од камена, Резанци
3 главица капуле - црног лука
4 режња чеса лука - белог лука
Со, папар - бибер, петрусин – першун
КАКО ПАРИЋАТИ - НАЧИН ПРИПРЕМАЊА
На маслиновом уљу пропржимо ситно сецкани црни и
бели лук.
Долијемо супу од камена (Супа од камена - У 1 литар
воде ставити 3 - 4 камена извађена из мора, а који су
мало обрасли алгама.
У то додати пола чаше маслиновог уља, мало соли и
бибера, чашу белог вина, 2 главице ситно сецканог црног
лука и 4 режња белог лука, и све кувати око 20 минута) и
ставимо резанце (најбоље је узети резанце у боји) да се
кувају.
Када се резанци скувају и супа укува, након 5 до 7
минута убаци се насецканих комада морског јајета.
Потом наставимо полагано доливати супу али не
превише да се не раскува.
Додамо бибера и соли по жељи, а пред сам крај
умутимо киселу павлаку и додамо пуну шаку першуна.
Обавезно сервирамо на топлом пјату - тањиру.
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КРТОЉСКЕ ЊОКЕ
Рецепт Вука Јока Бринића

САСТОЈЦИ
СОС:
1/2 кг јунећег или телећег меса или више
2 режња лука ( најбоље капула)
2 режња лука чесна
1 кашика соли, Папар (бибер), Вегета
Ловоров лист, Рузмарин, Петрусин – першун
Пире од помидора (парадајза), Маслиново уље
ЊОКЕ:
600 г кртоле-кромпира, 2 јаја
200 г брашна или више
Кашика масти или маргарина, Мало уља, Соли по
потреби
КАКО ПАРИЋАТИ - НАЧИН ПРИПРЕМАЊА
На ситно исецкате капулу и лук чесни и ставите да се
пржи, па кад добију златну боју, додате месо исецкано на
коцкице и динстате на лаганој ватри у његовом соку.
Затим додати пире од парадајза, зачине – ловор,
рузмарин, и пустити да се динста отприлике сат времена.
При крају можете полити са мало црног вина. У
међувремену скувати њоке. Кртолу оперите и ставите да
се кува. У вруће пропасиране кртоле додате јаја, со,
маст, уље и брашно, те замесите од тога тесто. Онда га
формирате у дугачке струкове, попут кобасица, и режете
на комадиће од 2 до 3 цм. Кад је све готово, њоке
полијете сосом од меса и додате остало. Уз ово јело
добро иде салата од кукумара – краставаца и помидора парадајза.
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ПАШТА С ВОНГОЛАМА
Рецепт Ника Лазарева Лакичевића

САСТОЈЦИ
1/2 кг очишћених вонгола
2 дл маслинова уља
5 режња чеса лука - белог лука
Шака петрусина - першуна
2 дл белог вина
0,5 кг шпагета
со, папар – бибер
КАКО ПАРИЋАТИ - НАЧИН ПРИПРЕМАЊА
Прво скувамо вонголе да се "отворе", а затим их
извадимо и исцедимо, а затим пустимо 10 минута да се
просуше.
Потом скувамо пашту - шпагете "ал денте", а када
пашту исцедимо додамо јој бокун - комад масла - бутера
и промешамо.
Вонголе попржимо на маслиновом уљу. Додамо
сецкани чеса лук – бели лук, петрусин - першун и
залијемо вином. Када вино укува, додамо со и папар.
Кухане шпагете помиешамо са умаком да се добро
угреју и додамо мрвљеног сира из Луштице.
Послужимо док је вруће.

218

МУШЉЕ МУЛОКО
Рецепт Лаза Маркова Лакичевића

САСТОЈЦИ
200 г куханих и очишћених мушљи – дагњи
4 мркве – шаргарепе
Сос од сира
1 ожица - кашика маслаца - бутер или маргарина
3 млада лука
3 ожице - кашике насецканог петрусина – першуна
1/2 ожице - кашике вегете
КАКО ПАРИЋАТИ - НАЧИН ПРИПРЕМАЊА
Мркву - шаргарепу очистити, опрати и нарезати на
коцкице. Млади лук очистити и нарезати на колутиће. У
тави - тигању загрејати маслац или маргарин, додати
мркву и пећи око 2 мин.
Додати млади лук и дагње и загрејати још око 2 мин.
Додати вегету и лагано промешати. Јело поделити на
четири пијата - тањира, прелити сосом од сира и посути
насецканим першуном.
Сервирати уз препечени крух - хлеб. Сос од сира
припремате тако што у дубоку таву – тигањ, динстате на
маслацу ситно сецкану главицу капуле - црни лук и, уз
стално мешање додајете 2 ожице - кашике брашна, а
затим додате постепено млека до потребне густине.
На крају додате комад гратаног - рибаног Луштичког
сира и мало белог папра - бибера.
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ПАШТА ФАЖОЛА
Рецепт Стане Савове Лакичевић

САСТОЈЦИ
1/2 кг браон фажоле - пасуља
4 мркве - шаргарепе, две помидоре – парадајз
100 гр Луштичког сира
Папар - бибер у зрну и млевени, ловоров лист
2 главице капуле - црног лука, 5 режња чеса лука белог лука
1 шака насецканог петрусина – першуна
1 ожица - кашика вегете, 1 дл белог вина
2 дл маслиновог уља
0,5 кг паште – шупиота
КАКО ПАРИЋАТИ - НАЧИН ПРИПРЕМАЊА
Прво скувамо пашту - шупиоте, а када пашту
исцедимо додамо јој бокун - комад масла - бутера и
промешамо.
Попржимо на маслиновом уљу сецкани чеса лук бели лук, петрусин - першун, сецкану помидору парадајз, мркве - шаргарепе, вегете и залијемо са 1 дл
белог вина.
Када се вино укуха, додамо со и папар - бибер. Потом
куване шпагете помешамо са раније већ скуваном
фажолом - пасуљем кога смо исцедили и осушли, и на
све то изгратамо - нарибамо сира Луштичког или неки
качкаваљ погодан за рибање.
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МУШЉАДА С ОРИЗОМ
Рецепт Лаза Маркова Лакичевића

САСТОЈЦИ
1 шоља ориза – пиринча
2 кг мушље – дагњи
3 дл белог вина
10 режњева исецканог чеса лука - белог лука
Петрусин - першун, две помидоре – парадајз
Со, папар – бибер
Маслиново уље
КАКО ПАРИЋАТИ - НАЧИН ПРИПРЕМАЊА
На загријано маслиново уље (2 дл) самељемо доста
папра - бибера и кад папар пусти мирис бацимо
исецкани чеса лук - бели лук да се динста око једног
минута, а затим додамо мушље којима смо претходно
споља темељно очистили шкољке (најбоље са тврдом
челичном четком) и пустимо неколико минута да се кува
поклопљено. Потом додамо вино и то све добро
измешамо и протресемо, те додамо петрусин - першун и
исецкане помидоре.
Пустимо да све кува око 5 минута, а затим сипамо
ориза - пиринча (две кафене шољице) и кувамо све док
се шкољке не отворе и ориз - пиринач не скува.
У току кувања пиринач ће се увући у шкољке.
Сервирате са препеченим крухом - хлебом.

221

ПОЛПЕТЕ ОД ГИРИЦА
Рецепт Јане Никове Костић

САСТОЈЦИ
1.5 кг гавице или сардуна
Маслиново уља
3 јаја
5 режња чеса лука - белог лука
Сок од пола лимуна, папар, брашно
Петрусина – першун
Крух – Хлеб
КАКО ПАРИЋАТИ - НАЧИН ПРИПРЕМАЊА
Гавицу скувате, исцедите воду и оставите их на сувој
крпи да се добро осуше, а затим их самељете или само
изгњечите медју рукама. Такву смесу измешате са
сецканим чеса луком - белим луком, соком од лимуна,
јајима, овлаженом средином од хлеба и петрусином першуном.
Од смесе направите полпете, уваљајте их у презлу и
фригајте их - пржите. Полпете од гирица се могу
послужити с блитвом или са куваном кртолом кромпиром и то на кртољски начин.
КРТОЉСКА КРТОЛА
Кувани кромпир исећи на комаде и прелити са
маслиновим уљем и са доста ситно сецканог першуна,
доста ситно сецканог белог лука, а затим све гњечити
виљушком и мешати.
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МАРИНАДА БЈЕЛИЛСКА
Рецепт Јока Пава Милошевића

САСТОЈЦИ
1 кг рибе (сардела, локарда - скуша, шњур или гавица)
Мало брашна
Мало соли
1/4 л маслинова уља
1/8 л оцта - винског сирћета
1/8 л воде
Петрусин – першун
Гранчица рузмарина
Папар - Бибер у зрну
Лимун
КАКО ПАРИЋАТИ - НАЧИН ПРИПРЕМАЊА
Рибу очистити, опрати и посушити, мало посолити и
побрашнити и оставити да мало одстоји, а затим је
изпржити у врућем уљу.
Попржену рибу сложити у зделу и прелити
маринадом.
МАРИНАДА
Маслиново уље, винско сирће, воду, першун,
рузмарин и бибер кувати на лаганој ватри отприлике 10
минута.
Када се све добро охлади оставити на хладном месту.
Маринада може да траје више дана а, послужује се с
кришкама лимуна и куваном кртолом - кромпиром.
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БРОДЕТ ОД КРИЦКОВИНЕ
Рецепт Трипа Пера Маркова

САСТОЈЦИ
1.5 кг разне рибе од секе (перка, гујоч, кнез, шпар...)
2 дл маслинова уља
4 главице капуле - црни лук
5 режња чеса лука - белог лука
Петрусин - першун, ловорика, рузмарин
1/2 литра густог сока од памидора – парадајза
Сок од пола лимуна, папар, сол,
1 кг кртоле – кромпира
4 дл белог вина
КАКО ПАРИЋАТИ - НАЧИН ПРИПРЕМАЊА
Рибе очистите, оперите и сваки комад мало осолите.
У дубљу пињату - лонац сипајте маслиново уље
пропржите насецкане капуле - црни лук. Кад лук упола
зарумени, додајте насецканог чеса лука - белог лука,
пире од помидора - парадајза или сока, лимунов сок,
папар и сол по укусу и вино.
Кувајте 5 минута, а затим додајте рибу и долијте мало
воде и на врло лаганој ватри кувајте око 1 сат.
Пињату - лонац само повремено протресите, али
немојте мешати, да се рибе не распадну.
На самом крају поспите насецканим петрусином першиновим листом са мало рузмарина.
Овакав бродет се може служити са куваном кртолом кромпиром.
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САЛАТА ОД БОБА
Рецепт Стане Марка Раутовића

САСТОЈЦИ
800 г свежег боба
Половина црвене капуле - црвеног лука
8 малих помидора – парадајза
200 г кукуруза у зрну
Дебљи нарезак мортаделе (у комаду)
Црне маслине
Сир Луштички
Лимун
Маслиново уље
КАКО ПАРИЋАТИ - НАЧИН ПРИПРЕМАЊА
Скувајте боб у води без икаквих зачина па, када је
скуван оцедите га и ољуштите (проверите да је доиста
свеж) и ставите га у дубљу посуду.
Додајте очишћени и на колутиће нарезану црвену
капулу - црвени лук, мортаделу нарезану на прутиће те
помидоре - парадајз на кришке.
Све ово пропржите (само да мортадела мало
порумени) и све време мешајте. Овоме додајте кувани
кукуруз и шаку црних маслина, зачините уљем, соли,
лимуновим соком и поделите ову свежу салату на пјате тањире
те
посипајте
грубље
нарибаним
или
издробљеним Луштичким сиром.
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БАКАЛАР С КРТОЛОМ (Кромпирима)
Рецепт Ива Пава Милошевића

САСТОЈЦИ
400 г бакалара
1 кг кртоле – кромпира
3 дл уља (маслиново и обично)
Со, папар – бибер
Помидоре – парадајз
8 режња чеса лука - белог лука, петрусин – першун
КАКО ПАРИЋАТИ - НАЧИН ПРИПРЕМАЊА
Бакалар добро тући (умотати бакалар у платнену крпу
и тући дрвеним маљем - чекићем) а затим га мочити
преко ноћи у води. Потом га опрати и ставити кувати док
не постане мекан. Извадити га из воде (воду сачувати)
положити на чисти шугаман - пешкир и очистити од
драча - кости и исећи га на ситне комаде.
Кртолу - кромпир огулити, опрати и нарезати на танке
плошке па слагати у тећу - шерпу, ред кромпира, ред
бакалара. Сваки ред посути ситно сецканим чеса луком белим луком и петрусином - першуном, те прелити
топлим уљем, а затим поредјати помидоре - парадајз
исечен на колутове.
Најбоље је када се сложе 4 реда.
Солити и паприти по укусу. Кад је све посложено,
долити мало воде у којој се кухао бакалар и пећи у
пећници док кртола - кромпир сасвим не не омекша.
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MUŠLJADA OD KAKRCA
Recept Laza Markova Lakićevića

SASTOJCI
2 kg mušlji – dagnji
3 dl belog vina
10 režnjeva iseckanog ĉesa luka - belog luka
Petrusin – peršun
Dve pomidore – paradajz
So, papar – biber
Mrvice od kruha
Maslinovo ulje
KAKO PARIĆATI - NAĈIN PRIPREMANJA
Na zagrijano maslinovo ulje 2 dl sameljemo dosta papra bibera i kad papar pusti miris bacimo iseckani ĉesa luk - beli
luk da se dinsta oko jedan minut te dodamo mušlje kojima
smo prethodno spolja temeljno oĉistili školjke (najbolje sa
tvrdom ĉeliĉnom ĉetkom) i pustimo nekoliko minuta da se
kuha poklopljeno.
Posle toga dodamo vino i to sve dobro izmešamo i
protresemo, te dodamo mrvice, petrusin - peršun i iseckane
pomidore.
Pustimo da sve kuva dok se sve školjke ne otvore.
Servirate sa prepeĉenim kruhom - hlebom.
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RIBA U SOLI
Recept Vasa Nika Kostića
SASTOJCI
1.5 - 2.5 kg (ćavra, orada ili brancin, orfan ili palamida)
2 dl maslinova ulja
1 kg morske soli
5 režnja ĉesa luka - belog luka
Sok od pola limuna, papar, 1 kg krtole – krompira
1 dl belog vina
Listovi petrusina - peršunov list, ruzmarin
KAKO PARIĆATI NAĈIN - PRIPREMANJA
Bilo koju veću ribu od 1.5 kg pa do 2.5 kg oĉistite i
operite.
Prelijte utrobu ribe sa bijelim vinom i sokom od limuna, a
zatim popaprite - pobiberite i dodajte manju granu ruzmarina.
Tako pripremljenu ribu uvaljajte dobro u morsku so i
zamotajte je u aluminijsku foliju.
Pecite u peĉnici 45 minuta, a potom ribu izvadite iz folije i
ogulite koru od morske soli.
Na većoj gvantjeri - poslužavniku složite ribu i prelijete je
sa maslinovim uljem, iseckanim ĉesa lukom - belim lukom i
petrusinom - peršunom.
Okolo ribe servirajte kuvane krtole - krompir.
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SALATA BUDOVINA
Recept Jane Nikove Kostić
SASTOJCI
1.5 kg blitve
1 dl maslinova ulja
6 jaja
5 režnja ĉesa luka - belog luka
Sok od pola limuna
Papar
1/2 kg krtole – krompira
Petrusina – peršun
KAKO PARIĆATI - NAĈIN PRIPREMANJA
Obarite skupa - zajedno - blitvu i oĉišćenu krtolu krompir, a zatim ocedite i iseckajte sve to nožem na komade.
Obarite 6 jaja i sitno iseckane dodajte u blitvu i krtolu krompir.
Popaprite, dodajte sok od limuna, seckan ĉesa luk - beli
luk i maslinovo ulje. Dobro izmešajte i pospite iseckanim
petrusinom - peršunom.
Ova se salate može servirati i kao prilog ribi peĉenoj na
gradele, a i priganoj – prženoj – ribi.
Najbolje je služiti sa priganom gavicom.
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BAKALAR U UMAKU OD POMIDORA (Paradajza)
Recept Jane Nikove Kostić
SASTOJCI
800 g omekšanog bakalara
400 g mladih glavica luka
1 mrkva, 1 celer, ulje, papar, sol, malo belog brašna
1 l soka od pomidora – paradajza
1 šaka petrusina – peršuna
5 režnjeva ĉesa luka - belog luka
KAKO PARIĆATI - NAĈIN PRIPREMANJA
Oprati bakalar, oguliti mu kožu, izrezati ga na komade,
uvaljati u brašno i pržiti u dosta vrelog ulja s obe strane da
porumeni. Na vatru staviti veliku posudu s nekoliko ožica kašika ulja.
Dodati seckanu glavicu luka, mrkvu i celer. Popržiti,
dodati preostale komade luka u komadu i ostaviti da se
dobro isfrigaju - isprže. Posoliti, popapriti i piržiti dalje dok ne
dobiju lepu blijedosmeĊu boju. Zatim dodati sok od pomidora
- paradajza, promešati i ostaviti da kipi sve dok luk ne bude
sasvim gotov. Ako je potrebno, dodati još malo vode.
U umak staviti komade bakalara i ostaviti da dobro upiju
aromu.
Pre nego što se makne s vatre posuti seckanim
petrusinom – peršinom i ĉesa lukom - belim lukom.
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ТРИПОВ ФИЛЕ ОД РИБЕ У БЕЛОМ ВИНУ
Рецепт Трипа Кикановића
САСТОЈЦИ
Одабрати морску рибу по жељи
0,05 кг ориза, риже, пиринча
1 јаје, Уље и маслац за пржење
0,1 л белог вина и 0,1 л рибље пастеле
0,05 л павлака за кухање
0,005 кг соли, црни папар и шафран, 0,02 кг лимуна
Рибља пастела
Употребите главе, кости и пераје само немасне биеле
рибе (масна риба салси даје горак окус). Оперите 750 гр
глава, костију и пераја и ставите их у широку посуду.
Додајте 1 литру воде и 250 мл белог вина. Загревати до
врења скидајући пену с површине. Додати 1 лук изрезан
на кришке, 1 мркву нарезану на колутиће, 1 насецкан
корен целера, 1 лист ловора, неколико гранчица
першуна и неколико зрна бибера. Кувати на лаганој
ватри 20 до 25 минута. Процедити. Употребити одмах
или чувати 2 дана у фрижидеру, или све замрзните за
каснију употребу.
КАКО ПАРИЋАТИ - НАЧИН ПРИПРЕМАЊА
Рибу исфилирамо, посолимо и уваљамо у оштро
брашно. Рижу скухамо и обојимо шафраном. Рибљу
пастелу, вино, павлаку за кухање и мало црног папра
ставимо кухати. Када умак довољно редуцира, згуснемо
га једним жуманцем и накапамо с мало лимуна. Рибу
испржимо и све сложимо на тањир.
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ХЛАДНО РИБЉЕ ПРЕДЈЕЛО ШКОЉИЦ
Рецепт Шпира Ђиновића
САСТОЈЦИ
0,3 кг салате од хоботнице и сипе
0,04 кг сланих сардела
0,04 кг маринираних сардела
0,04 кг рибље паштете
0,05 кг димљена бранцина
КАКО ПАРИЋАТИ - НАЧИН ПРИПРЕМАЊА
Хоботницу кувамо око 2 сата док потпуно не омекша.
Охладимо је, те је зачинимо чешњаком, маслиновим
уљем, сољу, папром, оцтом, першином, а потом додамо
ситно сецкану помидору - парадајз.
Све добро охладимо и послужимо гарнирано на
тањуру.
Свеже филете сардела, маринирамо са соли, оцтом и
лимуном, те пустимо барем 14 дана да мирују у умаку.
Пре послуживања прелијемо соком од лимуна, те
гарниране послужимо.
Свеже филете бранцина очистимо од кости и ставимо
у претходно припремљену саламуру. Оставимо барем
недељу дана. Након тога добро оцедимо те димимо 1-2
сата.
Послужимо са свежим папром – бибером.
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БЈЕЛИЛСКЕ ЊОКЕ
ОД СИРА СА КОПРИВОМ И СИПАМА
Рецепт Петрица Ива Васова
САСТОЈЦИ
Црвени кромпир за њоке
Брашно за њоке
Млади сир
Коприва
Шкампи
Маслиново уље
Зачини
Павлака за кухање
Чешњак
КАКО ПАРИЋАТИ - НАЧИН ПРИПРЕМАЊА
Скухамо кромпир од којег направимо њоке, а у тесто
за њоке додамо млади сир и то на 1 кг кромпира 0,40 г
сира. Разваљамо, обликујемо њоке и скухамо их.
Коприву очистимо и лагано бланширамо.
На маслиновом уљу попржимо ситно сецкане краке од
сипе, додамо коприву и чешњак, фламбирамо и залијемо
рибљом пастелом.
На крају додамо њоке, пустимо нека прокува, потом
додамо павлаку за кување и зачинимо.
Пре сервирања прелијемо маслиновим уљем.
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КОКОШ НА БРОДЕТ
Рецепт Маре Миловић
САСТОЈЦИ
За 4 до 6 особа
1 средње велика кокошка
2 ожица - кашика вињака
40 г уља
1 главица лука
100 мл бијелог вина
2 чешња чешњака
4 свеже помидоре
Першун
Сол
Папар
Ловоров лист
Ружмарин
Лимун
КАКО ПАРИЋАТИ - НАЧИН ПРИПРЕМАЊА
Кокош нарежите на комаде, посолите, поспите
Вегетом и пошкропите вињаком. Нека тако припремљено
месо кратко одстоји. На уљу пропржите насецкани лук,
додајте вино, насецкани чешњак и першин, огуљену и на
коцке нарезану помидору, папар, ловор, рузмарин и
плошку лимуна.
Пропирјајте и додајте припремљену кокош. Залијте с
мало топле воде и пирјајте док не омекша.
Послужите с палентом или са сланим куханим
кромпиром.
.

234

МАРКОВЕ ТРИПИЦЕ
Рецепт Вука Јока Бринића
САСТОЈЦИ
1 кг мешаних, говеђих или јунећих трипица - шкембића
1 - 2 комада главе лука сребренца
100 гр димљене панцете, масније и 1 дебела кришка
маснијег пршута
4 - 5 режњева чесалука – белог лука
1 китица петрусина – першуна, 3 - 4 листа ловора
300 гр уситњених ољуштених помидора - парадајза
2 ожице концентрата од рајчица, Пола чаше
маслиновог уља, 50 гр свеже нарибаног пармезана
2 - 3 ком крумпира (по вољи), 2 комада мркве, 2
стабљике целера
КАКО ПАРИЋАТИ - НАЧИН ПРИПРЕМАЊА
У вељу, велику тећу (шерпу) сипати маслиново уље и
на њему пропржити ситно исецкани лук, додати
комадиће пршуте и панцете, а онда у то сипати уситњени
парадајз и концентрат од парадајза. Улити мало воде и
додати ситно сецкану мркву и целер. Лук сребренац
фино нарезати, а исто тако и мркву као и стабљике
целера, и све то на лаганој ватри кухати десетак минута
како би се добио гушћи сос. У другу тећу скувати
трипице, оцедити их и изрезати на резанце (око 2 цм
ширине). И кромпир исећи на коцке и скувати га одвојено
и процедити га. Трипице и кромпир додати у тећу са
сосом и пустити да се све заједно кува око 10 минута. На
крају додати ситно сецкани першун, а пред сервирање
посути све рибаним пармезаном.

.

235

ЖУЋЕНИЦА СА КРТОЛОМ
Рецепт Маре Спасове Русовић
САСТОЈЦИ
½ кг жућенице
½ кг кртоле - кромпира
3 јаја
Маслиново уље
Оцат - сирће
Со
Бибер
Главица црног лука (по могућности капуле)
КАКО ПАРИЋАТИ - НАЧИН ПРИПРЕМАЊА
Жућеницу ситно иецкати, а кртолу исецкати на коцке и
скувати.
Јаја скувати утврдо.
Кувану кртолу додати жућеници, посолити и
побиберити, залити маслиновим уљем и сирћетом, па
све добро измиешати.
Додати на четвртине изрезана јаја. Уколико желите,
можете све посути луком (исјеченом капулом).
Ово јело можете спремити и без јаја..
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За разлику од северозападног дела Боке где се говори
херцеговачким дијалектом, у југоисточном делу, лево од
улаза у залив ако се долази са стрене од Будве или
Грбља, или са десне стране ако у Боку Которску улазите
са вељег мора, се налази насеље Кртоли, смештено на
обронцима Обосника, говор је, давне 1623 године донео
са собом извесни Вуле Ивановић из Зете. После краћег
задржавања у Кртолима, кажу да је причао да одлази
заувек из ових крајева и да се мисли населити на
Сицилију, Вуле је у знак захвалности оставио прегрш
речи које је са собом носио у два велика ланена џака..
На одласку, домаћин код кога је одсео, Иво Вучиновић
се захвалио на речима које му Вуле остави, а џакове је
одложио шуфит и заборавио је на њих. Временом су
речи, једна по једна, у време када бура дува, излазиле из
џака, а ветар их је просипао по целим Кртолима.
Речи су се увлачиле у говор мештана, а како су
ношене буром и изговор тих речи, као и говор Кртољана
је био брз и то знатно бржи него ли у било ком делу Боке
Которске. Прича се да је Вуле Зечанин, слово А добио од
неког Дубровачког трговца у замену за меко Ћ, а онда га
затворио у у кутију, па се зато А, када се нашло у
изговору Кртољана понашало као затворено А, и да је
слично изговору као код Дубровчана.
Када је, 1834. године пролазио Вук Караџић кроз ове
крајеве, а свратио у Кртоле код породице Барбић,
запазио је, а касније и записао да у Кртољана постоји и
један полуглас који имају и Доброћани. Вук није знао да
је тај полуглас у Кртоле донела Маре Милошевић када
се удала за најстаријег сина Ива Вучиновића, Павла.
Овај полуглас се, док се није потпуно увукао у
свакодневни говор, изговарао само у посебним данима а
могли су га изговарати само домаћини и најмлађа мушка
ћељад и служио је као неутрални вокал сличан
полугласу помоћу којег изговарамо поједине консонанте
кад хоћемо да их изговоримо саме.
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Када се сазнало да је слово А пореклом из
Дубровника, многи Кртољани су почели да избегавају тај
самогласник, а њему су придружили и слово Е, али не
код свих речи већ је то бивало од случаја до случаја, а
неке од речи су временом потпуно изгубиле слово А и Е с‘д (сад), к‘д (кад), ч‘п (чеп), б‘чва (бачва), јед‘н (један),
сед‘м (седам).
Записао је Вук Караџић и две речи које је се ретко у
којем крају Боке Которске чују сем у Кртолима. Вук је те
речи посебно одвојио у једну црну свеску коју је увек
носио са собом, а у њој је писало:
Када желе да кажу да се нешто десило прејуче,
Кртољани кажу ‘’ономадне, а ако нешто долази
прексутра онда је то ‘’ондан’’.
Многи облици говора су слични или исти као и у целој
Боки, тако да се веома често користи приповедачки
императив, а не разликују се акузатив од локатива уз
речи које означавају кретање или мировање.
У црној свесци Вук је записао и ово:
Уместо „овај” у Кртоле кажу ‘’ови’’, а када кажу ‘’они’’
мисле на ‘’онај’’, па су ове речи збуњивале многе који су
у Кртолима боравили.
У временима када су се речи, ношене буром, качиле,
а потом се и увлачиле у уши Кртољана, долазило је до
многобројних бркања и губљења слова из појединих
речи, до спајања слова, и гласова или до потпуног
губљења гласова.
Поред очуваних група ТЈ, ДЈ, СЈ и ЗЈ често се,
нарочито у пролетња предвечерја чују и С и З, а срећу се
и Ћ и Ђ добијени најновијим јотовањем:
Ишћерати, ђе си.
Често је и губљење гласа Ј, па тако долазимо до речи
као - немо(ј)те, да јо(ј) пошљу, а губљење гласа В доводи
до - бра(в)о, го(во)ри, жи(в)ми. После неколико година,
глас П је нестао испред гласа С а пример је - (п)соват,
као и гласа И на крају инфинитива - спават(и).
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Према приповедању Мирка Русовића, глас Т и Ћ је он
изгубио једне вечери када се из Миловића преко
Никовића враћао кући.
- Испали су ми негде око цркве Св.Спаса, - говорио је,
мада у ту његову причу скоро нико није веровао, али се,
и поред тога, од тог доба говори - грис(т) и по(ћ), а како је
Мирко те ноћи изгубио и читав слог ЋЕШ, те реч
ОЋЕШЛИ је преко ноћи постала ОЛИ.
Када је видео шта је урадио, Мирко је, тако барем
причају по Радовићима, а кажу да су то чули из одјека на
Вари, уметнуо глас М и Н те неке речи постадоше
сасвим другачије - су(м)прешават и и(н)кона.
Прича се да је, после доласка брода у увалу Траште,
негде око 1645. године на обалу искрцало неколицина
црнопутих морнара, у замену за воду они су мештанима
Кртола оставили глас ДЗ, па се од тог доба неке речи
изговарају са тим чудним гласом - дзиндзера, лондза,
брондзин.
Слова З даје слово Ж – жнам, глас О даје У – ундар,
унђина, глас С даје Ц – Цмиља, а С даје Ш, па се
изговара шњим, шњела сам, а долази и до метатеза
слогова – били смо (бисмо ли).
Прича се да су се речи саме од себе стварале и да су
слова, по неком свом нахођењу, прелазила из једних у
друге речи, мењала звукове и облике.
Један од првих који је, барем мало, покушао да утврди
шта се тачно збило, био је Драго Марко Лакичевић, али и
њему су једне ноћи, када се бура поигравала са југом,
нестала три слова, па је напустио писање о речима
кртољским и почео писати руско српски речник који се и
дан данас налази у кући Лакичевића на Бјелилима.
На речима које су настајале на овим просторима
бавили су се многи, и свако је на неки свој начин оставио
траг у стварању речника који има нека своја правила која
се, у зависности од ветрова и облака мењају, не из дана
у ноћ, већ из сата у сат.
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Изговорена реч у петак, има потпуно другачије
значење у среду, а само уторком и четвртком изговорене
речи трају нешто дуже времена.
Вук Караџић, Весна Липовац, Смиљка Кривокапић,
Јово Лазара Старчевича, Ђорђе Ценић, Васо Стањевић
и Даре Лазова су само неки од оних који су скупљали
речи и стављали их, како ко, тамо где им је и место.
Овај речник је пронађен у једној пањеги у кући Марка
Ђурова Костића, а чини се да су се ту речи саме
скупљале и себе тумачиле, па је питање колико су и оне
тачне и исправне. Посебан део овог речника чини
додатак о називима особина људи, и посебан део који се
односи на речи које се употребљавају у кужини – кухињи.
Овај додатак је највероватније накнадно придодат и по
начину на који је писан може се предпоставити, и то по
назнакама које су исписане на сваком листу у доњем
десном углу, да је аутор извесни Мал Николо Вици, те да
је имао намеру да направи још неколико подела столарскеи и други алати, називи за пољопривредне
алатке, али је остала тајна зашто ти делови нису никада
завршени.
Због
своје
специфичности
додатак
КРТОЛСКА СЛОВА је нашао своје место пре самог
РЈЕЧНИКА КРТОЉСКОГ.
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СЛОВО О ОСОБИНАМА ЉУДИ
Ађунто – Особа која неког прати из интереса
Ардит – Неотесан младић
Аспида – Опасна жена
Ашашин – Убица
Ажмадел – Особа склона крађи
Багашона – Жена лошег понашања
Баркаштрамба – Неуредна особа
Бекоконтенто – Муж који зна љубавника жене
Берекин, -ица – Враголан(ка)
Бертолдо – Лукавац
Бевандела – Пијаница
Бигота – Лицемер(ка)
Цаватин – Лош обућар
Цукун – Тикван
Ћакулон, -а – Брбљива особа,
Дишколо – Мангуп
Фафлатун – Брбљивац
Факин – Мангуп
Фалац – Неискрен, лукав, лажан
Фарабут – Пропалица
Фарфалон, -а – Брбљивац
Фијун, -а – Скитач
Фиканажо – Њушкало
Флоћун, -а – Који свашта прича
Фуљо, -а – Склон крађи
Фуријат – Злобан
Галиот – Мангуп, женскар
Галиотица – Жена слободног понашања
Галун, -а – Лења особа
Ганцо – Препреден(а)
Гринтавица – Заједљивица, досадна жена
Гриња – Особа безвољна, која друге кињи
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Гулоз(ан) – Халапљив
Гулозача – Халапљивица
Имбруљун, -ица – Преварант
Импицаскандали – Изазивач свађе
Ингорд – Грамзив
Кароња – Пропалица, лењивац
Кенкеруша – Она која на себе ставља много
безвредног накита
Кокотина – Неморална жена
Левентица – Особа спора и лења
Либертина – Девојка слободног понашања
Локадур – Пијаница
Луцо – Тикван
Макако – Будала
Мантењута – Љубавница
Машкалцун – Нитков, битанга
Оршо ди монтања – Сирова особа
Папеша – Горда жена
Паштроћун – Лош мајстор
Патафија – Избирљива жена
Перлето – Фићфирић
Петегула – Брбљива жена
Пицикањало – Шкртица
Пицигњида – Цепидлака
Пјацарола – Уличарка
Пјатула – Досадна особа
Поган – Нечовек
Политикун, -а – Лукава особа
Рофијан, -а – Подводач
Ромпишкатоле – Ометач
Сетобандијера – Превртљивац
Супербо, -а – Охол, уображен
Шћапин – Лош занатлија

244

Шкацакин, -а – Пробисвет
Шкивакуло – Лењивац
Шотокуцо – Подмукла особа
Шпакамонтања – Распикућа
Шпакун, -а – Распикућа
Шпицагвера – Изазивач свађе
Шпија – Шпијун
Шпилорко – Шкртица
Штрацун, -а – Одрпанац
Штрига – Зла жена
Штригун – Зао мушкарац
Швондруља – Дроља
Тентацион, -а – Напасна особа
Тиртилин, -а – Фићфирић
Уфијерта – Зла жена
Ужурајо – Лихвар
Вагабунд – Вуцибатина
Завајон, -а – Преварант
Жмердун, -а – Негативац

СЛОВО О КУЖИНИ
А ла мака – Бесплатно, џабе
Ал денте – Не прекувано поврће или тестенина
Амарете – Ситни колачи од бадема
Анижина – Алкохолно пиће од аниса
Антипаст – Предјело
Анж – Семе аниса
Баланцане – Плави патлиџан
Баланцета – Мала висећа вага
Балини – Врста тестенине
Балот(иц)е – Кугл(иц)е, најчешће од меса
Банда – Страна термички обрађиваног меса
Бањомарија – Кување на пари
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Барбун – Врста морске рибе, арбун
Баркета – Сипина кост
Баштардат – Помешана вина
Баштун – Ребро чоколаде, штангла
Берзамин – Врста грожђа и вино које се некад
производило у Боки Которској
Бешкот – Двопек
Бешкотат – Пећи двопек
Бешкотин – Ситни колач
Беванда – Мешавина пола вина и пола воде
Бићерин – Чашица (ракијска)
Биж – Грашак
Бижица – Дрвени суд за слану рибу
Бонкуловићи – Они који воле добар залогај,
Бренке – Шкрге
Бритулин – Перорез, ножић
Бузара – Јело од шкољки, супа од шкољки
Цанцареле – Врста тестенине
Цедрун – Врста великог лимуна
Цимина – Ким
Ципар – Врста грожђа и вина
Ципол – Врста најпознатије граделашке рибе
Црни рижот – Ризото зацрњен сипиним црнилом
Цукар – Шећер
Цукаријера – Посуда за шећер
Чесан – Бели лук
Ћикара – Шоља
Ћикарица – Шољица
Ћошак од круха – Окрајак
Декот – Чај од разних трава
Демижана – Оплетена велика стаклена флаша
Димагранте – Средство за мршављење
Драче – Мање рибље кости
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Фаве ди морти – Ситни колачи у разним бојама
Фета – Парче
Фетица – Парченце
Фештађуни – Активни учесници феште
Фиделини – Танка тестенина у колутовима
Фјака – Малаксалост (услед врућине)
Фјокети – Тестенина у облику машни
Франбуо – Сок од малине
Фрешко – Свеже
Фритаја – Кајгана
Фритуле – Уштипци
Фрутијера – Посуда за воће
Фумар – Димњак
Фундаћ – Талог од кафе
Фурмине – Шибице
Галета – Неслан двопек
Галетина – Кекс
Гамела – Војничка посуда за храну
Гарбун – Угаљ
Гарофулин – Каранфилић, клинчић
Гот – Чаша
Граделе – Врста приморског роштиља
Гратано – Рендано
Гулозеца – Посластица
Гушт – Угођај
Гвантијера – Послужавник
Испарићано – Зготовљено
Испригати – Испржити
Ишемпјати – Полудети од гушта, од угођаја
Изгратано – Изрендано
Извампати – Испарити
Кацарола – Лонац са дршком
Кадарун – Врста грожђа
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Кафетијера – Посуда за кафу
Калијерга – Столица
Камаријер – Конобар
Канаваца – Кухињска крпа
Канела – Цимет
Капаре – Биљка зеленог плода која се кисели
Капула – Црвени (црни) лук
Каштрадина – Сушено козје или бравље месо
Капуцин – Црна кафа са млеком
Карафина – Стаклена посуда за уље и сирће
Карне а ла грека – Тучена шницла са
маслиновим уљем
Карне а ла маријета – Тучена шницла са црним
луком
Кексијера – Посуда за кекс
Кодега – Свињска кожица
Кого – Кувар
Когума – Џезва
Комардар – Месар
Концијер – Стаклена посуда за уље и сирће
Консумати – Прожети свим укусима
Кора – Љуштура (шкољке), или љуска
Кортелина – Танак нож за резање пршута
Костолете – Ребра
Кошет – Бут
Кишати – Држати потопљено у води
Кућарин – Кашичица
Крокант – Хрскави слаткиш, хрскавац
Кроштуле – Ситни колачи пржени на уљу
Купица – Ракијска чаша
Кужина – Кухиња
Латижин – Пихтија
Лешо (месо) – Кувано у води
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Луц – Врста морске рибе
Лук чесан – Бели лук
Ломбуо – Печеница, филе
Ловорика – Ловор
Мацел – Кланица
Макарони, макарули – Врста тестенине
Мандулати – Слаткиши од бадема
Манестра – Супа
Манижин – Млин за кафу и бибер
Маренда – Ужина
Марендат – Ужинати
Марикља – Врста малог пужа
Маринада – Врста јела од рибе
Марсала – Врста вина
Манижин – Млинац за кафу
Мендули – Бадеми
Меншола – Мали елегантни сто
Минестрон – Супа од зелени
Миштро – Ракија мастика
Мокете – Машице
Мошкијера – Мрежа за чување сира
Мошкун – Врста хоботнице
Мрква – Шаргарепа
Муфа – Плесан
Мустаћи ди папа – Врста тестенине
Мушуље (мушље, дагње) – Врста шкољке
Наранћини – Ситни колачи од поморанџе
Њоке – Кнедле
Ориз – Пиринач
Остика – Сирће, оцат
Оштерија – Кафана
Ожица – Кашика
Памидора – Парадајз
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Панет – Округли хлеб од 1 кг
Пањока – Војнички хљеб
Папар – Бибер
Парадижет(о) – Врста слаткиша
Пасарета – Врста безалкохолног пића
Пашаброд – Цедиљка
Пашта – Тестенина; паштица – ситнија пашта
Паштафрола – Торта од масти, шећера и
брашна
Паштицада – У ужем смислу врста јела од
говедине и сувих шљива
Перашка торта – Торта прастаре рецептуре, са
пуно бадема и пуна фила
Пешкарија – Рибља пијаца, рибарница
Пешт – Тучени бели лук, сланина и босиљак као
зачин
Петрусин – Першун
Пијез – Тег
Пирун – Виљушка
Пињата – Посуда
Пјат – Тањир
Подушити – Ставити у воду
Полпета – Фаширана шницла
Полпетун – Фаширано месо у округлом облику
Пошада – Есцајг
Пригати – Пржити
Приганице – Уштипци
Профундис – Незајажљивост у јелу
Просуља – Тигањ
Прошек – Врста квалитетног белог вина
Раванела – Ротква
Реста – Плетеница белог и црног лука
Рицета – Рецепт за лекове, јела и колаче
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Родула – Радла за колаче
Ромијенча – Бакарни суд за воду
Рокула – Поврће које се једе као салата
Роштијера – Плех за печење
Розулин – Ликер од ружиних латица
Рожада – Карамел крем
Салатијера – Посуда за салату
Салсијера – Посуда за сос
Скале – Степенице, скалице – мале степенице
Супијера – Посуда за супу
Шавојарда – Ситни колачи од тученог беланца
Шегала – Ражени хлеб са кимом
Шкартоцети – Млевено месо у виновој лози
Шкудела – Шољица за белу кафу
Шорбула – Меко кувано јаје
Шпањула – Месо пуњено сланином
Шпенза – Набавка хране, куповина хране
Шпица – Кошпица
Шпик (лука чесна) – Режањ белог лука
Штикадента – Чачкалица
Штракул – Месо од бута
Штрудел – Штрудла
Штруца – Векна хлеба
Шуг – Сос
Тајаделе – Резанци
Тајер – Дрвена даска за тући и сећи месо
Тавајуо – Салвета
Таваља – Столњак
Тавулин – Мањи сто
Тећа – Шерпа
Тинел – Просторија за ручавање
Терина –Посуда за храну (било каква)
Тоћ – Сос, умак
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Тоћада – Умак, сос
Тортијера – Плех за торту
Тратаменат – Гозба
Трипице, трипе – Шкембићи
Трополушо – Луксузно или изванредног укуса
Ушуфигати – Удинстати
Ваган (пелегрин) – Врста шкољке
Вердура – Поврће
Вина (врсте):
Берзамин, Марсала, Мушкадет и Тоска
Беванда – мешавина вина и воде
Мистура – патворено вино
Вонгола – Врста шкољке цењеног укуса
Здјелица – Посудица
Жбатити (јаје) – Умутити, улупати
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A
Абаин - Прозор на крову
Абрум - Мамац за рибарење
Абит - Женска одећа
Адиђар - Накит, украс
Ацето - Прикладно одело
Агирати - Извлаћење рибарске мреже
Агвантати - Закачити се, везати
Аденте (ал денте) - Умерено кувано
Адио - Збогом
Аћида - Пилула наркотика
Аколат - Залепити
Акомодати се - Раскомотити се
Акоштат - Пристати барком
Акужат - Најавити поене у игри са картама
Ала - Идемо
А ла - На начин
Аларгат - Проширити
Аламака - Добити нешто џабе
Алпизо - Целокупно, комплетно, недирнуто
Алтроке - А камо ли
Амбина - Велика просторија
Андит - Ходник
Абрум - Мамац за рибарење
Анел - Прстен
Анело - Алка за везивање барке
Анкора - Сидро
Ањелина – Јагњеће крзно
Афитавати - Издавати под кирију
Арцалина - Турпија за оштрење ножева
Арганио - Коноп за мреже (плуто и олово)
Армати мрежу - Спојити конопе, плуто и олово са
мрежом
Арла - Земљиште испод kuće, kanal za cveće
Апа - Задах
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Апцигати – Узети
Апјомбо – Одоздо
Апошто - Баш тако
Амо – Хајдемо
Аркуо – Земљани суд за вино и ракију
Армиж – Дрвени пловак између сидра и канапа
Аргола - Држач за кормило
Арија - Ваздух
Аривати - Вешалица
Атакапани – Дрвена полуга
Атроке (алтроке) - Још и како
Атенто - Пажљиво
Аванцати - Напредовати, постићи
Ашета - Мала секира за тесање
Ашпа - Дрвена полуга

Б
Бацало - Део за који се веже конопац - цима, за
везивање бродова
Бадањ - Велико буре за мечење грожђа
Банак - Део у барци на којем се седи, клупа
Барка - Чамац
Баркаца - Већа барка
Бакета – Прут или шиба
Бала - Завежљај - дрва или нечег другог
Балун - Лопта
Бајбот - Врста барке
Баланцана - Плави патлиџан
Баја - Посуда за прање веша
Бајин - Кровни прозор
Бајуо - Комад намештаја, као сандук, за држање
робе – веша
Бала - Увезано бреме
Баладур - Трем или веранда
Баланцета - Вага висећа
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Балат - Играти, плесати
Балин - Зрно од сачме
Бањати се - Купа ти се
Бањафори - Кантица за поливање цвећа
Балота - Лопта, кугла за играње боћа – бућа
Банда - Страна
Барбета - Коноп на предњем делу барке - чамца
Барио - Пљоснато буре
Бандијера - Застава
Бентањута - Удата жена која је добро пажена
Багулин - Штап за подштапање
Бачит - Бацити
Башица - Дугачак отесан камен за лук
Баштина - Имање, обрадива површина
Баштуни - (Штапови) Боја - италијанским картама
Баталити - Оставити
Батит - Мешати, умутити - "Оли ми батит два јаја"
Бастат - Умети, моћи
Батуда - Ударац
Баварин - Портикла
Белауштра - Ограда од стубова
Белеца - Лепота
Белведер - Видиковац
Бенда – Завој, црна трака око руке
Бетула - Кафана, биртија
Бешкот - Двопек
Бекутин - Врста рибе, мали ципол, циполић
Бекућ - Горионик карбитне лампе
Беванда - Мешавина црног вина и воде
Бештија - Животиња
Бештимат - Псовати
Биба - Кучка
Биља - Цепаница
Бидон - Канистар
Битва - Део на барци за који се везује конопац
Бистјерна - Озидани део за скупљање воде
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Бирница - Алка
Бићарин - Чашица
Бизин - Пас
Биза - Кучка
Биљет - Цедуља, улазница
Биж - Грашак
Бижица - Посуда за усољену рибу
Биш - Црвљиво, црвоточно - "избишана врата"
Бјећме - Чарапе
Благадура - Конопац
Боцун - Стаклена флаша веће запремине
Бокалин - Ноћна посуда
Бокула - Прамен женске косе
Бокапорта - Отвор за излаз на таван, на барци
Бокун - Комад
Ботана - Сирово памучно платно
Ботиља - Флаша
Бонаца - Мирно море
Бонеграција - Држач за завесу
Ботун - Дугме, гумб
Бова - Плутача на мору за везивање барке
Борса - Торба
Бокара - Бокал
Бокет - Букет
Боланча - Вага
Болса - Женска торба, торбица
Богуми - Бога ми
Брандаље - Траке од јаке тканине
Брацера - Врста барке
Бреда - Метални кликер
Брбат - Мутити, тражити
Бренка – Шкрга
Брентаћа - Лет лампа
Бритвела - Рајбер
Бришкула - Игра са италијанским картама
Бруштулин - Справа за пржење кафе
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Брушкела - Камен за оштрење алата
Брушкета - Алат за скидање боје са барке
Брушкете - Игра са прстима - пар непар
Брока - Канта за воду
Броква - Ексер
Бронзин - Лонац
Брадја - Ред лоза на самој медји
Брстина - Ситно грање без лишћа за потпалу
Бритулин - Перорез
Бродет - Врста рибље чорбе
Бронтулати или брунтулати – Гунђати
Брушкин - Четка за рибање
Бруштулин - Справа за пржење кафе
Буц - Батина за ударање по води да би се риба
натерала да уђе у мрежу
Буцел - Чекрк, котурача
Бубуљ - Комад камена
Бумбари - Црева пуњена кукурузним брашном
Бумбела - Стакло на рибарском фералу
Бупати - Ударати
Бура - Северни ветар
Бутарга - Икра
Бутига - Продавница
Бућа - Боћа, балота, врста спорта
Бушкариола - Помоћно спепениште
Бушта - Кутија за наочаре или писаћи прибор
Буштић - Женски прслук
Буштра - Држало за перо
Букара - Дрвени суд за вино
Булин - Мала кугла у бућању
Бужаријол - Алатка за бушење рупа на платну
Буложина - Ленчина
Бурлат - Мутити
Бувел - Унутрашња гума од бицикла
Бучати - Галамити
Бужа - Рупа
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Ц
Цакло - Стакло
Цапа - Мотика
Цапица - Мала мотика
Цапун - Будак
Цатара - Брод за превоз аутомобила
Цакулона - Јако радознала жене
Цавата - Изношена ципела
Цавате - Папуче
Целиват - Пољубити се
Церада - Платно за покривање
Церот - Фластер
Ценера - Пепео или шљака са брода
Центура - Трака на унутрашњости сукње
Центинела - Велика карбитна лампа
Цотат - Шепати
Цок - Комад дрвета
Цибелин - Врста крзна
Цибок - Тврди кекс
Цибрина - Хладноћа
Ципол - Врста рибе
Цима - Коноп за везивање брода или барке
Цименат - Цемент
Цигаријера - Муштикла
Циголо - Дрвена полуга за окретање камена у
млину за маслине
Цито - Мирно, тихо - "Цито ђецо, дондо спи"
Циприја - Пудер
Цивијера – Дрвена носила за пренос песка
Цревље - Ципеле
Црепња - Плоча од глине на огњишту
Цукар - Шећер
Цукарин - Бонбона
Цукарјера - Посуда за држање шећера
Цукит - Пољубити - "Цуки га"
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Ћ
Ћапати - Ухватити
Ћапин - Хватаљка
Ћаћа - Отац
Ћикет - Динамит
Ћакуле - Трачеви
Ћакулат - Ћаскати, причати
Ћакулина - Жена која трачари
Ћенћи - Крпе
Ћерозина - Лојна свећа
Ћемија - Мала столица на три ноге
Ћикара - Шољица
Ћикоперница - Пепељара
Ћинквина - Пет бројева у реду у томболи
Ћока - Лустер
Ћускара - Чеп
Ћућа - Цуцла
Ћућат - Сисати

Ч
Чапати - Узети, ухватити, угризти
Чактар - Звоно на волу или овну
Чапра - Кожа
Чикет - Експлозивна направа
Чагаљ, Чакал - Врста дивљег пса, шакал
Чесан - Бели лук
Чипула - Лук
Чинит се - Правити се важан

261

Д
Дати руку - Помоћи
Дану - Хајде
Дебото - Ускоро
Дебела вода - Вода која у себи има соли
Деболеца - Болестан, слаб
Демижана - Стаклена посуда оплетена прућем
Дентијера - Вештачка вилица
Дењат се - Удостојити се
Делиберат - Ослободити се
Дештрегавати – Уништавати
Дезвијат се - Изгубити се
Диверати се - Забављати се
Добрић - Камен са рупом
Долац - Мала долина између камења
Дота - Мираз
Дондо – Стриц
Дотур - Доктор
Догон - Зет који живи у тазбини
Дроб - Стомак
Драча - Трн, бодљикаво шибље
Дрито - Право
Дикела - Пољопривредна алатка
Дишпект - Инат
Дућати се - Опружити се
Дуперан - Плован, искоришћен
Дурати - Трајати
Дуперавати - Користити
Дуја - Двојка
Думна - Часна сестра
Дункве - Дакле
Дузина – Дванаест
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Џ
Џамадан – Прслук
Џонотавање - Крпљење

Ђ
Ђакетун - Јакна
Ђардин - Башта, врт
Ђелозан - Љубоморан
Ђелозија - Љубомора
Ђевеница - Кобасица зачињена белим луком и
рузмарином
Ђеландра - Сватовски венац
Ђелатине - Пихтије
Ђеновез - Врста једра
Ђир - Круг, ‘‘Кренути у Ђир‘‘ - поћи у шетњу
Ђирандула - Рајбер
Ђират - Вожња у круг
Ђило - Мушки прслук
Ђогатули - Играчке
Ђустат - Подесити
Ђусто - Тачно
Ђутуре - Уједно

Е
Ела - Хајде
Елда - Је ли
Ели - Да ли
Ембрега - Врста рибе, слична сардели
Екола - Ево га
Елиминат - Уклонити
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Ф
Фаца - Лице
Фацулет - Марамица
Фацулетак - Шал од свиле
Фацулетин - Велики вунени шал
Факин - Носач, радник
Фалсо - Лажно
Фамеља - Фамилија
Фалда - Набор
Фалит - Погрешити
Фанат Карта за играње (Жандар, Пуб)
Фанела - Лака памучна тканина
Фарабут - Покварењак
Фажола - Пасуљ
Фаша - Плетена ‘‘корпа‘‘ за хватање гамбора
Феца - Квасац
Фелцада - Лагана тканина, прекривач
Фендулица - Мргуд, љутко
Фермат - Зауставити
Фешта - Забава
Ферао - Светиљка
Ферата - Аутобус
Фералет - Мали фењер
Феријада - Ограда
Фериџел - Врпца
Фагот - Завежљај, смотуљак
Фаља - Грешка
Ферба - Повишена телесна температура
Ферса - Мале богиње, оспице
Фета - Кришка
Фетиви - Прави
Фрашка - Ферао на дрва за ноћни риболов
Фрешко - Свеже
Фркадела - Зихернадрла
Фритуле - Слатко тесто
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Фибула - Оков на шкрињи
Фијамонти - Нови
Филдешпањ - Најлон за рибање
Филет - Украсна лајсна на барци
Фигурат - Учинити леп гест
Фогун - Огњиште
Форца - Снага, сила
Франжата - Врста мреже
Фрегат - Рибати, трљати
Фронтин - Штитник од сунца на капи
Фрлича - Ниска столица
Фрутијера - Чинија за воће
Фисо - Право
Финеца - Финоћа
Финестра - Прозор
Финестрин - Мали прозор
Финит - Завршити
Финта - Потез, трик, шала
Фишћат - Звиждати
Фишек - Динамит
Фјака - Лењост, поподневни одмор
Фјачина - Ленчина
Фјок - Машна
Фјондра - Праћка
Фјоманто Ново
Фјорентина - Трокраки свећњак
Фјуба - Шнала
Флађел - Прут, шиба
Флок - Мало једро
Фодра - Постава
Фој - Лист
Фоња - Септичка јама
Форкадела - Укосница
Форца - Журба
Форнел - Роштиљ
Фортеца - Тврђава
Финестра - Прозор
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Фурешт – Дошљак, странац, туриста
Фурмине - Шибице
Фумар - Димњак
Фумати - Пушити
Фукара - Лоша особа
Фундат - Гурнути на доле
Фундаћ - Соц од кафе
Фустањ - Врста памучног платна
Фушт - Кутија за наочаре
Фуштања – Фланел

Г
Габрио - Увала на Шкољу - Страдиотима
Гарбун - Дрвени угаљ
Гаронфо - Каранфил
Гагрица - Мољац
Гаће - Панталоне
Гамела - Метална посуда
Гамбет - Метални део за везивање барке
Гамбор - Врста морског рака
Ганаћ - Направа за хватање врша и сићева - канти
Ганде - Рукавице за посао
Гајета - Рибарска барка
Галетине - Колачи
Галица - Плави камен за прскање грожђа
Галијот - Духовит и виспрен човек
Гарбитача - Врста лампе на карбит
Гаргун - Угаљ
Гарделин - Врста птице певачице
Гавета - Војничка здела за храну
Гавитело - Пловак за мреже, врше и барке
Гавица - Ситна морска рибе
Гава - Кланфа
Гавун - Ситна морска риба
Гавуњера - Мрежа за хватање ситне рибе
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Гаша - Врста везивања конопа на барку
Гоба - Грба
Гобав - Грбав
Гомила - Скупине камења - илирски гробови
Гицање - Копрцање
Горит - Говорити
Гиндац - Справа за подизање једара
Гиза - Ливено железо
Гламља - Бакља
Глиб - Блато - Глибаво – Прљаво
Глибина - Прљавштина
Главица – Брдо, брдашце
Гондула - Сандолина
Гома - Гума за брисање
Гот - Чаша
Готун - Јак
Граделе - Решетка на роштиљу
Гратати - Рендисати
Гратакаш - Ренда
Грандеца - Умишљеност
Граваља - Врста црепе или цигле
Грезо - Сирово
Гриље - Прозорска крила са покретним ребрима
Гриња - Неко коме увек нешто смета
Грко - Горко
Грота - Рупа
Гуц - Врста барке
Груј - Врста рибе
Гурла - Олук
Гулозан - Гурман
Гушт - Задовољство
Гулоштина - Гурманлук; посластица
Гувернао - Кормило
Гвардаман - Конопац за придржавање
Гванте – Рукавице
Гвантијера - Послужавник
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Х
Хаје - Мари
Хревље - Дрво за ложење
Харуба - Њива "у поље" - земља код аеродрома
Харанђео - Арханђело
Хапа - Магла на стаклу
Хртина - Месо око ребара
Халав – Неуредан

И
Игленица - Део самара
Илуминација - Расвета свечаног карактера
Исекат - Избацити воду
Искаштрит - Посећи грану
Искат - Тражити
Искуст, искубет - Извући
Исећ - Посећи
Имбаркат - Укрцати, ући
имбруљат - Преварити, завадити
Имбулат - Залепти или завити
Имбуљ - Бала платна
Имбуља - Крпа, џак за мрежу
Импицавати - Зачикавати, задиркивати
Имито - Дечја игра - "Амо играт на имито"
Импермеабиле - Непромочив кишни мантил
Импешта - Зараза
Импјомбат - Спустити вертикално
Импрован - Позиција барке на води када је прамац
тежи од крме
Индивин - Осећај
Индура - Позлата
Ингвазд - Врста конца
Инфаготат - Завити у папир
Инфаљати - Погрешити
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Инфашат - Завити, обмотати, увити
Инфисан - Заљубљен, умишљен
Инцерада - Кишни мантил
Инкартат - Омалтерисати
Инкасат - Наплатити
Инкаш - Уметак од чипке
Инклепада - Дечја игра
Инколат - Залепити
Инколан - Уштиркан
Инкорађт - Охрабрити
Интимела - Јастучница
Интруит - Ходник
Иншемпијан - Шашав
Инфаш - Завој
Инфашан - Завијен
Инфишат - Умислити
Ингвазд - Конац
Ингваздати - Профирцати
Инканат - Хипотека
Инкарт - Нанешени слој
Интавулат - Добити хипотеку
Интумела - Навлака за постељину
Интрада - Пољопривредни плодови
Интрат - Подићи, устати
Интригати - Оговарати
Исати - Подићи
Исфетат - Изрезати на кришке
Ишакат - Измлатити
Ишћућат - Посенилити
Ишпоркат - Испрљати се
Иштуват - Угасити
Исфригати, фригати - Испржити, пржити
Ишемпијати - Полудети
Избишан - Изједен од мољаца, црвоточан
Избуцат - Поцепати
Ижест - Појести
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Ј
Јабит – Хаљина.одело
Јајина - Птица, сова
Јакета - Горњи део женске одеће
Јакетун - Горњи део мушке одеће
Јамужа - Тек помужено млеко, некувано млеко
Јанкин - Перуника
Јарбуо - Јарбол
Јашка, јашкета - Алат за дрво
Једанак - Истовремено
Јешка - Мамац за рибу
Јоца - Елегантан сто с једном ногом
Јоха – Љуља
Југо - Јужни ветар

К
Кабао - Дрвени суд за мужу
Кабрућ - Део кровне конструкције – рогови
Кабо - Дрвени суд са дршком, служи за мужење
Кабруч - Део кровне конструкције, рогови
Кавалет - Ногари за тестерисање дрва
Кавалета – Паралелна греда у кровној конструкцији
Каватина - Вадичеп
Кавија - Дрвени клин
Кацавида - Одвијач, Шрафцигер
Кацарола - Посуда за кување
Кацот - Ударац песницом
Кадена - Ланац, Сидриште
Кадио - Корито
Каи - Као
Каин - Лавор
Калафатати – Попуњавати китом или канапом
Каламај - Мастионица
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Каламида - Громобран
Калати - Опадање, смиривање ветра, силазити
Калешин - Кочија
Калдеја - Бродски котао
Калмати - Стати, престати, смирити
Калђерин - Посуда за прање посуђа
Калца - Кратка мушка чарапа
Калцете - Чарапе
Канат - Ужа страна
Канаваца - Крпа за судове
Кандела - Свећа
Канделот - Дебела свећа
Канела - Цимет
Кандалијер - Свећњак
Канице - Окуке на путу
Каноћао - Двоглед
Кантинела - Летва
Кантула - Славина на бачви
Кантун - Ћошак
Кантунао - Ноћни ормарић
Кануо - Топ
Камара - Соба
Камастре - Ланци изнад огњишта
Кам - Камен
Камарин - Остава
Камбрук - Комадић платна од покрова
Каменица - Врста шкољке
Камења - Неуспех
Ками - Слабо, лоше
Камижола - Поткошуља
Камижот - Огртач
Кампањуо - Торањ, звоник
Каодиферо - Челично уже за везивање бродова
Капац - Способност, спремност
Капо - Шеф
Капелин - Капа
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Капесола - Кров
Капитат - Изненада доћи
Каприц - Инат
Капса - Мртвачки сандук
Капула - Врста црног лука
Капуњера - Кокошињац
Капућ - Капуљача
Карафина - Стаклена посуда за сирће или уље
Караг - Терет
Карат - Свађити се
Каратија - Мала заобљена бачва
Каракуља - Ускршњи колач у кога се ставља јаје
Каргати - Оптеретити, напунити
Карегун - Велика тапацирана фотеља
Карола - Намотај са удицама
Кариола - Колица за пренос материјала
Каритат - Ручак или вечера у част покојника
Карта - Папир
Картат - Малтерисати
Картела - Корица, мапа
Картун - Карто
Картулина - Кутија цигара
Картолина - Разгледница или дописница
Каријаега - Столица
Караклат - Затвор
Кастињола - Дрвена посуда
Кастиг - Зло
Качица – Мистрија
Кашета - Сандук, гајба
Каштрадина - Сува овчетина
Кашун - Дрвени сандук за ствари
Кемпа - Кавез
Кенова - Шта има (поздрав)
Керња - Врста рибе
Кичељив - Уображен
Коћета - Кревет
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Кого - Кувар
Когума - Посуда за кафу
Когула - Врста округлог камена
Колајна - Ланчић, огрлица
Кола - Лепак
Колана - Огрлица
Коларина - Кравата
Колат - Залепити
Коло - Точак
Колоња - Колонска вода
Колумба - Кобилица на барци
Колан - Оковратник
Колап - Шлог
Колона - Стубић на мулу о који се везују пловила
Колтрине - Завесе
Кордела - Трака од текстила
Комо - Комода за ствари
Комин - Огњиште, димњак
Комисура - Процеп између две даске
Комод - Клозет
Комонћина - Наткасна
Компања - Друштво, екипа
Кон(а)о (канал) - Средина Бококоторског залива
Коната - Мали лонац, конзерва
Контенто - Задовољан
Контрадура - Изненадно летње невреме
Конча - Зачин
Кончат - Зачинити јело
Кондут - Одвод за нечистоћу
Коњестар - Велика плетена корпа за рубље
Копања - Већа дрвена чиније
Копито - Врста шкољке
Котац - Простор у штали за држање младе стоке
Котали - Камене плоче измедју зида и крова
Котолац – Платнени умотуљак за главу
Кокората - Одводни канал за кишу
Кокот - Петао
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Коран - Ђон
Кораћ - Чекић
Корбетур - Јорган
Корби - Ребра барке
Корота - Бити у жалости, носити црнину
Коронцин - Бројаница
Кортелина - Дугачки нож за резање пршута
Косјер - Срп са дугачком држалом
Костањ - Кестен
Костила - Врста дрвета
Космач - Врста морског рака
Кочета - Кревет
Кочан - Стабљика од зеља
Кошет - Ребра
Кошиц - Котарица за смокве, грожђе
Котула - Сукња
Крок - Појас од конопца за вучење рибарске мреже
Крка - Борова кора за бојења рибарских мрежа
Клак - Креч
Клачина - Кречана
Клобук - Шешир
Клапити - Опећи се - "Клапила ме со за очи"
Кљука - Квака
Крешиват - Расти
Кртола - Кромпир
Крух, крув - Хлеб
Квадар - Оквир, рам
Кварат - Четвртина - "Кварат до три", петнаест
минута до три сата
Квинтал - 100 кг
Кућарин - Мала кашика
Кучак - Пас
Кукумар - Краставац
Куриозан - Знатижељан
Кумпар - Кум
Кунета - Јарак
Кунтурица - Знатижељна баба
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Купе - Ознака у италијанским картама за играње
Купица - Чашица за ракију
Куренат - Морска струја
Кувијерта - Палуба од мање барке
Кушин - Јастук
Кужељав - Слаб
Кужина - Кухиња

Л
Лама - Већа тестера с којом тестеришу двојица
Лама - Плех, лим
Ламбикати се - Ништа не радити, хватати муве
Ламица, ламета - Жилет
Ламина - Велика метална посуда
Лампадина - Батеријска светиљка
Лампати - Севање громова на небу али далеко
Ламарин - Плоча за покривање трупа брода
Ландрати - Скитати се тамо - вамо
Лантерна - Светионик
Ланца - Дршка од ости
Ланцана - Дуги. дебео коноп за везивање брода
Лапрдати - Причати без везе
Лапис - Оловка
Ларгати - Одвојити се од пристаништа
Лавандера - Праља
Лаваман - Умиваоник
Лавандин - Посуда за прање
Лата - Велика конзерва, лим
Лаштра - Стакло на прозору
Лаштрун - Плех за печење меса, хлеба..
Лазањол - Оклагија
Ленцуо - Чаршав
Лентрават - Фотографисати
Ленте - Стакло за наочаре
Лерој - Сат
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Летрика - Струја, собно светло
Леут - Врста брода (дрвени)
Леванат - Врста ветра
Левандура - Велика посуда за воду
Ломбрат - Правити буку, лупати
Ловорика - Ловор, врста биљке
Либерај ме Боже - Ослободи ме Боже
Либерати - Ослободити
Либро - Књига
Лигадура - Два конопца увезани у чвор
Ливер - Либела
Ливор - Пиштољ
Лизијеро - Осетљив
Лишо - Празно, без ичега
Луц – Ослић, врста рибе
Луг - Пепео из шпорета
Лумбарда - Врста топа
Лумбрела - Кишобран
Лумбрелин - Сунцобран
Лумин - Део кандила
Лунгомаре - Обалом; уз море
Лупеж - Лопов
Луштрати - Намазати, изгланцати

М
Мац - Сноп
Маца - Маљ
Мацакан - Шинтер
Маћати - Испрљати
Маја - Мајица
Макина - Машина, ауто
Магињача - Врста ракије од макије
Мандулати - Врста колача
Мантењоза - Кућна помоћница
Манига - Славина
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Манит - Луд
Маренда - Ужина или доручак
Марета - Таласи када ветра не дува, мртво море
Матрак - Прут за терање магараца
Маштрел - Велика дрвена посуда за воду
Мартинела - Ивица билијарског стола
Матрикула - Пловна возачка дозвола
Маница - Ручка за паљење мотора на барци
Манка - Недостаје
Мантати - Мотати, врзмати, вртети
Маренда - Доручак
Маестрал - Западни ветар
Маштел - Корито за прање веша
Мендуо - Бадем
Мендул - Бадем
Менестра - Супа
Мештар - Мајстор
Миритати - Заслужити
Минут - Проћи поред
Мића - Фитиљ за динамит
Мишћел - Корито за прање веша
Међа - Камена ограда
Мечити - Газити, притискивати
Море стат - Није лоше, добро је
Молати - Одмотавати
Монтура - Униформа, пресвлака
Морса - Врста пресе
Мот - Знак, покрет лица
Мотар - Аван
Моторин - Мали мотоцикл
Мрква - Шаргарепа
Молати - Одмотавати
Муанат - Сувише осетљив
Муданте - Бермуде, гаће
Мурва - Дуд
Мурава - Морска трава
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Муртела - Босиљак
Мурга - Талог од маслиновог уља
Муло - Пристаниште
Мулин - Ванбрачно дијете
Мулац - Ванбрачно дијете
Мучи - Ћути
Мучати - Ћутати
Муштра - Узорак
Мушље - Дагње (врста јестиве шкољке)
Музина - Кутија за чување новаца
Мужика - Музика

Н
Надаре - Затим, потом
Надвор - Напоље
Наћућат - Напити се - бити пијан
Нако - Као, ако
Накончат - Намирит се, договорити се
Налуштрат - Дотерати се, средити се
Напа - Део изнад огњишта за одвод дима
Наполитана - Најава у карташкој игри трешета
Насе - Уназад
Настрану - Отићи у тоалет
Намушћат - Намирисати
Натаћ - Навући, натакнути на врх
Натоћати – Наквасити, сипати
Навигават - Пловити
Наузнак - Лећи на ледђа
Нечесови - Неки, некакви
Невера – Невреме, олуја
Нешесно - Неукусно
Невидјелица - Мрак
Нона - Баба
Нианка - Нити, ништа, нимало
Нигда - Никад
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Нивелат – Поравнати
Ноно – Деда
Ножице - Маказе
Ноштромо - Први официр на палуби
Ну - Узречица, ‗‘Ну, виђи оно‘‘
Нуко - Кум на крштењу
Нуна - Кума на крштењу

Њ
Њеска - Врста мамца
Њескати - Стављати мамац
Њешпула - Врста воћа
Њоке - Кулинарски специјалитет, кнедле
Њумада - Храна за бебе

О
Обалит - Срушити
Обор - Двориште
Обрунит - Срушити
Облегава - Обавезује
Одлибат - Одвојити, гурнути
Одплекати - Одмрсити
Одадират - Ударати
Одрина - Заклон од сунца од винове лозе
Офрегат - Орибати или опрасти под
Одит - Ходати
Оћерат - Оплодити животињу - стоку
Очепрљат - Изгребсти
Одбулат - Отворити
Оћале - Наочаре
Оћете - Нитне на циради
Офабрикат - Учинити
Офендит се - Увредити се, наљутити се
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Офркнут – Одскочити
Окартат - Омалтерисати
Окаштрит - Поткресати, сасећи
Оклапина - Остатак
Оклапит - Заљутити, опећи - "Оклапила ме коприва"
Оклен - Одакле
Олорђо - Сат
Оли - Хоћеш ли
Опитуран - Офарбан
Опитурат - Офарбати
Опучити - Преморити се, пробити
Орцат - Скакати, бунити се
Орфан - Врста морске рибе
Ориз - Рижа
Орино - Ноћни суд
Осекат - Избацити воду - најчешће из барке
Осекнут се - Обрисати нос
Остац - Сирће
Ости - Риболовни алат за лов под ферао
Остиљ - Држало за ости
Отун - Месинг
Ошањ - Прут којим се гоне волови
Ошегат - Исећи нешто, пресећи нешто
Ошпуљат - Украсти, одузети
Ошугат - Очистити, скупити - обрисати воду
Оштроконџа - 'Опасна' жена
Ошпоркат - Опрљати
Оштија - Узвик чуђења, дивљења
Оштрило - Алат са оштрицом (секира, косјер итд.)
Омаћ - Извући, испустит
Ондан - Прекосутра
Ономадне - Прекјуче
Ованцат - Напредовати
Овудјер - Овуда
Ожица - Кашика
Ожулити - Огулити
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П
Пачат се - Мешати се, наметати се
Пањега - Удубљење у зиду за одлагање ствари
Паха - Сама мрежа, без олова и плута
Пајули - Даске којима је прекривено дно барке
Пала - Бандера, дрвени стуб
Паљ - Посуда за избацивање воде из барке
Паоци - Дрвена надоградња за весла
Паластура - Врста шкољке
Пасати - Проћи
Пашта фажола - Тестенина са пасуљом
Парићи - Весла - "Оћемо ли поћ на париће"
Парићат - Спремати јело
Пегула - Баксуз, смола
Пендулање - Повлачење мамца из барке у покрету
Петрусин - Першун
Пента - Ванбродски мотор
Пенео - Четка
Пињата - Метална посуда, котлић
Пливарица - Врста рибарске мреже
Пило - Камена посуда за држање уља
Пипун - Диња
Пирија - Левак
Пирун - Виљушка
Пихати - Бости
Пингвин - Најлон за пецање
Питар - Камена посуда за уље, саксија
Питура - Боја, фарба
Питурати - Фарбати
Пижуо - Озидана камена клупа на тераси
Пјадела - Посуда
Пјат - Тањир
Пјумбо - Вертикално спуштање у море
Плекати се - Мешати се у туђе послове
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Поћинути - Одмори ти се
Почуо - Плитак. широк бунар
Порат - Увучено и ограђено место за барке
Портун - Улаз
Понат - Дебела даска
Понта - Озидани и истурени део обале
Помидора - Парадајз
Пошада - Прибор за јело
Прашцела - Свињац
Преша - Журба
Презенца - Појава
Профишкат - Проћердати
Профундати - Пропасти, провалити се
Просуља - Тигањ
Прова - Прамац
Препасати - Прећи преко нечега
Приганице - Крофне
Прмпор - Врста шкољке
Пруга - Аутобуска линија
Пржун - Справа за пржење кафе, затвор
Пуце - Дугме
Пучти - Јурити
Пученка - Врста морске рибе
Пушћа - Варалица за хватање улигања

Р
Работа - Посао
Рампада - Ограда
Разма - Страна барке
Рашпа - Турпија
Раштан - Врста јестивог зеља
Рашкета - Врста столарског алата
Редина - Азбестна мрежица за ферал
Ренга - Врста плаве рибе
Ремућавати - Вући
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Решпект - Поштовање
Рефати - Опоравити се
Рефури - Удари ветра
Рекаман - Везен
Рекуперати се - Опоравити се
Реушити - Успевати
Револтин - Врста постављања мреже
Решпир - Вентилација
Режентати - Испирати
Риђепет - Брусхалтер
Рифужа - Неупаковано роба
Рига - Линија
Ригати - Повраћати
Рива - Обала
Ришћат - Ризиковати
Рота - Бицикло, точак. правац
Роминаџање - Гунђање
Рокула - Врста траве - салата
Румјенђа - Бакарни лонац
Рушник - Ручник или ланена салвета

С
Садек - Сада
Салпавати, салпати - Извлачити рибарску мрежу
или парангал
Сараг - Врста рибе
Саопа - Врста рибе
Салца - Прелив
Сека - Стена
Сењат - Означити
Секати - Избацивати воду из нечега
Сетемана - Седмица дана
Сић - Канта за воду
Сиђелица - Уседелица
Селен - Целер
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Сењо, сењал - Плутача
Скалат - Спустити
Скале - Мердевини
Скапулати - Спасити се, побећи
Скула - Школа
Солад - Ситни новац
Солди - Новац
Солдат - Војник
Спјажа - Шљунковита обала
Спјегати - Објаснити
Спуљати - Спустити
Стимати - Проценити
Страдин - Скитница, клошар
Страмац - Мадрац
Ступа - Материјал за заптивање чамца
Солад - Ситни новац
Соларица - Сланик
Солундар - Чунак
Спарићат - Спремити, скувати
Спенза - Куповина на пијаци
Спавентан - Уплашен
Спавентават - Плашити
Свентрат - Пасти у несвест
Сумпрешати - Пеглати
Супијера - Цедиљка за супу
Сургадина - Врста сидра
Сургати - Бацити у воду, убацити

Ш
Шанпјеро - Врста инсекта
Шега - Тестера
Шегат - Тестерисати
Шегун - Тестера
Шемпјан - Луд
Шене - Глупости, лудорије
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Шенут - Полудети
Шесна - Уредна, згодна
Шесница - Жена која држи до уредности
Шфорцин - Рибарски коноп
Шигуреца - Зихернадла, прибадача
Шијање - Потез при веслању, веслање уназад
Шињорина - Госпођица
Шјалпа - Шал
Шјор - Господин
Шјора - Госпођа
Шкафа - Камена судопера
Шкафано - Устајало
Шкафетин - Ладица, фијока
Шканата - Двопек
Шкањ - Столица
Шкарам - Држач за весло, врста плаве рибе
Шкарамбеч - Бубашваба, жохар
Шкатула - Кутија
Шкерце - Шале
Шкицан - Искривљен
Шкомбар - Врста плаве рибе
Шкоранца - Укљева (језерска риба)
Шковацијера - Лопатица за смеће
Шковацин - Чистач улица
Шкрабија - Ладица, фијока
Шкрокат - Ушинути
Шкудела - Велика шоља за кафу
Шкура - Дрвене ролетне
Шкурибанда - Засенак
Шкуро - Тамно, замрачено
Шквадра - Екипа
Шопат - Ждерати
Шотовоће - Тихо
Шпацакомин - Димњачар
Шпацета - Крпа за прашину
Шпаде – Ознака у наполитанским картама
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Шпаг - Џеп, коноп
Шпахер - Шпорет
Шпањулет . Смотана цигарета
Шпица - Длето
Шпицафого - Провокатор
Шпигета - Пертла
Шпија - Цинкарош, шпијун
Шпијат - Оцинкарити
Шпина - Славина
Шпонда - Ивица
Шпоркаћун - Прљав човек
Шпоркеца - Прљавштина
Шпорко - Прљаво
Шпоркуља - Прљава жена, аљкава
Штерика - Свећа
Штикадент - Чачкалица
Штива - Бродски магазин
Штокрла - Хоклица
Шторија - Прича
Штраца - Прљава крпа
Штрапац - Потрошна роба
Штрападур - Посипач за цвеће
Штрека - Жељезничка пруга
Штрига - Препредена, лукава жена
Штроцавање - Потез у игри 'бришкула'
Штроп – Кожа или конопац која држи весло
Штува - Пећ
Штук - Гипс
Штуца - Комад
Шигуреца - Дупла игла за копчање
Штруца - Векна
Шуфит - Таван
Шугат - Прати
Шугаман - Пешкир
Шушњика - Олистала грана
Шушта - Мадрац на федере
Шуштина - Врста копче за одећу
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Т
Так - Дрвени клин
Такавати - Спајати
Такулин - Новчаник
Танцат - Плесати
Тапић - Тепих
Тарантела - Врста гуштера
Тавајуо - Мала простирка за сто
Тавеља - Столњак
Тавулин - Мали сто
Теке - Зера, комадић
Телер - Оквир од прозора
Темпеста - Олуја
Тендер - Врста војног брода
Тераца - Тераса
Терина - Керамичка здела
Тела - Цирада
Тећа - Шерпа
Тират - Возити
Тимун - Кормило
Тимуњер - Кормилар
Тинел - Дневни боравак
Тигла - Цигла
Тондо - Пун месец
Тоћ - Софт, моћа
Торокуша - Причљива жена
Товар - Магарац
Трабакула - Врста барке
Транпарела - Рибарски алат
Трамакат - Преносити
Трамонтана - Врста ветра
Трапула - Мишоловка
Травеса - Кухињска кецеља
Тргање - Берба грожђа
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Тренчкот - Врста капута
Тресо - Накосо
Трешета - Врста игре с картама
Трипице - Шкембићи
Трлица - Оклагија
Трнела - Врста свиленог конопа
Трља - Врста рибе, барбун
Трсит - Потрошити, отарасити се
Трпеза - Сто
Тршен - Луд
Туб - Цев
Тубла - Цигла
Тубок - Комад сира округлог облика
Тугурија - Мала сиромашна кућа
Тул - Врста тканине,
Туња - Врпца са белим удицама за хватање рибе
Туња - Плићак код острва Шкољ у Тиватском заливу
Туцаљ – Дрвена кашика за мешање качамака
Тута - Ноћна посуда; ноша
Тутафорца - Свом снагом
Тутикванти - Сви

У
Угор - Груј (врста рибе)
Улигањ - Врста мекушца
Ура - Сат
Успирити - Упалити ватру
Утија - Пегла
Уманат - Ситничав
Утијат - Пеглати
Укљета - Врста рибе
Увењати - Убацити у рупу
Ушестити се - Уредити се
Ушкопити - Уштројити
Уждит – Упалити
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В
Вакат - Време
Ванка - Напоље
Вапор - Брод
Вара - Центар насеља Кртоли
Вардати - Стварати буку, лупати
Вазда - Увек, стално
Валижа - Пртљаг
Важ - Метална посуда, метално буре
Вешта - Хаљина
Вештит - Одело
Вели – Каже, изговори
Велтрина – Витрина
Велуд - Баршун, кадифа, сомот
Вентула - Лепеза, махалица
Вера - Бурма
Веље - Велико
Вентулат - Проветравати
Вердура - Поврће
Вергуло - Нестабилно
Вериге - Мореуз на улазу у Которски залив
Вида - Шраф
Вићијат се - Размазити се
Вијађ - Пут
Вијађат - Путовати
Винач - Дизалица
Вижита - Посета
Волат - Лучни камени свод
Воњати - Смрдети
Воспријемник - Кум
Врша - Замка за хватање риба
Волега - Врста мреже за хватање рибе
Врања - Велики чеп на бурету
Вргола - Ручица на кормилу
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З
Зклет - Преграда у ковчегу
Зклоп - Поклопац
Знзареле/цанцареле - Врста теста
Зулета - Танка даска
Зкартат - Нанети слој
Запатан - Закључан
Зашкурит - Замрачити
Зрошин - Ручно полуогругло ренде, блања
Зрделија - Кајсија
Зеље главато - Купус
Зипа - Комад камена
Звиздан - Сунце у подне
Зепе - Крпене папуче
Зубун - Женска народна одећа од сукна

Ж
Жара - Ћуп, земљана посуда за држање масти
Жаруља - Сијалица
Жбањ - Мало буре за воду
Жбаљат - Погрешити
Жбатит - Мутити
Жбир - Шпијун
Жвељарин - Будилник
Жгвацет - Врста гулаша
Живока - Грубо тесана летва
Жерња - Жрвањ за млевење жита
Жлинга/жлингва - Језичак на ципелама
Жмире - Чварци
Жмул - Чаша
Жовица - Удубљење у прагу за шарке од врата
Жумба - Рупица, прорез
Жумпет - Јелек, део народне ношње
Жука - Врста биљке
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