Шћепан Поље и његове светиње кроз вјекове,
Зборник радова са научног скупа (Плужине, 24–25. септембар 2006),
Беране: Свевиђе - манастир Заграђе 2010, 171–194.
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Трасе срењовековних уева на урмиорском оручју
Увоне наомене
рад Соко херцега Стефана Вукчића Косаче и храм светога Јована Крститеља
Претече у данашњем селу Заграђе, испод Сокола, смештени су изнад самих
саставака Пиве и Таре, где настаје река Дрина. Соко је подигнут на купастом
узвишењу које штрчи на обронцима истоименог планинског профила (1.439 м),
одакле пуца поглед низ Дрину. Слична је позиција и оближњег храма светога Јована
Крститеља Претече, с тим што он лежи на малом платоу и на нижој надморској
висини. На месту некадашњег подграђа „на Стипану Пољу под Соколом“,1 тј. на
ниској заравни (433 m надморске висине) у „раљама“ две реке (које управо ту излазе из дубоких кањона) развило се касније насеље Шћепан Поље. Тако су град
Соко и храм били заштићени кањонима плаховитих и тешко пребродивих река,
како са запада (Пива) тако и са севера и североистока (Тара), а најлакши приступ
био им је с јужне стране, преко пивског планинског масива. Стога се и у народној
традицији2 и у средњовековним документима простор на коме лежи Соко убраја
у Пиву, а у средњем веку Пива је жупа у саставу кнежине (тј. области) Дрина.3
Наиме, у познатим повељама о поседима херцега Стефана из 1444, 1448. и
1454. године4 наилазимо на следеће убицирање града Сокола: Sochol con un contato
che se chiama Drina // „Сокол с кнежином која се зове Дрина“ (повеља из 1444);
castrum Soco cum dominio Strijnon // „утврђење Соко с кнежином Стриином [= с
Дрином]“ (повеља из 1448); civitate Falcone cum suis castellis et cum comitatu suo //
„град Фалконе [= Соко] са својим утврђењима и поседима с кнежином својом [=

G

1 Динић 1978, 195.
2 Блаојевић 1971, 30.
3 О статусу и границама жупе Пиве и кнежине Дрине вид. више: у: Блаојевић 1971, 80–88; Вео
1982, 28, 30, 32, 51–54, 59; Манић 1995, 462–463.
4 То су: 1) повеља арагонско-напуљског краља Алфонса V од 19. фебруара 1444. године; 2)
повеља „римског краља“ Фридриха III од 20. јануара 1448. године; 3) повеља краља Алфонса V
од 1. јуна 1454. године. Овим се повељама Стефану Вукчићу, као вазалу, потврђују поименично
набројана утврђена места (castra) у његовој области. Прва повеља писана је на италијанском, а
друге две на латинском језику. Tе повеље, „изванредно значајне за историјску географију Херцеговине“, како каже Михаило Динић (и данас су у историографији веома цењене), објавио је још
1914. године аустроугарски државник и историчар Лудвиг (Лајош) Талоци (Ludwig von Tallóczy).
Оне су биле предмет брижљивих анализа више историографа (уп.: Динић 1978, 178–182; Вео 1978;
Вео 1980, 130–131), а њиховим „новим ишчитавањем“ недавно се позабавио филолог и правник
Милош Луковић (вид. Луковић 2004/2005, 114–130).
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Дрином]“ (повеља из 1454).5 Зато је Стефан Вукчић титулисан, између осталог,
као „дрински кнез од Сокола у Пиви“.6
Расправљајући о земљама херцега светога Саве, Михаило Динић је записао
да је херцегов град Соко „сматран без сумње за главни град Стјепана Вукчића“,
али да је био „по страни од главних трговачких путева, удаљен од рударских средишта“, тако да „ипак није оставио трага, према свом значају, у дубровачким архивским књигама, нарочито у канцеларијским и нотаријским списима“.7 Овакво
квалификовање локације града Сокола – само по себи заслужује разјашњење. То
значи да ваља ближе осветлити географски положај Сокола и околине и указати
на трасе караванских путева на ширем подручју како би се видела комуникацијска
повезаност Пиве с околином у доба херцега Стефана, и уопште у средњем веку.
Остављамо по страни питање удаљености Сокола од рударских средишта, које
такође ваља детаљније расправити.8

Георафске каракерисике Пиве
Као предеона целина, која је у новије време сматрана и посебном „племенском
облашћу“, Пива представља овалну дугуљасту висораван, која се између високих
планинских врхова пружа правцем север–југ, с обе стране реке Пиве и доњег тока
реке Комарнице.9 Река Пива настаје од реке Комарнице и речице Сињац. Комарница дотиче из правца Шавника, с подручја Дробњака, а тече кроз подручје Пиве
читавих 25 km пре него што прими воде Сињца. Сињац је пак сасвим кратак водоток, свега два километра, а место где извире, близу Пивског манастира, назива
се Пивско око. Пива је дуга 33 km и тече на север долином која је већим делом
прави кањон, а данас је потопљена вештачким језером створеним за потребе хидроцентрале Мратиње. Комарница и Пива, „дубоко, као ножем усечене“ (како је
то квалификовао још Јован Цвијић),10 деле област Пиву на две целине: Жупу (на
левој, западној страни) и Пивску планину (на десној, источној страни).
Из назива би се могло помислити да је Жупа нека котлина, што ипак није
тачно. Као и Пивска планина, и Жупа је већим делом права висораван оивичена
високим планинама. На југу је планина Војник (1.997m), која се у правцу запада
спушта и гради превој Жива (око 1.200 m), између висова Мали Јаворак, који
припада Пиви, и Велики Јаворак, који припада никшићкој области. Даље к северозападу од Живе наставља се непрекинути планински ланац, који припада ма-
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5 Цитирано према оригиналним текстовима повеља и преводу Марка Вега који су објављени у:
Вео 1978; Вео 1980.
6 Динић 1978, 195; Вео 1982, 53.
7 Динић 1978, 195.
8 Књижевник Мироје Вуковић, рођен у том крају, указује на топониме Сасина и Клачине у близини Сокола и Шћепан Поља, који несумњиво представљају трагове рударења у средњем веку.
9 У својој опсежној монографији о Пиви Обрен Благојевић се позабавио географијом Пиве,
а посебно карактеристикама њеног рељефа и хидрографије, које и ми цитирамо у овом раду; уп.
Блаојевић 1971, 26–34. Географски подаци о Пиви могу се наћи и у: Бешић 1953, 11–15; Милојевић
1955; Раојичић 1996, 66–68; Дрина 2005; Тара 2005.
10 Цвијић 1899, 196.
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сиву Голије (1.950 m), све до висоравни Равно, јужно од планине Лебршник (1.985
m). Даље к северу налазе се простране и високе планине тзв. Волујачко-биочке
масе (Велики Биоч 2.397 m, Волујак 2.336 m), које преко нешто нижег планинског
профила Вучево (1.512 m) допиру до саставака Пиве и Таре, тј. до Шћепан Поља.
Пивска планина пружа се паралелно са Жупом. На јужној страни, наспрам
Војника, испод масива Трескавац (2.094 m), који представља јужни огранак Дурмитора, Пивска планина граничи се с облашћу Дробњак. Гранична линија иде
даље гребенима Трескавца до највиших врхова Дурмитора (Боботов кук 2.523 m,
Шљеме 2.477 m, Пруташ 2.393 m). Даље на северу природну границу Пивске планине с облашћу Језера чине северни огранци Дурмитора (Велики Штуоц 2.103 m),
све до кањона Таре. Зато се и Пивска планина убраја у дурмиторско подручје, као
и суседни Дробњак с Језерима, како је то дефнисао Јован Цвијић.11 Мали а високи
плато изнад Таре (1.550 m) на коме лежи село Црна Гора (звано и Мала Црна Гора)
и кањон кратке реке Сушице традиционално се сматрају деловима области Пива,
иако се Сушица улива непосредно у Тару.12 Река Тара најдоњим делом свога тока
оивичава Пивску планину са северне и северо-источне стране, све до Шћепан
Поља. Смером северозапад–југоисток Пивска планина има дужину око 40 km.13
И Пивска планина је већим делом висораван (1.300–1.500 m), која је и у својој
унутрашњости прошарана високим планинским профилима (Бадошевица 1.851
m, В. Буручковац 2.093 m, Лојаник 1.889 m, Суви Клек 2.092 m, Планиница 2.004
m, Шакачки Ком 1.930 m, Трштено брдо 1.772 m). Ободни део висоравни нешто
је виши од средишњег дела и стрмо прелази у кањоне. На висоравни се налазе и
бројне увале и вртаче, а највећу зараван представља Црквичко поље (дели се на
Доње и Горње Црквичко поље) у северном делу планине, на прилазима Шћепан
Пољу. У односу на Жупу, Пивска планина представља ипак мање рашчлањену, а
пространију висораван, па је утолико она и проходнија. То је непосредно утицало
на трасе и распоред путева у прошлости, а највећим делом и у наше време.

Трасе лавних срењовековних уева у близини Пиве
У средњем веку кроз Пиву нису пролазили главни каравански путеви, али су били
у близини Пиве. Иако се трасе тих путева (или њихове деонице) ретко помињу
у средњовековним изворима,14 оне су и данас добро познате. О њима је писао
још Константин Јиречек,15 затим се њима позабавио и М. Динић,16 а потом и З.
Бешић,17 да би им пре више од три деценије Гавро Шкриванић посветио посебну
монографију.18 Податке о трговачким путевима налазимо и у радовима који се
11 Цвијић 1899, 148.
12 После Другога светског рата Мала Црна Гора је административно припала општини Жабљак,
која обухвата висораван Језера, вид. Блаојевић 1971, 65.
13 Раојичић 1996, 68.
14 Маловић-Ђукић 1999, 146.
15 Вид.
�����Јиречек 1959, 285–288.
16 Вид.
�����Динић 1937.
17 Вид.
�����Исорија Црне Горе I (Зарије Бешић), 23–34.
18 Вид.
�����Шкриванић 1974.
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баве појединим питањима територије, трговине и уопште привредног живота у
средњовековној српској и босанској држави и у Дубровнику,19 а такође и у ширим
историографским синтезама.20
Пиву су у средњем веку „заобилазила“ два важна караванска пута: један источном, а други западном страном, чије трасе идентификујемо на основу података из наведене литературе.21 На источној страни водио је пут од Никшићког
поља, с утврђеним насељем Оногошт (који је касније назван Никшић) према
Тари. Дубровчани су га називали via Anagasti („Никшићки пут“), via Jesera, односно via Еxera („Језерски пут“), или La via de planine inverso Anagosto („Пут преко планина наспрам Никшића“).22 Тај пут започињао је заправо у Дубровнику,
па је преко Требиња и жупе Врм (с утврђењима Мичевац Клобук и) избијао у
Никшићко поље, али се на тој деоници спајао с путем који је долазио из Рисна
у Боки Которској. Из Никшићког поља пут је даље водио прво преко висоравни
Луково и превоја Крново (на источном ободу планине Војник), па се спуштао
према реци Буковици, у Дробњачку Валу, и то поред брда Градац, чији назив асоцира на постојање неког утврђења на њему. Буковицу је прелазио преко старог
каменог моста („латинска ћуприја“, „римски мост“),23 данас у градској зони Шавника (варошица Шавник развила се тек у другој половини XIX века).24 Одатле се
пут поново пео страном, тј. падинама планине Ивице и потом преко Буковичке
горе избијао на висораван Језера. Преко данашњег села Новаковићи (источно од
садашње саобраћајнице Шавник – Жабљак) пут је водио према данашњем селу
Суводо, а затим према данашњем селу Врела (поред кога, у попречном правцу,
пролази савремена саобраћајница Жабљак – Ђуђевића Тара). Даље у правцу Таре
пут је наилазио на малу висораван на којој је данашње село Међужваље, где се
стичу путеви с разних страна (па и из Пиве). Недалеко одатле, у правцу Таре,
налази се узвишење с остацима старог утврђења Пирлитор (1.450 m),25 које је
несумњиво имало намену да штити пут на прилазима Тари. Ваља напоменути да
је и планина Сињајевина, која се простире источно од висоравни Језера, такође
прилично проходна према реци Тари, јер и сама има карактер високе површи.
Међутим, кретање преко Сињајевине било је немогуће знатним делом године
због снежних наноса.
Од Пирлитора терен нагло пада к Тари према месту Левери (Левер Тара), где
је некада била скела на Тари (у новије време ту је подигнут висећи мост), али је
том трасом караванима било лакше да сиђу у кањон Таре него на другим местима.
Одатле је главни пут водио према према Пљевљима (раније Брезница, у турско
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19 Уп.
����Ћук 1987, 65–66.
20 Уп.
����Исорија срско нароа I (Милош Благојевић), 366–367.
21 Поједине
������������������������������������������������������������������������������������������
деонице „Језерског пута“ у Дробњачкој Вали и на Језерима обишли смо у лето 2005.
године, уп. Луковић 2004/2005, 110–114.
22 О називима овог пута вид.: Шкриванић 1974, 44, 66; Ћук 1987, 65.
23 Шкриванић 1974, 66.
24 О
������������������
томе вид. више: Ћоровић 2007.
25 Уп.: Ковачевић 1977, 81; Сасић 1999, 84.
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доба звана и Таслиџа). Пут се поново пео планинским странама и прелазио западним делом области Кричак,26 и то преко места Заглавак, Глибаћи и Потпеће.
На овој деоници постојало је скретање на исток, према мањој области Маоче (с
неколико села) у горњем току реке Ћехотине и њене притоке Маочице. Одатле се
могло путовати у више праваца,27 па и према Бијелом Пољу, где се налазила важна
караванска станица поред цркве св. Петра и Павла (која се у средњем веку понекад називала и Лим).28 Управо на вододелници Ћехотине и Лима била је у време
Сандаља Хранића и Стефана Вукчића граница између босанске државе (односно
области ових феудалних господара) и српске деспотовине, тако да је насеље Бреза (југоисточно од Пљеваља) као погранично место припадало босанској држави, а мања област Комарани (западно од Бродарева у долини Лима) припадало је
српској деспотовини.29
Преко планинског превоја Јабука Пљевља су имала добру везу с Пријепољем
и манастиром Милешева. Пријепоље је такође било важна раскрсница
средњовековних путева. Ту су се сусретали путеви из неколико праваца и спајали
с копненом трансверзалом која је од Врхбосне, преко Вишеграда и Добруна водила према Сјеници, Новом Пазару и Звечану (и даље у Косовску котлину), односно
преко Копаоника у долину Топлице (и даље у правцу Цариграда).30
Са западне стране Пиву је „заобилазио“ пут који је повезивао Требиње с Фочом, тј. с долином Дрине, који су Дубровчани називали via Drine („Дрински пут“)
или via Bosne, односно via de Bossine („Босански пут“), а ређе и via voivode Sandagl
(„пут војводе Сандаља“).31 Пут је, заправо, започињао у Дубровнику и водио преко каменитих брда до Требиња (где се одвајао пут према Оногошту). Даље је водио
према крашком пољу Љубомир, а потом у Билећко поље. Прелазећи предео Рудине силазио је у малу долину Церница изнад које је било утврђење Кључ. Затим је
преко Гатачког поља, поред утврђења Самобор, излазио на превој Чемерно (1.293
m) и низ Чемерско осоје нагло се спуштао низ уску долину реке Сутјеске, коју је
штитило утврђење Вратар (где је била царинарница херцега Стефана). Одатле је
доспевао на Тјентиште, да би се потом спустио у долину Дрине. Дрину је прелазио на месту Брод, недалеко (узводно) од Фоче. С том трасом подудара се, мањевише, савремена саобраћајница Требиње–Фоча. А Фоча (раније Хотьча, Ходьча,
данас Србиње) била је важна станица и раскрсница на том караванском путу.
Главни правац via Drine водио je даље низ Дрину до Горажда и тврђаве Самобор,
одакле се могло кретати на различите стране: и према Сребреници у Подрињу, и
према градовима у долини реке Босне, и према Чајничу и Пљевљима.
26 О
���������������������������������������������
средњовековној области Кричак вид. више у: Томовић 2005.
27 Уп.
����Ћук 1987, 66.
28 Уп. Ћук 1997, 17 (о цркви Светог Петра); 17–18 (о месту Лим); на Лиму је била царина, коју од
1399. г. држе Турци, М. Динић 1978, 309, нап. 2, вероватно на мосту у селу Љетине, јужно од Бијелог
Поља, где је крајем XII века кнез Мирослав приход од мостарине доделио својој задужбини цркви
Светог Петра на Лиму, Томовић 2006, 51–52.
29 Вид.
��������������������
о томе више у: Ћук 1987.
30 Шкриванић 1974, 234.
31 О називима овог пута вид. у: Динић 1937, 125; Ћук 1987, 65; Манић 1995; 222.
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Град Соко је преко Шћепан Поља и долине Дрине имао добру везу с Фочом,
јер није било озбиљнијих препрека на путу. Скелом се прелазило преко Таре код
самих саставака с Пивом, а пут до Фоче водио је потом десном страном Дрине
преко данашњих села: Бастаси, Челик Поље, Кундуци, Копилови и Брод.
Долином реке Ћехотине (преко предела Буковица) Фоча је била добро повезана с Пљевљима, тако да се та траса користила и за путовање од Шћепан Поља.
Од Фоче до Пљеваља могло се доћи и нешто заобилазнијим, али лакшим, путем
преко Чајнича и планине Ковач.
Али да би се од Шћепан Поља дошло до Пљеваља није се морало ићи преко
Фоче. Наиме, од Хума, на десној обали Дрине наспрам Шћепан Поља, до Пљеваља
могло се доћи из неколико праваца. Једна путна траса од Хума до Пљеваља водила
је уз Тару према Узлупу и Челебићима, па потом се, у правцу истока, поред виса
Шупља Стијена (1.497 m), спуштала у предео Шула, где је било важно рударско
средиште у средњем веку.32 Одатле је пут водио даље до места Градац и Брвеница
у долини Ћехотине, на прилазима Пљевљима. Од Челебића се могло путовати и
трасом која је водила на југоисток преко Мештровца до мале висоравни изнад
кањона речице Драге (Тарине десне притоке), где се налази место Слатина.33 Од
Слатине тај пут води до предела Бобово (с неколико села) на јужним падинама
високе планине Љубишње (2.238 m), па између Љубишње и планине Лисац избија
на данашње село Крушево и спушта се у Пљевља с јужне стране.34
Према томе, иако су их у средњем веку „заобилазиле“ трасе главних караванских путева, град Соко и Шћепан Поље били су добро повезани с тим путевима, и
то преко важних раскрсница: Фоче и Пљеваља. Али они су били добро повезани
и с целом Пивом, својим природни залеђем. Преко Пиве постојала је директна
веза Сокола и Шћепан Поља с Никшићким пољем, у коме су се укрштали важни
путеви са свих страна. Поред тога, читавом мрежом „попречних“ путева Пива је
била повезана и с „Језерским“ и с „Дринским путем“.

Трасе уева у Пиви
Иако се Пива као жупа помиње у средњовековним изворима,35 а као нахија (уз алтернаивни назив Бања) и у турском попису санџака вилајета Херцеговина из 1477.
године,36 у тим изворима врло се мало помињу топоними на пивском подручју
који би нам указивали на трасе средњовековних путева кроз Пиву. У дубровач-
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32 О траговима старог рударења у том крају вид. више у: Исорија Црне Горе I 1967 (Зарије
Бешић), 34; Томовић 2003.
33 На ову трасу пута указао нам је Миливоје Нишић, родом из Црквичког поља на Пивској
планини.
34 На ову трасу пута указао нам је др Драго Ћупић, дугогодишњи директор Института за
српски језик САНУ (сада у пензији), који је добар познавалац тога терена јер је неколико година
службовао у Пљевљима. Као и другим информаторима, захвални смо др Ћупићу.
35 Први помен Пиве као жупе налази се у Барском родослову (Летопису попа Дукљанина), а у
српским изворима помиње се у Светостефанској хрисовуљи (1313–1318), коју је издао краљ Милутин манастиру Бањска, уп.: Блаојевић 1971, 82; Вео 1982, 28, 30, 32, 59; Манић 1995, 462–463;
Писци срењовјековно лаиниеа 1996, 82, 123.
36 Вид. Аличић 1985, 70–80.
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ким изворима налазимо податак да се херцег Стефан у Пишчу измирио 19. јула
1453. године са сином Владиславом и женом Јеленом, о чему је издао и повељу.37
Други је податак у наведеној повељи из 1444. године о херцеговом утврђењу
Нови у Пиви: Novi Vpivii [= V Pivii = „у Пиви“] castello conlo [= con lo] contato
// „Нови у Пиви утврђење са жупом“.38 Док је Пишче и данас познати топоним
на Пивској планини, недалеко од Плужина, убицирање херцеговог града Нови
још није сигурно.39 Претпоставља се да је био подигнут код саставака Комарнице
и Сињца (који су потопљени вештачким језером), где се и сада могу приметити
остаци зидина.40 С тим у вези сматра се да је у близини овог града саграђен Пивски манастир, који је дуго био седиште једног дела Херцеговачке митрополије.41
Првобитна локација манастира такође је потопљена језером, а манастир је издигнут на виши терен у близини.42 Трагове обитавања херцега Стефана у Пиви
налазимо у данашњој топонимији Пиве (Ерцеове сране, Ерцеови винораи),43
као и у народном предању, што на посредан начин наводи на закључке о трасама
путева у Пиви.
Услед недостатка података у историјским изворима, пажњу ваља усмерити
на конфигурацију терена у Пиви, која је и у прошлости и донедавно (заправо
до појаве модерних саобраћајница) диктирала све трасе путева. Стога нам трасе „племенских“ и „сеоских“ путева у Пиви, и до данас актуелних, помажу у
реконструкцији средњовековних путева у овом делу дурмиторског подручја.44
Пре свега, треба имати у виду да су водотоци Комарнице и Пиве представљали
озбиљну препреку у комуникацији све до XX века. Те две реке биле су непрелазне
37 Блаојевић 1971, 85, Манић 1995, 463.
38 Цитирано према оригиналним текстовима повеља и преводу Марка Вега који су објављени
у: Вео 1978; Вео 1980.
39 Динић 1978, 250, Манић 1995, 462.
40 У народној традицији није запамћено име Нови херцеговог града у Пиви, а књижевник Коста Радовић, родом из Пиве, сматра да се тај град крије иза назива Царево Гувно или Посијење,
којима се у народу означавају потопљене зидине на овој локацији. Tакође постоји предање да је с
мале висоравни Горанско (с истоименим селом) до Царевог гувна водио херцегов „млековод“.
41 Блаојевић 1971, 124.
42 Крај око речице Сињац (коме припадају и некадашња и садашња локација Пивског манастира) такође се назива Сињац, а тако се назива и мање утврђење изнад садашње локације манастира,
које треба разликовати од Царевог Гувна (Подстијење).
��Цицмил-Ремеић 2003, 324. Топоним Ерцеови винораи налази се у близини Стабана, где је
било и средњовековно утврђење.
44 „Племенске“ и „сеоске“ путеве (како се у народу и данас називају) на подручју Пиве идентификовали смо на основу података које је навео О. Благојевић у својој књизи (вид. Блаојевић
1971, 69–72) и казивања наших информатора у Пиви. У другој половини септембра 2006. године,
непосредно пред почетак симпозијума „Шћепан Поље и његове светиње кроз вјекове“, аутор овог
рада обишао је неке деонице путева у Пивској Жупи и на Пивској планини, уз организациону и
техничку помоћ Миленка Мићановића и Мијушка Бујишића из Плужина и оца Теодора Шешлије
из манастира Пива. Том приликом и током самог одржавања симпозијума подробне податке о
путевима у Пиви дали су нам: Томислав Бакрач, Станиша Бакрач и Драган Ђикановић, родом из
Пивске Жупе, као и Мијушко Бујишић, дуго година настањен у Плужинама, те Дејан Кецојевић,
Миливоје Нишић, Мироје Вуковић и Драгољуб Жарковић, родом с Пивске планине. Свима њима
изражавамо и овде своју захвалност за ту помоћ и пажњу.
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у сезони кишних и снежних падавина, па се понекад ради преласка с леве на десну
страну морало ићи веома заобилазним путем чак до Шавника, где је од давнина
постојала „латинска ћуприја“ („римски мост“). За прелазак преко Пиве у време
високог водостаја користила су се примитивна пловила: плути, керепи, ђемије.
Али на тај начин Пива се могла прећи само на четири места: код Крсца (испод
Пишча), код Одмута (близу ушћа речице Врбнице у Пиву), код луке Чамнице и у
непосредној близини Шћепан Поља.45 Лети, кад је низак водостај река, Комарница
и Пива могле су се прелазити на газовима, и то: на Комарници испод села Горња
Брезна (наспрам дробњачких села Дубровско и Дужи), испод села Доње Рудинице
(наспрам пивског села Безује); код самих саставака Комарнице и Сињца; затим
на Пиви према Пирном долу и испод места Дубе код села Мратиња. После уласка
Пиве у састав Црне Горе 1878. године побољшани су делимично стари путеви
кроз Пиву, а изградња првих мостова на Пиви и Комарници почела је тек крајем
XIX и почетком XX века. Међутим, неки од тих првих грађевинских подухвата
завршили су се неуспехом – урушавањем мостова. Одолели су тзв. Калуђерски
мост на Комарници, близу саставака са Сињцем, и мост на Пиви код Крсца (оба
та моста потопљена су вештачким језером, данас се виде само њихови остаци).46
Од Шћепан Поља водила су два главна пута према Пивској планини, а
коришћени су зависно од временских прилика. У летњем периоду чешће се користиио пут који је преко данашњег села Заграђа, испод града Сокола (а источно
од брда Соко), ишао уз Чавчин до и избијао на Горње Црквичко поље, а затим водио преко данашњих села Жеично, Јеринићи и даље у правцу узвишења Ерцегове
стране, у централном делу Пивске планине.47 Од Жеична се одвајао један крак
пута према данашњем селу Бабићи и Барном Долу, који лежи високо над кањоном
Пиве у њеном доњем току. Други пут од Шћепан Поља користио се претежно
зими, а ишао је уз Бријег – терасасти простор (490–1.100 m надморске висине)
који се у великом луку (с низом заселака) простире дуж леве обале Таре. Избијао
је на Доње Црквичко поље. Кретање даље на југ знатно је било лакше, јер је пут
водио преко благо заталасане висоравни Пивске планине, између проређених
планинских врхова. Тај пут је ишао преко данашњих села Никовићи, Кнежевићи
и Војводићи до превоја Милогора (око 1.500 m), источно од Ерцегових страна.
Постојао је и трећи пут од Шћепан Поља према Пивској планини, који се
такође могао користити само у летњем периоду. Ишао је кроз данашње село
Заграђе, али је даље водио западним падинама брда Соко, према кањону Пиве.
Тим правцем избијао је на Жеично и Бабиће и имао је везу с Барним Долом.
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��Блаојевић 1971, 70. Постоји народно предање, које је саопштио Коста Радовић, да је на Крсцу
некада постојао и „Царев мост“, на коме је била и царина херцега Стефана, али је тај мост, наводно,
срушен у XVIII веку.
������������������������
Видети о томе више у: Блаојевић 1971, 69–72.
47 Према народном предању, које су нам саопштили Дејан Кецојевић и Томислав Бакрач, тим
путем је побегао херцег Стефан из Сокола кад се завадио са сином Владиславом. Том приликом, да
би гониоцима заварао траг, коњу је обрнуто уковао потковице на копита. Према предању, такође,
херцег је имао и „млековод“ који се у град Соко спуштао с Црквичког поља, а по другој варијанти
с Вучева (на другој страни реке Пиве).
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На превоју Милогора, код данашњег села Подмилогора, одвајао се споредни пут на исток у правцу данашњег села Недајно, одакле је силазио у кањон
реке Сушице (која делимично понире, а лети најчешће и пресуши), и избијао
на „таванак“48 изнад Таре, северно од Дурмитора, где се данас налази село Мала
Црна Гора. Одатле је, заобилазећи масив Дурмитора, преко висоравни Тепачко
поље пут водио до Пирлитора и речног прелаза на Левер Тари, где се везивао с
via Jesera.
Главни пут од Милогоре постепено се спуштао, прво на нешто нижу зараван Трса (око 1.450 m), а затим до Пишча, остављајући десно (западно) Ерцегове
стране и Јагодњи врх (1.772 m), као и предео карактеристичног назива Унач.49 У
Пишчу су се рачвали путеви. У летњем периоду од Пишча се, преко данашњег
села Боричје, могло прелазити пречицом на источну страну Дурмитора, јужно
од Боботовог кука и других планинских врхова. Тим путем долази се до превоја
Пријеспа (1.884 m) 50 и превоја Седло (1.908 m), а потом излази на висораван Језера
(око 1.450 m), где су данашња села Пашина вода, Јаворје и Вирак, а нешто северније
и Жабљак. Пишче је, трасом преко данашњих села Борковићи и Дубљевићи, било
повезано и с Безујем, најјужнијим пивским селом на десној страни Комарнице, тј.
на Пивској планини. Одатле је пут водио испод масива Трескавца до дробњачких
села Дубровско и Дужи. Даље је настављао на североисток и секао Комарницу у
горњем току, а газ је био нешто низводније од данашњег села Комарница. Тај пут
је, заобилазећи са севера непремостиви кањон реке Комарнице звани Невидио,
излазио на висораван где лежи данашње село Пошћење и на јужним падинама
планине Ивице везивао се за пут via Jesera.
Од Пишча главни пут је водио низ веома стрму и 400 метара високу страну Лакат до места Крстац, где је био главни прелаз преко Пиве. Одатле је један
крак пута прелазио Пиву и водио преко брда и данашњег насеља Плужине на
ушће речице Врбнице у Пиву. Други крак се од Крсца држао десне стране Пиве и
ишао је до близу саставака Комарнице и Сињца, где је прелазио Комарницу (ту је
касније изграђен Калуђерски мост). Прешавши Комарницу, пут се рачвао: један
крак је ишао десно, према западу, до Пивског манастира и даље, а други крак је
водио лево, на југ. Јужна траса пута ишла је преко данашњих села (на левој обали
Пиве): Сељани, Горње Рудинице, Миљковац, Заборје, Плеће, Бајово Поље, Доња
Брезна и преко превоја Жива (између висова Мали и Велики Јаворак) избијала
на никшићко подручје. Код места које се данас зове Никшић – падалиште од тог
48 Тако је, у духу народног израза, овај високи плато назвао Светозар Томић у својој монографији
Пива и Пивљани, уп. Томић 1949, 500.
����������
Топоним Унач вероватно је настао од термина унча (< unca), којим се означавала мера за
сребро у Дубровнику и шире на Приморју, уп. Скок III 1973, 545. Поред тога, у Пиви се термином
унач означава и мера за дужину: „палац по ширини“, уп. Гаовић 2004, 282.
50 У народу се сматра да је Пријеспа, између Тодоровог дола и Доброг дола, граница између
Пиве (којој припада Тодоров до) и Дробњака (коме припада Добри до). С тим у вези позната је и
легенда о томе како је нека баба мудро „пресудила“ где се налази граница ове две племенске области. Она се, наводно, заклела да једном ногом стоји на пивској, а другом ногом на дробњачкој
земљи, а имала је, заправо, у опанцима (испод стопала) по прегршт пивске и дробњачке земље.
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пута одвајао се један крак и испод села Доње Рудинице спуштао се на газ у кањону
Комарнице. Одатле је водио преко термалних извора („топла вода Илиџа“) на
манастир Орашје и даље страном до Безуја.
Од Горњих Брезана, најјужнијег пивског села на левој страни Комарнице,
одвајао се један пут према Комарници и прелазио ту реку између дробњачких
села Дубровско и Дужи, на месту где су одвајкада постојали сеоски млинови.51
Одатле се пут пео стрмом страном до села Дужи и везивао се за пут који је водио
од Безуја према Пошћењу. Тај пут користила су села Дубровско и Дужи за везу
с Никшићем јер им је био ближи од пута преко Шавника и превоја Крново на
планини Војник.
Из Пиве су на запад, према Гацку, водили устаљени путеви везујући се тако
с трасом via Drine. Један пут је водио од Пивског манастира преко Горанска,
Пресјеке, Смријечна, Муратовице, Ковача и Лисине до висоравни Равно, одакле је
била најлакша веза с Гатачким пољем, и то преко села Липник.52 Други пут је имао
нешто севернију трасу: полазио је из Плужина и ишао уз реку Врбницу (леву притоку Пиве, која је данас потопљена вештачким језером) преко Милошевића, Стабана (где је било и утврђење) и Зукве избијао на висораван Равно и ту се спајао
с путем од Пивског манастира. Још један пут из Пиве избијао је на via Drine, али
знатно северније од Гатачког поља, у рејону данашњег села Крушево у долини реке
Сутјеске. Како се од Пивског манастира (и оближњих места Горанско и Плужине)
није могло ићи низ Пиву до Шћепан Поља због неприступачног терена у кањону
и плаховите реке, користио се пут на левој страни Пиве. Он је водио планинском
страном од Плужина преко Врбнице до села Мратиња, а потом преко тешко проходног терена масива Вучево прелазио на другу страну до Крушева.
Пива је наслабије била повезана с планином Голијом јер су је од ње одвајали
тешко проходни терени. Једна од устаљених стаза водила је од Пивског манастира, друга од Бајовог Поља (преко Бајовог ждријела). Тако се доспевало до места
Заводиште, Влатично и Вишњића до на планини. Одатле се могло сићи на другу страну Голије, до Крсца, куда је пролазила траса важног пута Никшић–Гацко
(преко кањона Дуге).
***
На основу изложеног може се закључити да је Пива, иако изразито планинска
област, у средњем веку била добро повезана с главним трговачким (караванским) путевима на ширем подручју – „Дринским“ („Босанским “), на западу, и
„Језерским путем “, на истоку, и то како преко Фоче и Пљеваља тако и читавом
мрежом локалних планинских путева. Поред тога, преко подручја Пиве водио
180

51 Тај прелаз преко Комарнице обишли смо у лето 2005. године, вид. Луковић 2004/2005; 110–
111. Том приликом могла се, и поред зараслог терена, назрети траса којом је пут силазио на газ
реке и потом се пео страном према селу Дужи, а били су уочљиви и остаци уклесаних степеница у
каменитом и стрмом тлу, као и остаци заштитних кула на обе стране реке.
52 Овим путем довео је из Липника у Пиву своју војску Смаил-ага Ченгић 1840. године, а потом
је у Дробњаку погинуо. О томе је раширено предање и у Пиви.
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је у правцу север–југ и „средњи“ пут, који је спајао град Соко и Шћепан Поље с
Никшићким пољем. Без такве саобраћајне повезаности Пиве са широм околином
не би био могућ настанак и развој политичких и духовних центара у Пиви – градова Соко и Нови и манастира Пива и Заграђе.
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ROAD DIRECTIONS IN DURMITOR REGION IN MIDDLE AGES
Summary
Piva, as a territory, which in the Middle Ages was a specific župa, in recent times
considered as a separate “tribal region”, represents an oval long plateau extending between
high mountain peaks from North to South, on both sides of the river Piva and lower
course of the river Komarnica. These two rivers are dividing Piva region into two units:
Župa (on the left western side) and Piva Mountain (on the right eastern side). Natural
border between Piva Mountain and eastern neighborhood (Drobnjak with Jezera) is the
great mountain of Durmitor and that is why this part of Piva is considered as Durmitor
region. The river Tara is northeastern border of Piva. The fortress Soko of the Herzog
Stefan Vukčić Kosača and below it the church of St. John the Baptist Forerunner in today village Zagradje, are located just above the Piva – Tara confluence, where the river
Drina originates. The territory of Soko, according to medieval documents as well as folk
tradition, is included in Piva.
In medieval sources are very scarce toponyms in Piva region, which point to medieval
road directions throughout Piva. That is why one has to consider the configuration of
Piva terrain, which in the past, as well up to the recent times, has dictated all road
directions. Owing to this fact, directions of “tribal” and “village” roads in Piva, used
even today, enable us to reconstruct medieval roads in this part of Durmitor region.
It appears that Piva, although characteristic mountainous region was well connected
with the main trade (caravan) roads throughout vast territory – with “Drina (Bosnian)
road” in the west, and “Via Jezera” in the east, across Foča and Pljevlja as well as
through developed net of local mountainous roads. Beside this, over Piva region there
was “middle road” going north-south, connecting Soko fortress and Šćepan Polje with
Onogošt field (Nikšić).
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