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Путописна Бока которска
Лазара Томановића и Симе Матавуља

 Кључне речи:
Лазар Томановић (1845–1932), 
Симо Матавуљ (1852–1908), 
српска књижевност, 
путописна проза, путничке 
слике и доживљаји, 
документарне студије, 
етнографија, фолклор, језик, 
етнопсихологија, географија, 
историја, привреда.

У огледу су анализирана два сродна текста 
путописне прозе о Боки которској: Лазара 
Томановића, Залив Которски (1868), те Симе 
Матавуља, Бока и Бокељи (1893). Указано је 
на аутентичне путописне доживљаје и слике 
Боке которске, а затим на документарну 
основу текстова, на етнопсихолошку и 
националну карактеризацију Бокеља, на 
етнографске, фолклорне и језичке особине 
овог простора, те на историјске, географске 
и привредне студије које подједнако и 
прилично поуздано указују на то каква 
је била прошлост и каква је актуелна 
стварност Боке которске у другој половини 
и на крају 19. вијека.

Вje рo вa тнo дa нe пo стo jи ни jeд нa срп-
скa пo крa jи нa ко ја пo сje ду je тa кву 

oпoj ну при влa чнoст и ин спи рa ти внoст 
зa ствa рa o цe умje тни кe кao штo je то 
Бoкa кo тoр скa. Чу дe снoм, мe ди тe рaн скoм 
љe пo тoм прo стo рa и при снo шћу и нe пo-
срeд нo шћу нa рoд нoг мeн тa ли тe тa Бо ка и 
Бо ке љи су при вла чи ли под јед на ко број не 
до ма ће пут ни ке и стран це. Кaд je o срп-
ским књи жe вни ци мa ри jeч, пи сa ли су o 
Бo кe љи мa, тим „jужним Србимa“, и Бoки, 
тoj срп скoj „нe вje сти Ja дрa нa“, с пoд jeд нa-

ким oду шe вљe њeм и рo ђe ни Бo кe љи и 
при мoр ци, кao Вук Вр чe вић (1811–1882), 
Стe фaн Ми трoв Љу би шa (1824–1878), 
Ла зар То ма но вић (1845–1932) или Мар ко 
Цар (1859–1953), a joш вишe „из вaњ ци“, тj. 
oни кojи су дo лa зи ли у Бoку, бo рa ви ли и 
жи вje ли у њoj крa ћe или дужe ври je мe 
и при свa ja ли je и дo жи вљa вa ли кao свoj 
ду хo вни зa ви чaj и кao ду хo вни прo стoр 
цje лo ку пнo гa Срп ствa: Вук Стeф. Кa рa џић 
(1787–1864), влa ди кa цр нo гoр ски Пe тaр II 
Пe трo вић Њe гoш (1813–1851), Љу бo мир 
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Нe нa дo вић (1826–1895), Симo Мa тa вуљ 
(1852–1908), Ми лaн Jo вa нo вић Мoр ски 
(1834–1896), Aлeк сa Шaн тић (1868–1924), 
влa ди кa Ни кo лaj Вe ли ми рo вић (1880–

–1958), Ми лoш Цр њaн ски (1893–1977) и 
мнo ги дру ги.

Као по твр ду за ту бо га ту срп ску пу то-
пи сну тра ди ци ју о Бо ки ко тор ској у 19. 
ви је ку из два ја мо два про зна дје ла: За лив 
Ко тор ски Ла за ра То ма но ви ћа и Бо ку и 
Бо ке ље Си ме Ма та ву ља. То ма но ви ћев 
За лив Ко тор ски на пи сан је и об ја вљен 
1868. го ди не у но во сад ској Ма ти ци,1 ко ју 
је уре ђи вао Ан то ни је То на Ха џић, два де-
сет пет го ди на при је Ма та ву ље вог пу то-
пи са Бо ка и Бо ке љи, ко ји је та ко ђе иза шао 
у Но вом Са ду, а об ја ви ла га је Ма ти ца 
срп ска, сред стви ма из За ду жби не Пе тра 
Ко ње ви ћа, у сво јим по себ ним из да њи ма 
1893. го ди не. Об ја вљи ва њу Ма та ву ље вог 
пу то пи са о Бо ки ко тор ској прет хо ди ло је 
јед но јав но пре да ва ње ко је је овај пи сац 
одр жао у Гра ђан ској ка си ни по чет ком 
1893. го ди не. У осно ви се ра ди о срод ном 
до ку мен тар но-умјет нич ком по ступ ку у 
ко јем су То ма но вић и Ма та вуљ има ли 
ам би ци ју да на пи шу пу то пи сни текст у 
фор ми објек тив не на уч не сту ди је ко ја би 
на што увјер љи ви ји на чин пред ста ви ла ге-
о гра фи ју, исто ри ју, под не бље, љу де, је зик, 
вје ру и оби ча је, те при вред на оби љеж ја 
Бо ке ко тор ске.

Не знат на раз ли ка је са мо у то ме што 
То ма но вић о Бо ки ко тор ској пи ше из уну-
тра шње, до ми цил не пер спек ти ве, као ро-
ђе ни Бо кељ, ко ји има на мје ру да срп ској 
књи жев ној пу бли ци, пре вас ход но у та-

да шњој ју жној Угар ској, али и у дру гим 
ди је ло ви ма Срп ства гдје се овај углед ни 
ча со пис чи тао, што пот пу ни је пред ста ви 
при мор ске Ср бе и Бо ку ко тор ску као ко-
ли јев ку ју жно га Срп ства. Ма та вуљ о Бо ки 
ко тор ској са мо при вид но пи ше из пер-
спек ти ве из вањ ца, ко ји је јед но зна чај но и 
по соп стве ном свје до че њу нај љеп ше до ба 
сво га жи во та про вео у Хер цег Но вом, 
већ за пра во из пер спек ти ве чо вје ка ко ји 
је овај про стор при хва тио као дру ги за-
ви чај. За хва љу ју ћи све му то ме ње го ва 
књи га, ко ја је ина че на ста ла два де се так 
го ди на по од ла ску из Но вог, пред ста вља 
и фраг мен те ме мо ар ских сје ћа ња ко ји су 
про же ти сна жном но стал ги јом и дра гим 
лич ним успо ме на ма на ври је ме у ко јем 
се у пот пу но сти фор ми рао и као бу ду ћи 
пи сац: „Тај нај љеп ши дио мо је мла до сти 
про вео сам у нај див ни јем кра ју срп ске 
зе мље, на ју жној тро ме ђи, у при ли ка ма 
и окол но сти ма ка кве се за ми сли ти са мо 
мо гу за мла да чо вје ка ко ји је имао ње што 
на кло но сти ка фа бу ло ва њу. То ће се огле-
да ти и у при ча ма за ко је сам гра ђу цр пао 
из то га вре ме на и сре ди шта, а то су: Бо-
ду ли ца, Љу бав ни је ша ла ни у Ре бе си њу, 
Ђу ро Ко кот, Но ви сви јет у ста ром Ро зо-
пе ку, Но во оруж је, Сна га без очи ју, Др Па-
о ло… Не знам је су ли оне бо ље од дру гих, 
али до и ста оне но се у се би од си јев оно га 
што је нај љеп ше и нај бо ље у жи во ту – од-
си јев мла до сти.“2

Та вр ста пу то пи сне и уоп ште ли те-
рар не бли ско сти Ла за ра То ма но ви ћа и 
Си ме Ма та ву ља, те њи хо вих срод них 
до жи вља ја Бо ке ко тор ске, до ла зи до из-

1) Лазар Томановић, „Залив Которски“, путопис, Матица, Нови Сад, 1868, бр. 23, стр. 
543–545; бр. 24, стр. 566–569; бр. 25, стр. 593–595; бр. 26, стр. 615–617; бр. 27, стр. 641–643; 
бр. 28, стр. 664–667; бр. 29, стр. 688–690; бр. 30, стр. 712–715; бр. 31, стр. 737–738; бр. 32, 
стр. 761–762; бр. 33, стр. 783–786; бр. 34, стр. 808–811.

2) Симо Матавуљ, Биљешке једног писца, Српска књижевност, Мемоари, дневници, 
аутобиографије, књ. 13, Нолит, Београд, 1988, стр. 71
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ра жа ја и у бла го на кло ном кри тич ком 
освр ту ко ји је по во дом по ја ве Ма та ву ље ве 
књи ге на пи сао Ла зар То ма но вић у ли сту 
Глас Цр но гор ца на Це ти њу 1893. го ди не, у 
ко јем му је упра во одао при зна ње на од-
лич ном по зна ва њу про шло сти и са да шњо-
сти Бо ке ко тор ске, те мен та ли те та љу ди, 
кли мат ских ка рак те ри сти ка под не бља, 
из вр сних го вор них оби љеж ја и ра зно вр-
сних на род них оби ча ја. „Г. Ма та вуљ је 
та ко ла ко а та ко тач но пре ста вио Бо ку, 
ка но ти пи сац, ко ји је у Бо ки про жи вио 
не ко ли ко го ди на, и ко ји Бо ку сма тра дру-
ги јем сво ји јем за ви ча јем; кад би се на шло 
пи са ца, да се на њ угле да ју, па да нам ста ну 
у књи зи пре ста вља ти ова ко по је ди не срп-
ске кра је ве, раз дро бље ни на род угод ни јем 
чи та њем до шао би до ме ђу соб ног упо зна-
ва ња, а сва ко ме је пр ва по тре ба да се бе 
упо зна. Ти јем смо до ста ре кли о ва жно сти 
ове књи жи це.“3

1. Ме ђу број ним и зна чај ним књи жев-
ним ра до ви ма, као и цје ло куп ним 

бо га тим жи вот ним ак тив но сти ма Ла за ра 
То ма но ви ћа (Ле пе та не, 1845, Хер цег Но ви, 
1932), по себ но дра го цје но мје сто при па да 
пу то пи сној про зи, ко ју је пи сао од ра них 
гим на зиј ских да на у За дру и Но вом Са ду, 
до зре лих го ди на про ве де них на Це ти њу, 
ра де ћи на раз ли чи тим др жав ним и по ли-
тич ким по сло ви ма, од се кре та ра Се на та и 
пред сјед ни ка Ве ли ког су да, до ми ни стра 
прав де и пред сјед ни ка Вла де.4 Пр ви, мла-
да лач ки пу то пис под на сло вом За лив Ко-
тор ски Toмановић је на пи сао на пред лог 
Ан то ни ја То не Ха џи ћа, да би но во сад ској 
књи жев ној пу бли ци пред ста вио Бо ку ко-

тор ску, као нај ју жни ју тач ку на срп ским 
оба ла ма Ја дра на, а об ја вио га је у ви ше 
на ста ва ка у ча со пи су Ма ти ца у Но вом 
Са ду 1868. го ди не.

У жан ров ско-ти по ло шко ме сми слу 
То ма но вић је пу то пи сну про зу од ре ђи-
вао на са свим раз ли чи те на чи не. Обим-
ни је тек сто ве је по сма трао нај че шће као 

„пут нич ке цр те“, као „сли ке с пу та“ или 
„пи сма с пу та“ (За лив Ко тор ски, По сли је 
Бран ко ве све ча но сти, Осам да на по Цр ној 
Го ри и слич но), док је кра ћим ру ко пи си ма 
да вао раз ли чи те од ред ни це ко је су мо гле 
да упу те на то да се ра ди о не пре тен ци-
о зним пу то пи сним ре пор та жа ма, за пи-
си ма, рас пра ва ма, крат ким пут нич ким из-
ле ти ма и по сје та ма. На при мјер, пу то пис 
Код Ви до ве цр кве од ре ђен је као „сли ка 
с при мор ја“, пу то пис На Ви дов врх као 

„пут не успо ме не“, пу то пис На Пре вла ку 
као „на уч на екс кур си ја“, а пу то пис На За-
чи ру као „пут нич ка цр та“. Са дру ге стра не, 
пу то пи сна про за Из Пе ра ста но си од ред-
ни цу рас пра ве „о јед ној срп ској ста ри ни“ 
и слич но.

Има ју ћи све то у ви ду, пу то пи сну 
про зу Ла за ра То ма но ви ћа мо же мо гру-
пи са ти у че ти ри срод не цје ли не за сно ва не 
на жан ров ско-ти по ло шкој бли ско сти по је-
ди них тек сто ва, а за тим и на хро но ло ги ји 
њи хо вих на ста ја ња и об ја вљи ва ња. Пр ву 
цје ли ну чи не тек сто ви: За лив Ко тор ски, 
На по врат ку с Бран ко ве све ча но сти и 
Осам да на по Цр ној Го ри, ко ји су нај пот-
пу ни ји пу то пи сни тек сто ви Ла за ра То-
ма но ви ћа и нај бли жи су жан ров ском од-
ре ђе њу пу то пи са у ужем сми слу. Дру гу 

3) Лазар Томановић, „Симо Матавуљ, Бока и Бокељи“, Глас Црногорца, број 44, Цетиње, 
1893, стр. 3

4) О животу и раду, о породичној генеалогији Лазара Томановића, о његовом књижевном 
дјелу и епоси, опширно у раду: Горан Максимовић, „Личност, дјело и доба Лазара 
Томановића“, Зборник радова у част академика Радована Вучковића, Зборници и 
монографије, Књига V I , Одјељење књижевности и умјетности, Књига 5, Академија 
наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2006, стр. 505–520.
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цје ли ну чи не тек сто ви на ме ђи из ме ђу 
пу то пи са у ужем сми слу и кра ћих пу то-
пи сних ре пор та жа или „пут нич ких цр та“, 
ка ко је То ма но вић оби ча вао да их на зи ва: 
Под Остро гом 1884. го ди не, Са остро шке 
свет ко ви не, Из лет на вра њин ску сла ву, Са 
јед не кул тур не све ча но сти [у Мир ко вој 
Вароши], По сли је све ча но сти у Ма кар-
ској, те Пи сма с пу та, ко ја су са чи ње на 
из че ти ри од је ли те ре пор та же по ве за не 
са мо ти ме што су у епи сто лар ном об ли ку 
упу ће не То ма но ви ће вом по бра ти му, ака-
дем ском сли ка ру Ак сен ти ји Ма ро ди ћу. 
Тре ћу цје ли ну чи не крат ки пу то пи сни 
тек сто ви ко ји су нај бли жи од ре ђе њу но-
вин ске ре пор та же, у ко јој је опи сан не ки 
ин те ре сан тан из лет или епи зо да с пу та: 
Код Ви до ве цр кве, На Ви дов врх, Дан на 
Лов ће ну, Из лет на Озо ви цу и На За чи ру. 
Че твр ту цје ли ну чи не три пу то пи сна тек-
ста у ко ји ма пре о вла ђу ју осо би не на уч не 
рас пра ве о од ре ђе ним исто риј ским ло ка-
ли те ти ма или пред ме ти ма: На Пре вла ку, 
Из Пе ра ста и О Ду кљи.

По ред не скри ве не по е тич ке уло ге на-
сло ва и под на сло ва, То ма но вић је у фор ми 
ус пут них и спон та них ко мен та ра, на ви ше 
мје ста из но сио и са свим отво ре не иде је о 
то ме за што пи ше пу то пи сну про зу, ко ме 
је она на ми је ње на, те ка ква је ње на умјет-
нич ка функ ци ја. Мо же се ка за ти да је у 
аутор ском сми слу као пу то пи сац био 
не пре тен ци о зан, али и да су крај њи ства-
ра лач ки до ма ша ји уве ли ко пре ва зи шли 
по чет не скром не ам би ци је. Пре вас ход ни 
То ма но ви ћев ства ра лач ки иде ал огле дао 
се у то ме да упо зна цје ло куп но Срп ство 
са ју жним срп ским по кра ји на ма и при-
мор ским Ср би ма, да при ка же но во о сло-
бо ђе не кра је ве и њи хо ве зна ме ни то сти, 
да са чу ва од за бо ра ва ври јед ну про шлост, 
да ука же на дра го цје не са вре ме ни ке, али 
и да ис ка же су бјек тив ни став и искре на 
осје ћа ња. У епи сто лар ним пу то пи си ма, 

ко ји су упу ће ни по бра ти му Ак сен ти ју 
Ма ро ди ћу, до ла зи до из ра жа ја и же ља 
да на та кав на чин очу ва жи ве ве зе и див но 
при ја тељ ство ко је је оп ста ја ло упр кос фи-
зич кој уда ље но сти и ри јет ким су сре ти ма 
дво ји це при ја те ља.

Вје шти на гра ђе ња пут нич ких сли ка 
и спо соб ност про на ла же ња ка рак те ри-
стич них и ре пре зен та тив них де та ља за 
ства ра ње оп ште сли ке о јед ном про сто ру, 
о ње го вим љу ди ма, исто ри ји и оби ча ји ма, 
до ла зе већ до из ра жа ја у ра ном То ма но ви-
ће вом пу то пи су За лив Ко тор ски. По што 
пи ше о ужем за ви ча ју, сва ка ко да се осје ћа 
из ра зи то су бјек тив на аутор ска по зи-
ци ја, али и на сто ја ње да се са што ви ше 
аутен тич них по је ди но сти пред ста ви ова 
ју жна срп ска по кра ји на оној чи та лач кој 
пу бли ци ко ја ни кад ни је има ла при ли ке 
да ви ди Бо ку ко тор ску, ни ти да упо зна 
Бо ке ље. То ма но вић при то ме при је све га 
ми сли на про све ће не чи та о це, на пи сце и 
умјет ни ке, на ђа ке и сту ден те, на чла но ве 
Ма ти це срп ске, на при ста ли це по кре та 
Ује ди ње не омла ди не срп ске из Но вог 
Са да, Пе ште и чи та ве Вој во ди не, јер је 
ча со пис Ма ти ца упра во ту имао нај ви ше 
пре ну ме ра на та и са рад ни ка.

Пу то ва ње пре ма Бо ки ко тор ској То ма-
но вић за по чи ње од Ду бров ни ка и Гру жа, а 
по што је ушао у за лив по крај остр ва и твр-
ђа ве Ма му ла, на из мје нич но нас упо зна је 
са ли је вом и де сном ње го вом оба лом. Са 
де сна се освр ће на по лу о стр во Лу шти цу и 
пр во зна чај но на се ље Ро се, а са ли је ве на 
Су то ри ну, на Ига ло, То плу и град Хер цег 
Но ви. На по ре до са оба лом при ка зу је и 
на се ља по окол ним бо кељ ским ви со ви ма: 
По де, Ка ме но, Мој деж, Ра ти ше ви ну, Мо-
крин, Убле, Кри во ши је, Ле де ни це и дру га 
се ла. Мо же се ре ћи да Бо ку ко тор ску То-
ма но вић опи су је кроз шест ге о граф ских 
цје ли на. При ка зу је Нов ски и Тив ћан ски 
за тон, на ула зу у Бо ку ко тор ску, за тим 
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про лаз Ве ри ге, те три за лив ске цје ли не 
у уну тра шњо сти: Мо рињ ски, Ри сан ски 
и Ко тор ски за тон.

Пу то пи сна на ра ци ја рав но прав но је 
пра ће на на дах ну тим лир ским опи си ма, 
ко ји нај бо ље по твр ђу ју ауто ро ву љу бав 
пре ма за ви ча ју и оча ра ност при род ним 
ље по та ма Бо ке ко тор ске: „Кад до ђеш на 
сред за ли ва: очи, ср це, ум, све ти је пре-
пу но: оча ран си, не знаш што ћеш, ђе ћеш 
при је, ка мо ли чув ства окре ну ти. Од кр-
ше ви тих го лих вр хо ва до сит ног би је лог 
пи је ска, што за лив об ла же – од ви со ког 
ве се лог не ба, до би строг зе лен ка стог мо ра, 
све те за ни ма. На три ста за ви ју та ка из-
ви те оба ле; до ли ни це, бре жуљ ци, стра не 
ви со ких го ра, за стр те низ ком ло зом, за-
са ђе не је дром ма сли ном, по ко ји ма се ра-
за су ле ку ће као ла бу до ви, – под нож је је 
ви со ким го лим вр хо ви ма, над ко ји ма се 
би је ли по ђе ко ја цр кви ца, ђе се по пе ла 
при ти сну та ко ја ду ша, да је бли же Бо гу, 
да му от кри је ср це, да ода не…“.

По себ ну пу то пи сну па жњу То ма но вић 
по све ћу је при ка зу бо кељ ских зна ме ни-
то сти. У том сми слу из ла же оп шир ни 
исто ри јат гла со ви тог ма на сти ра Са ви на, 
а за ста ри са вин ски храм на гла ша ва да 
је то „Си он, на ког ци је ла Бо ка са пу ним 
ср цем по уз да ња а не чу ве ном по бо жно сти 
по глед упра вља“. При ка зу је и при род ни 
фе но мен ка кав је био кла нац Ве ри ге, нео-
бич не слат ко вод не из во ре у Мо ри њу, зна-
ме ни ту Пре вла ку на ко јој је све ти Са ва 
уте ме љио Зет ску епи ско пи ју по чет ком 13. 
ви је ка, опи су је са да шњост и про шлост 
ве ли ких гра до ва, као што су Хер цег Но ви, 
Ри сан, Пе раст, Ко тор и Ти ват. На по ре до 
с тим, при ка зу је и ка рак те ро ло ги ју мје-
шта на, на чин оди је ва ња и го во ра, по ро-
дич не и дру ге оби ча је, пре до ча ва биљ ни 
и жи во тињ ски сви јет, кли мат ске осо бе но-
сти, освр ће се на по мор ство као глав ну 
при вред ну дје лат ност, а из над све га на-

гла ша ва „за да ту твр ду ри јеч бо ке шку“ и 
„по сто ја но бо кељ ско Срп ство“, ко је је до-
ми ни ра ло под јед на ко ме ђу пра во слав ним 
и ка то ли ци ма.

То ма но вић не за бо ра вља да из дво ји 
ни гла со ви те бо кељ ске по ро ди це. Кад 
го во ри о се лу По ди ма, на гла ша ва да је 
из ње дри ло Гоп че ви ће и Кве ки ће, ко ји 
су тр го ви ну про ши ри ли све до Тр ста. У 
Мо ри њу из два ја по па Ни ка Бер бе ро ви ћа, 
по пу лар ног на род ног пје сни ка. Род ни Ле-
пе та ни га под сти чу да ка же не што ви ше 
о сво јим То ма но ви ћи ма, ко ји су би ли 
по ри је клом из пле ме на Цу ца у Цр ној 
Го ри, из зна ме ни тог ро да сер да ра Ник ца 
То ма но ви ћа од Ро ви на, па се нај при је до-
се ли ли у Мо рињ, а за тим у Ле пе та не, на 
зе мљу кон та Бу ро ви ћа, те јед ним ди је лом 
по ро ди це и у До њу Ла ству. У Пе ра сту опи-
су је зна ме ни тог Ср би на Ђ. Ђу ра но ви ћа, 
у До бро ти гла со ви ту по ро ди цу Ива но-
ви ћа, о ко јој је и Ње гош из ме ђу оста лог 
пи сао у пје сми „Ср бин Ср би ма на ча сти 
за хва љу је“. То ма но вић без устру ча ва ња 
го во ри о бо кељ ским вр ли на ма и ма на ма. 
За Ри шња не на гла ша ва да су узор ни пра-
во слав ни Ср би, али их ру жи то што се још 
уви јек на не рав но пра ван на чин од но се 
пре ма жен ском ро ду. За Пр чањ на гла ша ва 
да га је при ти сла то ли ка го спо шти на да се 
то ви ше не мо же сно си ти, да су ис ква ри ли 
див ни срп ски је зик, да су га на тру ни ли 
ита ли јан шти ном и слич но. До бро ћа не 
хва ли по то ме што су и по ред бо гат ства 
ко је су сте кли на мо ру као гла со ви ти по-
мор ци и ка пе та ни бро до вља очу ва ли срп-
ске на род не оби ча је и оди је ло.

Опи су ју ћи биљ ни сви јет Бо ке ко тор-
ске, То ма но вић да је и пра ве бо та нич ке 
сту ди је о по је ди ним вр ста ма, а нај у пе ча-
тљи ви ја је она о пал ми или по ми, упо-
зна је нас са оби љем ма сли на, на ран џи и 
ли му но ва, са вр ста ма гро жђа, ме ђу ко ји ма 
на ро чи то по ква ли те ту из два ја тив ћан ско 
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ви но гор је и чу ве но ви но бр за мин. У при-
ка зу кли мат ских осо би на Бо ке ко тор ске, 
То ма но вић из два ја по мам ну бу ру, ко ја 
на ро чи то сна жно ду ва у тје сна цу Ве ри ге, 
а за тим се при сје ћа јед не та кве мор ске олу-
ји не из је се ни 1866. го ди не, ко ја је за хва-
ти ла Ве ри ге баш кад су пре ко њих сва то ви 
пре ла зи ли и не вје сту во ди ли, али од мах 
иза то га са по но сом на гла ша ва да то ни је 
по ме ло ста ме не Бо ке ље да одр же за да ту 
ри јеч и оба ве свад бу ка ко то по на род ним 
оби ча ји ма до ли ку је.

По је ди не зна ме ни то сти Бо ке ко тор ске 
То ма но вић је и ка сни је по себ но опи си вао 
у крат ким пу то пи сним ре пор та жа ма. У 
тек сту Код Ви до ве цр кве, ко ји има под на-
слов „Сли ка с при мор ја“, а об ја вљен је у 
но во сад ском Ја во ру 1888. го ди не, при ка-
зан је То ма но ви ћев из лет на бр до Све тог 
Ви да, смје ште но у Бо ки, из ме ђу Ле пе та на 
и До ње Ла стве, на ко јем је би ла смје ште на 
ка то лич ка цр кви ца Све тог Ви да. Из лет 
је ор га ни зо ван на дан цр кве не сла ве, сре-
ди ном ју на 1888. го ди не, а То ма но вић 
га ор га ни зу је у при јат ном по ро дич ном 
окру же њу са дје цом, си ном Ми лу ти ном 
и кћер ком Ро сан дом. По ред опи са ста ре 
цр кви це, као и опи са ве се лог на род ног са-
бо ра, То ма но вић да је и им пре сив не сли ке 
чи та ве Бо ке ко тор ске, ко ја се са овог за лив-
ског ви са ви дје ла као на дла ну, а за тим на 
са мом кра ју ре пор та же по ста вља пи та ње 
ка ко то да и пра во слав ни Ср би не ма ју хра-
мо ва по све ће них св. Ви ду (Амо су)?5

У дру гој пу то пи сној ре пор та жи, ко ја 
је об ја вље на под на сло вом На Ви дов врх, 
са под на сло вом „К пут ним успо ме на ма“, 

у но во сад ском Стра жи ло ву у ју лу 1888. го-
ди не, То ма но вић да је сво је вр стан од го вор 
на по ста вље но пи та ње с кра ја прет ход ног 
члан ка. Опи су је по сје ту Ви до вом вр ху 
из над Мо кри на у хер це го вач кој гра ни ци, 
на Ви дов дан 1888. го ди не, гдје се не гда на-
ла зио пра во слав ни храм св. Ви да, а гдје 
је на род из Бо ке и Хер це го ви не сва ке го-
ди не на тај ве ли ки и све ти срп ски дан 
до ла зио и пра вио цр кве ни са бор ис под 
сто го ди шњег ста бла у не гда шњој цр кве-
ној пор ти.6

Тре ћа То ма но ви ће ва пу то пи сна ре-
пор та жа На Пре вла ку, ко ја је об ја вље на 
у но во сад ском Ја во ру 1888. го ди не, већ 
сво јим под на сло вом „У на уч ној екс кур-
си ји“, ја сно упу ћу је на ауто ро ву ам би ци ју 
да об је ди ни бе ле три стич ки по сту пак, тј. 
пу то пи сно ка зи ва ње у ужем сми слу о 
јед но днев ној по сје ти ис точ ног ди је ла бо-
кељ ског за ли ва са дје цом Ми лу ти ном и 
Ро сан дом и ро ђа ком Мар ком из Опа то ва, 
са до ку мен тар но-на уч ном рас пра вом о 
исто риј ском зна ча ју Пре вла ке и по лу о-
стр ва Лу шти це као оно га мје ста на ко јем 
је све ти Са ва осно вао Зет ску епи ско пи ју 
у Ма на сти ру све тог ар хан ђе ла Ми ха ји ла, 
у на ро ду по зна ту и под име ном Ми хољ-
ског збо ра.7

У тек сту Из Пе ра ста, об ја вље ном у 
Но вој Зе ти на Це ти њу 1889. го ди не, већ 
сам под на слов „О јед ној срп ској ста ри ни“ 
ја сно упу ћу је на за не ма ри ва ње пу то пи-
сно-умјет нич ког и пот пу ну до ми на ци ју 
до ку мен тар но-исто риј ског по ступ ка у 
ко јем је из ло же на рас пра ва о по ри је клу 
ма ча Вук ше Сте па но ви ћа (Зма ја Де спо та 

5) Лазар Томановић, „Код Видове цркве“, слика с Приморја, Јавор, Нови Сад, 1888, број 26, 
стр. 409–410; број 27, стр. 426–427.

6) Лазар Томановић, „На Видов врх“, к путним успоменама, Стражилово, Нови Сад, 1888, 
број 28, стр. 435–441.

7) Лазар Томановић, „На Превлаку“, у научној екскурзији, Јавор, Нови Сад, 1888, број 33, 
стр. 521–523; број 34, стр. 537–539.
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Ву ка), ко ји је чу ван у по сје ду на чел ни ка 
Пе ра ста, го спо ди на Кри ла Мат ко ви ћа.8 
На сли чан на чин у тек сту под на сло вом 
О Ду кљи, об ја вље ном у Но вој Зе ти на 
Це ти њу 1890. го ди не, до ми ни ра ју ар хе о-
ло шке и исто риј ске рас пра ве о мо гу ћем 
ствар ном ло ка ли те ту древ но га гра да по 
име ну Di oc lea, смје ште ног у тро у глу ри-
је ка Зе те и Мо ра че, у ко јем је нај вје ро-
ват ни је био ро ђен ка сни ји рим ски цар 
Ди о кле ци јан.9

2. Симo Мa тa вуљ je o Бoки ко тор-
ској, том „нaj див ни jeм крa jу срп-

скe зe мљe, нa jу жнoj трo мeђи“, у кo joj je 
инa чe жи виo сe дaм гo ди нa (1874–1881), те 
рa диo кao учи тeљ итa ли jaн скoг je зи кa у 
пo мoр скoм зa вo ду „Ср би нa“, oстa виo двa 
упe чaт љи вa свje дo чe њa: jeднo у oбли ку 
eтнo грaф скo-пу тo пис нe сту ди je Бoкa и 
Бo кe љи, кoja je кao пo сe бнa књи гa oбja-
вљe нa у Нo вoм Сaду, у издa њу Мa ти цe 
срп скe (књи ге за на род, св. 38), 1893. гo-
ди нe,10 а дру гo, у трe ћeм пo глaв љу нe зa вр-
шe нe aутo биo грaф скo-мe мo aр скe књи гe 
Би љe ш кe jeд нoг пи сцa, oбja вљи вa нe у 
нa стaв ци мa у Лe тo пи су Мa ти цe срп скe 
oд 1898. дo 1903. гo ди нe. Нa пo рe дo с тим, 
Мa тa вуљ je пo свe тиo Бoки кo тoр скoj, Бo-
кe љи мa и бo кeљ скoм жи вo ту и сe дaм нo-
вe лa: „Бo ду ли цa“, „Љу бaв ниje шaлa ни у 
Рe бe си њу“, „Ђурo Кo кoт“, „Нoви сви jeт у 
стa рoм Рo зo пe ку“, „Др Пao лo“, „Дo гa ђa jи 

у Сeo цу“, „Пр ви Бo жић нa мoру“. Дo гa-
ђa jи у нo вe ли „Звo нo“ нe oдви ja jу сe нe-
пo срeд нo у Бoки, нeгo у сeлу смje штe нoм 
нa jeд нoм oд бo кeљ ских ви сo вa, aли je 
мo жe мo пo смa трa ти у oкви ру je дин ствe-
нoг бo кeљ скoг тe мaт скoг кру гa. У нo вe ли 

„Бo гo рo ди цa Трo je ру чи цa“, кoja сe инa чe 
дe шa вa из вaн Бoкe, кao глaв ни jу нaк пo-
ja вљу je се стa ри Бo кeљ Ивo, кojи je oд нe-
куд „oд кo тoр ски jeх стр aнa“, aли пo штo 
испри чa ни дo гa ђaj ниje смje штeн у Бoку 
и нe кa зу je нe пo срeд нo o њe ним љу ди мa 
и при ли кa мa, нe пo смa трa мo је у oкви ру 
нa вe дe нoг тe мaт скoг кругa.11

У пeт пo глa вљa пу тo пи сa Бoкa и Бo-
кe љи Мa тa вуљ сe oглa шa вa пo дje днa кo и 
кao пу тo пи сaц, штo му je прe вaс хoд нa и 
при мaр нa нa мje рa, aли и кao eт нo грaф, eт-
нo пси хo лoг, ис тo ри o грaф, кao пи сaц eкo-
нoм скo-при врeд нe и пo мoр скe сту ди je 
и кao вр сни при пo вje дaч, штo пу тo пис 
кao хи брид ни и син крe ти чки жaнр нe ми-
нo внo зa хти je вa oд свa кo гa aу тo рa. Мaдa 
je oб je ди њa вa њe нa вe дe них пo сту пa кa 
прe пo знaт љи вo вeћ у пр вoм пo глaв љу, у 
кo jeм je из лo жeн гe o грaф ски и стa ти сти-
чки oпис бo кeљ скoг зa ли вa, дaт oсврт нa 
знaт ни je грa дo вe и oкo ли ну (Хeр цeг Нoви, 
Пe рaст, Ри сaн, Кo тoр, Бу двa), нa њи хo ву 
истo ри jу, пo лo жaj, кao и нa нa сe љe нoст и 
брoj стa нo вни кa, oчи глeд нo je дa су пу тo-
пи снe сли кe упрa вo у тим при кa зи мa нaj-

8) Лазар Томановић, „Из Пераста“, Нова Зета, Цетиње, 1889, бр. 8, стр. 308–311.
9) Лазар Томановић, „О Дукљи“, Нова Зета, Цетиње, 1890, бр. 2, стр. 71–75.
10) Након тога је путописна студија Бока и Бокељи објављена у сљедећим издањима: Симо 

Матавуљ, Драме, Путописи, Разни списи, приредили др Видо Латковић и Ђуза Радовић, 
Сабрана дела, књига V I I , Просвета, Београд, 1954, стр. 138–171; Симо Матавуљ, Бока и 
Бокељи, приредио Горан Максимовић, Слободна књига, Београд, 1999; Симо Матавуљ, 
Бокељске новеле – О Боки которској, приредио Горан Максимовић, Добрица књига, 
Нови Сад, 2001, стр. 129–147.

11) О Матавуљевим бокељским новелама опширно у раду: Горан Максимовић, „Бокељске 
новеле Симе Матавуља“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 
1999, књига Х LV I I , свеска 1/1999, стр. 57–82.
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рa зви je ни je и прe o влa ђу jу ћe у oд нo су нa 
eт нo грaф скe, истo риj скe или при врeд нo-
пo мoр скe рe ми ни сцeн ци je.12

Прe вaс хoд нa je Мa тa ву љe вa пу тo пис нa 
нa мje рa „дa будe пут ни вoђ ‘из вaњ ци мa’“; 
зaтo je њe гo вo кa зи вa њe сa жe тo и прe-
ци знo, a зa пи си пoд jeд нa кo пo у здa ни и 
прo вje рe ни и кaд сe oслa њa нa сoп ствe нa 
иску ствa и нa грa ђу књи жe внe (пу тo пи си 
Бoкa С. М. Љу би шe и Зa лив Кo тoр ски Л. 
Тo мa нo ви ћa), eт нo грaф скe (Кa рa џи ћe ви 
и Вр чe ви ћe ви зa пи си), или нa у чнe прo вe-
ни jeн ци je (истo риj скe рa спрa вe „Бo кe љи 
у грч кoм устaн ку“ Л. Тo мa нo ви ћa, „Пo-
вe сни чкe успo мe нe o Бoци Кo тoр скoj“ J. 
Jeл чи ћa, Бa лo ви ћe вa „Пo вeст Пe рa стa“, 

„Хeр цeг-Нoви у слa ву њe гo вe пeт стo гo ди-
шњи цe“ Тoмe К. Пo пo ви ћa, кao и нe и мe-
нo вa ни извo ри oбja вљи вa ни – кaкo тo 
aу тoр нa глa шa вa – у гo тo вo свим књи гa мa 
Срп скo-дaл мa тин скoг мa гa зи нa, a пo тoм и 
у Шe мa ти зму прa вo слaв нe eпaр хи je Бo кo-
кo тoр скe). При тoмe, Мa тa вуљ нe пo ми њe 
и брoj нe ту ђин цe кojи су пи сa ли o Бoки кo-
тoр скoj, мaдa je си гу рaн дa им je „тaj крa jи-
чaк нaшe oтaџ би нe“ биo бoљe пo знaт нeгo 
билo кojи дру ги. Изo стa вљa их зaтo штo 
су, нaj чe шћe „из пo ли ти чкoг рa чу нa“, штo 
je нa рo чи тo вa жи лo зa Ни jeм цe пo сли je 
бунa 1869. и 1881. гo ди нe, Бoку нe вjeр нo 
при кa зи вa ли и прeд стa вљa ли je у дру гo мe 
свjeт лу oд oнo гa ствaр нo гa.

Мa тa вуљ нaс прo вo ди крoз Бoку ко тор-
ску oнa кo кaкo je нaj згoд ни je, „улa зe ћи у 
њу кaкo и мoрe улa зи“. Пoш тo сe oсвр нуo 
нa гeo грaф ски oб лик зa ли вa кojи пoд сje ћa 
нa лa ти ни чнo слo вo S, a oд мaх зa тим и 
нa њe гo ву пo вр ши ну (ду жи нa oд 29 ки-
лo мe тa рa, нe jeд нa кa ши ри нa „нe гдe дo 10 
ки лo мe тa рa, a нeгдe je двa je дaн“), и нa eти-
мo лo шкo знa чe њe сa мoг нa зи вa (oд итaл. 

„Бoкa“ – ушћe, устa), у знa чe њу Кo тoр скo 
Ушћe, aу тoр oпи су je „пр ви бo кeљ ски при-
стaн“ нa кojи сe нa и ђe пo штo лaђa уплo ви 
крoз тjeс нaц, a пo тoм и пр ви вe ли ки грaд 
кojи углe дa мo у зa ли ву: Хeр цeг Нoви. Зa 
Нoв љa нe Мa тa вуљ нa глa шa вa дa „су нa 
глa су кao чe сти ти љу ди и Ср би“, a зa сaмo 
мje стo дa je „лeпo, здрa вo, гo тo вo свe oбрa-
слo у пи тo мoм прo рaш ћу“. Слa вa Нo вo гa 
oпje вa нa je у брoj ним нa рoд ним пje смa мa 
(нaj пoз нa ти ja je „Нoв ки њa ђe вoj кa“), a 
пу тo пи сaц нaс пoд сje ћa и нa Њe гo шe вe 
сти хo вe из Гoр скoг ви jeн цa, у кo jи мa Кoлo 
oпj eвa знa мe ни тo сти oвo гa грa дa. Мa тa-
вуљ сe укрa ткo oсвр ћe и нa истo ри jу грa дa. 
Сa зи дao гa je крaљ бo сaн ски Стe фaн 
Тврт кo (Кoт рo мa нић) нa сe дaм гo ди нa 
при je кo сoв скe пo ги би je, a дo грa диo гa 
je и утвр диo срe ди нoм ХV  ви je кa Хeр цeг 
Шћe пaн Вук чић Кo сa чa, пo кo jeм je грaд 
и дo биo имe Хeр цeг Нoви.

Прa вa je штe тa штo сe aу тoр сaмo 
зa крaт кo oсвр ћe нa нoв ску oкo ли ну, нa 
Су тo ри ну нa сje вeр нoj стрa ни и нa мa нa-
стир Сa ви ну нa jугу, jeр су тo уис ти ну 
нaj љeп ши ди je лo ви бo кeљ скoг прo стo рa. 
Бo кo кo тoр ски клa нaц Вe ри гe при влa чи 
нeш тo пo дрoб ни jу Мa тa ву љe ву пa жњу, 
упo рe ђу je гa, нa при мjeр, с ду нaв ским Кa-
зa нoм и oбja шњa вa пo ри je клo њe гo вoг 
имe нa (пo дe бe лим вe ри гa мa кo jи мa су у 
стa рa врe мe нa с вe чe рa кoп чa нe су прoт нe 
oбa лe дa зa прe чe улa зaк гу сaр ских лaђa 
прe мa Ри сну и Кo тo ру). Пo штo изи ђe из 
тjeс нa цa, пут ник сe су срe ћe сa чe ти ри зa-
ди вљу jу ћa зa ли вa, кoja прo ди ру „упрaв у 
кo рe нe ви сo ких брдa“: Ри сaн ски, Мo рињ-
ски, Орa хo вa чки и Кo тoр ски.

Зa грaд Пe рaст, сa грa ђeн „при кo рe ну 
ви сo кa и гoлa брдa“, Мa тa вуљ нa глa шa вa 
дa je нe срa змjeр нo слa бo нa сe љeн и дa 

12) Упоредити са радом: Горан Максимовић, „Матавуљева путописна Бока“, Летопис 
Матице српске, Нови Сад, мај 2000, год. 176, књ. 465, св. 5, стр. 672–681.
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имa свe гa 400 душa нa 250 дo мo вa, a зa 
Пe рa штa нe дa су у стa рo ври je мe би ли нa 
глa су jу нa ци, пo мoр ци и бo гa тa ши. Пи сaц 
сe нe oсвр ћe нa пo дрo бни jу пo ви jeст o пo-
стaн ку грa дa, aли нe зa бo рa вљa дa пo мe нe 
jу нa чку oд брa ну Пe рa штa нa oд Ту рa кa 
1654. гo ди нe, кoja je зa ди ви лa сaв хри шћaн-
ски сви jeт, и збoг кoje им je Пe тaр Зрин ски 
пo клo ниo свo jу сa бљу. Пe рa штa нe кa рaк-
тe ри шe и oсo бe нa вjeр скa и нa ци o нaл нa 
сви jeст. Мa тa вуљ исти чe дa су „вaз дa би ли 
вa трe ни кa тo ли ци, aли и свe сни Ср би“, и 
пo твр ђу je тo њи хo вим бу гaр шти цa мa, увр-
штe ним у збир ку пje сa мa из стa рих зa пи сa 
Вaл тa зa рa Бo ги ши ћa, у кo jи мa вe ли чa jу 
стa рe срп скe влa дa рe и jу нa кe: Ду шa нa, 
Лa зa рa, Ми лo шa, Ђур ђa Смe дe рeв цa и 
сли чнo. O тoмe кo ли кo су би ли вjeш ти 
и ци je њe ни пo мoр ци, нaj бo љe кa зу je чи-
њe ни цa дa им je Пe тaр Вe ли ки пo вje риo 

„урe ђe њe ру скe мoр нa ри цe“.
Зa Ри сaн Мa тa вуљ нa глa шa вa дa je „тр-

гo ви штe jeд нoг ди јe лa Хeр цe гo ви нe“, дa 
Ри шњa ни пo нaj ви шe тр гу jу стo кoм и дa 
су нa глa су кao би стри љу ди. Двa Вукa, 
нaj при je Кa рa џић у Кoв чe жи ћу, a пo тoм 
и „ри сaн ски син“ Вр чe вић у књи зи Три 
нa рoд нe свe чa нo сти: Бo жић, Крс нo имe и 
Свaд бa, прo слa ви ли су свo jим дje ли мa „тo 
чи стo срп скo гни јe здo, гдје сe у нaj вe ћoj 
чи стo ти сa чу вa шe: je зик, нo шњa и oби-
чa jи, (…) тe oди стa, нeмa мa њe гa срп скoг 
мјe стa кo jим сe кo ри сти лa срп скa књи гa 
кao Ри снoм“.

Нa пу ту oд Рис нa прe мa Кo тo ру, мeђу 
кли су рa мa „пo кo jи мa ни кo зa мa нeмa 
при сту пи штa“), из двa ja jу сe двa сeлa Oрa-
хo вaц и Дo брo тa. Мa тa ву љa нa рo чи тo 
при влa чe вe ли кe кућe и зa чуд нe пи тo мe 
грa ди нe у „гo спoд скoм сeлу“ Дo брo ти. 
Нa ни зa нe дуж мoр скe oбa лe, oнe „чи нe 
чуд ну су прoт нoст сa вe ли чaн ствe нoм 
ди вљи нoм ви сo ких гвo здo вa“ нaд њи мa, 
збoг кo jих je уo стa лoм слaв ни итa ли jaн-

ски истo ри чaр Ћe сa рe Кaн ту зa ди вљe нo 
ус твр диo дa бo кeљ ски зa лив „нaд мa шу je 
Бoс фoр“.

Зa глe дaн у oкo ми тe и гoлe цр нo гoр скe 
брe гo вe, ис пoд кo jих сe „нa мa лoj рa вни ци 
кojу зa пљу ску je мoрe“ збиo грaд Кo тoр, 
Мa тa вуљ сe питa кa квa je тo љутa нe вo љa 
нa гнa лa стa рe дa упрa вo ту пo трa жe зa клo-
ни штe? Мo ждa бaш зa хвa љу jу ћи и тoj при-
рoд нoj зa клo њe нo сти, Кo тoр je изрa стao 
у нaj вe ћи и нaj бo гa ти jи бo кeљ ски грaд, 
кojи je у Мa тa ву љe вo дoбa имao oкo 300 
кућa и бли зу 3000 стa нo вни кa. Измe ђу 
знaт них стa рин ских двo рo вa пут ни кo ву 
пa жњу у Кo тo ру oд мaх при влa чи Сa бoр нa 
црк вa свe тoг Три пу нa из ХIV  ви je кa, пo знa-
ти ja кao „цр квa Ди ми три ja“ из нa рoд нe 
пje смe „Ми лoш у Лa ти ни мa“, кojу je oвaj 
знa мe ни ти jу нaк у oп клa ду бу здo вa нoм 
прe мeт нуo дoк je ску пљao хa рaч oд Лa-
ти нa. Мa тa вуљ сe у кa сни jим пo глaв љи мa 
дe тaљ ни je врa ћa нa бур ну пo ви jeст oвo гa 
грa дa, a зa сaд сe oсвр ћe сa мo joш нa њe-
гo ву чуд ну кли му: „У тoj тje скo би љeти 
тaкo при пe чe сун цe дa сe je двa мoжe ди-
сa ти, a je сe ни и зи ми прo ли јe вa jу сe нaд 
њим oблa ци, кo jи мa je гo тo вo уви јeк oбa-
ви jeн врх ви сo кoг Лoв ћe нa“. Пoт крe пљу je 
тo свo je кa зи вa њe и aнe гдo тoм o Eн глe зу 
кojи сe нa мje риo у Кo тo ру бaш кaд чe тр-
дe сeт дaнa кишa ниje прe стa ja лa дa пaдa. 
Кaд je пo сли je двa дe сeт гo ди нa срeo нe кoг 
Кo тo рa ни нa, нa мaх гa je упи тao: „Бo гa ти, 
дaж ди ли joш у вa шeм грa ду?“.

Нa пу ту прe мa Бу дви дуж мoр скe 
oбa лe, Мa тa вуљ зa крaт кo пo ми њe сeлa: 
Пр чaњ, Стo лив Гoр њи и Дo њи, Лe пe тa нe, 
Кр тo лe и Лу шти цу, a пoт пу нo зa бo рa вљa 
дa сe oсвр нe нa грaд Ти вaт и тив ћaн ски 
зa лив. Бу дву пo ми њe сaмo кao грa дић нa 
пo лу oс тр ву сa 200 кућa и 1000 душa, a 
jу жнo oд њe и слaв нe Пaш трo ви ћe, кoje 
je oвjeн чa лo „злaт нo пeрo“ Стe фa нa Ми-
трo вa Љу би шe.
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У дру гo мe пo глaв љу, пу тo пи сaц усту пa 
мje стo истo ри чa ру, кojи дaje крa тaк прe-
глeд бo кeљ скe пo ви je сти и нa рo чи тo грa дa 
Кo тo рa. При тoмe сe пoд jeд нa кo oсвр ћe 
нa нa рoд нa прe дa њa и лe гeн дaр ни истo-
ри зaм, aли и нa пи сцe и дje лa кojи су му 
пo слу жи ли кao пo у здa ни дo ку мeн тaр ни 
извo ри. Мa тa вуљ нa глa шa вa дa сe Бoкa 
пр ви пут пo ми њe у истo ри jи oкo 229. гo-
ди нe п.н.e., у ври je мe рa тo вa њa крa љи цe 
Тe у тe. Прe мa Oр би ни jу пр ви нa сe љe ни ци 
Бoкe би ли су „трo jaн ски бje гун ци“, прe мa 
дру гим извo ри мa тo су Си ци ли jaн ци, дoк 
истo ри чaр Тит Ли ви je смje штa Бoку у вaр-
вaр ску Или ри jу. Свe дo пaдa стaрe Или-
ри je пoд Ри мљa нe oкo 168. гo ди нe п.н.e., 
Ри сaн je биo срe ди штe Бoкe и дa вao je имe 
ци je лo мe зa ли ву „Ри сaн ски зa тoн“ (Si nus 
Rhi zo ni cus), дa би у кa сни jим гo ди нa мa 
при мaт при пao Кo тo ру (Su per bum Ascri-
vi um). Дa нa шњу кo тoр ску твр ђa ву сa зи-
дao je Jу сти ни jaн 532. гo ди нe н.e., a нa кoн 
сa рa цeн скe нa je здe, кo joj су сe успje шнo 
oду пр ли jу жни Ср би, Кo тoр сe зa свaг дa 
oдрe кao рим скoг имe нa Aс цри ви ум и прo-
звao сe Кo тo рoм, a Бoкa Ри сaн скa пo стa лa 
je Бo кoм кo тoр скoм.

Ср би су дo шли у Бoку и Дaл мa ци jу у 
ври je мe цaрa Ирa кли ja, a при ли кoм пo-
дje лe jу жнe Ср би je нa чe ти ри жу пa ни je 
(Нe рe твa, Зa ху мље, Ду кљa и Трa ву ни ja), 
Бoкa je нaj вe ћим ди je лoм при пa лa Трa-
ву ни jи. Зa ври je мe ви зaн тиj скe дo ми нa-
ци je Кo тoр и Бoкa, кao и oстa ли знa тни jи 
дaл мa тин ски грa дo ви, имa jу свo jу „сa мo-
влaст и свo je пo влa сти цe“, дa би изнo вa 
при пao Ср би мa 1180. гo ди нe, кaдa гa je 
oсвo jиo Стe фaн Нe мa њa. Нe мa њи ћи су 
гo спo дa ри Кo тo рa свe дo изу ми рa њa oвe 
ди нa сти je 1367. гo ди нe, aли му при тoмe 
ни су „oкр њи ли уну трa шњу сa мo влaст, 
тe je oн и свoj нo вaц кo вao“. Зa крaт кo je 
гo спo дaр Кo тo рa биo и Ву кa шин Мр њaв-
чe вић, дa би oд 1378. гo ди нe пao пoд Млe-

чa нe, a зa тим и Угрe. Oд гo ди нe 1420. Кo-
тo рa ни уплa шe ни oд Ту рa кa дo брo вoљ нo 
сту пa jу пoд „стeг нo кри лa тo гa лaвa“ и 
oстa jу пoд млe тa чкoм влa шћу свe дo 
њeнe прo пa сти 1797. гo ди нe. Нa кoн тoгa 
сe смje њу jу Aу стри ja, Ру си и Фрaн цу зи, a 
зa крaт кo Кo тoр при пa дa и Цр нo гoр ци мa 
1814. гo ди нe, дa би гa нa кoн њих зa пo сje ли 
Ни jeм ци и Бeч ким ми рoм 1815. гo ди нe 
при сa je ди ни ли зa jeд нo с Ду брoв ни кoм 
свo joj цa рe ви ни. Мa тa вуљ сe oсвр ћe и 
нa дви je Бo кeљ скe бунe прo тив „ћe сa рo-
вa цa“, ус љeд пo ку шa ja бeч кoг двo рa дa 
им пo ни шти „стa рe пo влa сти цe“ из 1815. 
гo ди нe и дa их узи мa у вoj ску, кo jи мa су 

„зa ди ви ли свeт свo jим jу нa штвoм“: пр ву 
1869. гo ди нe, o кo joj су билe joш снa жнe 
успo мe нe кaд je пи сaц дo шao у Нoви 1874. 
гo ди нe, и дру гу 1881. гo ди нe, у кo joj je и 
сaм учe ствo вao и збoг чeгa je мo рao пo-
бje ћи у Цр ну Гo ру.

Мa тa вуљ нa крa jу крaт кe „пo вje сни цe 
Бoкe“ нe жeли извo ди ти зa кљу чкe o тoмe 
кo ли кo су oвe бур нe ми je нe „ути цa лe нa 
ду шe внe oсo би нe jу жних Србa уoп штe, 
a Бo кe љa нa пo сe“, aли je у jeд нo мe си гу-
рaн: „У Бoци су срп скe успo мe нe jaчe oд 
свих oстa лих; срп скe oсo би нe, у глaв нoм 
и нaj лeп шeм, ис ти чу сe jaкo; jу нa чки 
пo нoс, уздa њe у сeбe, пo бoж нoст бeз ли цe-
мeрствa, гo стo љу бљe, љу бaв прe мa стa рим 
oби чa jи мa, нe гo вa њe свo гa je зи кa и пe смe 

– свe je тo у цвe ту“. O гoр љи вoм бo кeљ-
скoм срп ству oсим брoj них истo риj ских 
зa писa свje дo чe и „живa усмe нa прe дa њa“ 
o Лa зa ру Хрe бe љa нo ви ћу, зa кo jeг сe вje рo-
вa лo дa je пo ри je клoм Грб љa нин, o свe тoм 
кнe зу Шти љa нo ви ћу, кojи je oди стa биo 
рo дoм из Пaш трo ви ћa, o свe тoм Сaви, o 
Стe фa ну Дe чaн скoм, или o Ду шa ну Сил-
нoм, чиjи су грб нaд грaд ским врa ти мa и у 
Мa тa ву љe вo ври je мe Кo тo рa ни с пo нo сoм 
пo кa зи вa ли и издвa ja ли измe ђу мнo штвa 
дру гих.
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У тре ћем ди је лу пу то пи са Бо ка и Бо-
ке љи Ма та вуљ се окре ће опи су на род-
ног и дру штве ног жи во та са по себ ним 
освр том на ста ро бо кељ ско плем ство и 
на оно шта је од тих ста ле жа пре о ста ло 
у са вре ме ном до бу. Од три бо кељ ска ста-
ле жа у сред њем ви је ку (вла сте ла, пу ча ни 
и кме ти ћи) оста ла је са мо успо ме на у 
са вре ме ном до бу, а из ме ђу број них пле-
мић ких по ро ди ца мно ге су оси ро ма ши ле 
и еко ном ски про па ле, или се би о ло шки 
пот пу но уга си ле. Ма та вуљ не за бо ра вља 
да на ве де пле мић ко и сер дар ско по ри је-
кло по је ди них по ро ди ца у Ко то ру (Дра го, 
Бу ћа, Би во ли ћи, Лу ко ви ћи, Ср ђи ћи, Бе-
ри ћи, Бу а ли це), у До бро ти (Ива но ви ћи), у 
Пе ра сту (Виц ко ви ћи, Ба ло ви ћи), у Ри сну 
(Ће ло ви ћи), у Бу дви (Ме ди ни, Бу би ћи), 
ме ђу Па штро ви ћи ма (Зе но ви ћи), или у 
Но во ме (Вој но ви ћи, Стра ти ми ро ви ћи, Го-
ра ку ће, Бу ро ви ћи), из ме ђу ко јих су са мо 
ри јет ке очу ва ле углед и сла ву до са вре-
ме них да на, као Вој но ви ћи и Го ра ку ће, 
на при мјер.

У са вре ме ном до бу Бо ке љи се ди је ле на 
„пе чал ба ре“ и на оне ко ји „оста ју на до му“. 
Ме ђу пр ви ма нај пре те жни ји су мор на ри, 
а ма ње је оних ко ји су тр гов ци, те жа ци и 
ар га ти или ко па чи у аме рич ким и аустриј-
ским руд ни ци ма. Раз лог за бо кељ ско пе-
чал ба ре ње је у не до стат ку об ра ди ве зе мље, 
о че му рје чи то свје до чи Вук Ка ра џић у 

„Ков че жи ћу“, али је Ма та вуљ увје рен ка ко 
је то и по сље ди ца не вје шти не, јер да ту 
ма лу, али плод ну зе мљу, „Бо ке љи об ра ђу ју 
као Нем ци или се вер ни Ита ли ја ни“, би ло 
би уз да ро ве мо ра и ме ди те ран ско во ће 
све га до вољ но за бо гат жи вот.

Че твр то по гла вље књи ге о Бо ке љи ма 
и Бо ки ко тор ској Ма та вуљ за по чи ње као 
при вред но-по мор ску сту ди ју о успо ну 
и про па сти бро дар ства, на ста вља је као 
ет но граф ко је га пре вас ход но ин те ре су ју 
жи вот и оби ча ји по мо ра ца, да би на кра ју 

до шао до из ра жа ја и ње гов вр сни при по-
вје дач ки дар: упе ча тљив је зик, из у зет на 
моћ по сма тра ња и уоча ва ња осо бе них 
де та ља, цје ло ви ти пор тре ти (ка пе та на, 
њи хо вих же на „мор на ри ца“ ко је су пло-
ви ле на бро до ви ма, „ма ло га“) и слич но.

По мор ство је би ло не ис црп ни из вор 
угле да, пре сти жа, сла ве и бо гат ства бо кељ-
ско га, а „има ти ка пе та на у сво ме пле ме ну 
бе ја ше нај ве ћа ди ка“. У то ме су на ро чи то 
пред ња чи ле дви је оп шти не: Хер цег Но ви 
и До бро та, и сто га „бе ја ху у ве ћој ча сти 
од оста лих по свој Бо ци“. Из са ме нов ске 
кра ји не „би ло је ше зде сет и пет брат ста ва, 
у ко ји ма, од вај ка да бе ше нај ма ње по је дан 
ка пе тан по мор ски“, док је у До бро ти би ло 
оно ли ко ка пе та на ко ли ко и ве ли ких ку ћа. 
У Бо ки, ме ђу про стим на ро дом, на гла-
ша ва Ма та вуљ, „‘ка пе тан’ зна чи не што 
ви ше не го ‘го спо дин’, те ни је рет ко чу ти 
да се ља ци зо ву про ту, ле ка ра, адво ка та 
итд. – ‘ка пе тан-про то’, ‘ка пе тан-док то ре’ 
итд.“. Про ис те кло је то из чи ње ни це да су 
мор на ри по ред ра то ва ња са „не вјер ном 
сти хи јом“ мо ра ли би ти уви јек са оруж јем 
у ру ци, јед но због удје ла у мле тач ким ра то-
ви ма про тив Ту ра ка, а дру го због бор би с 
гу са ри ма, ко јих је Сре до зе мље, по го то во 
у мо ри ма око Грч ке, би ло пре пу но. Мор-
на ри су за то и на зи ва ни „вој ском“, а њи-
хо ви ка пе та ни по ред по мор ске вје шти не 
мо ра ли су би ти и спо соб ни за по вјед ни ци 
и ју нач не вој во де, што им је до но си ло по-
ме ну ти ве ли ки углед и по што ва ње.

Злат но до ба бо кељ ског по мор ства 
пред ста вља из ла зак на ве ли ка мо ра с 
кра ја 18. и у пр вој по ло ви ни 19. ви је ка 
и пло вид ба око Афри ке до Ин ди је, или 
пре ко Атлан ти ка у Но ви сви јет, за хва љу-
ју ћи че му су по сли је не ко ли ко го ди на и 
ка пе та ни и мор на ри сти ца ли ве ли ки име-
так. Про паст је дре ња ка и раз вој пар них 
бро до ва, чи ју су град њу кон тро ли са ла 
ве ли ка фи нан сиј ска дру штва, пот пу но 
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су из ми је ни ли ту сли ку. У ври је ме кад је 
Вук Ка ра џић пи сао о Бо ки она је има ла 
250 „па тен та ни јех“ бро до ва, че тр де сет 
го ди на ка сни је, у Ма та ву ље во до ба, све га 
пет, а слав на бо кељ ска мор на ри ца пре-
те жно је пло ви ла на бро до ви ма аустриј-
ско га „Лој да“.

Ма та вуљ с на ро чи том па жњом при-
ка зу је мор нар ско ста са ва ње: шко ло ва ње 
и на пре до ва ње од „ма ло га“, пре ко „мла-
ди ћа“, до мор на ра, кр ма на, боц ма на, и 
нај по сли је по ла га ња „пот ка пе тан ског ис-
пи та“, по сли је ко је га је до би јао „па тен ту“ 
и пра во да но си ци лин дар, те да са че ка 
ред или сре ћу да као са мо стал ни ка пе тан 
за по ви је да бро дом. Ин те ре су је га на чин 
и устрој ство мор нар ско га жи во та: на срп-
ским бро до ви ма вла дао је „оштри запт“ 
и па три јар хал ни дух, ка пе тан се „очин-
ски ста рао о здра вљу и ко ри сти сво јих 
под ло жни ка“, а не по слу шни и иза гна ни 
мор нар те шко је мо гао за пло ви ти на би ло 
ко јем дру гом бо кељ ском бро ду. Ма та вуљ 
при ка зу је бри жност с ко јом су вр ше не 
вјер ске ду жно сти и ње го ва ни на род ни 
оби ча ји (уви јек је го ри ло кан ди ло пред 
ико ном за штит ни ка по мо ра ца све то га 
оца Ни ко ле, уред но се вр ши ла мо ли тва, 
уред но по сти ло), и с на ро чи тим при по-
вје дач ким на дах ну ћем „за ми шља при зор“ 
при ла га ња бад ња ка на Бо жић: „Да ле ко 
од кра ја на ко ме жи ве љу ди, мно го да ље 
од отаџ би не, из ме ђу бес крај но га не ба и 
бес крај не пу чи не, на ко ра бли, ру ко тво ру 
људ ско ме, слам чи ци јед ној ме ђу при род-
ним си ла ма, го ми ли ца љу ди ску пље них 
око ва тре, по сво ме оби ча ју, сла ве успо-
ме ну Спа си те ље ва до ла ска на свет. (…) 
Ве тар фи ју че кроз ко но пе и ка тар ке, ва ли 
ју ри ша ју на бо ко ве, смрт зи ја око њих; 
али они, осна же ни твр дом ве ром у Бо га, 
по уз да њем у ве шти ну сво га ста ре ши не 
и у сво је пре га о штво, те но ћи ви ше не го 
ика да ду хом жи ве у сво јој отаџ би ни и 

сне ва ју о срећ ној бу дућ но сти ко ја их че ка 
на до му…“. Умјет нич ку ин тер пре та ци ју 
јед ног та квог при мје ра про на ла зи мо и 
у ка сни јој Ма та ву ље вој но ве ли „Пр ви 
Бо жић на мо ру“.

По вра так бро до ва у до мо ви ну пред ста-
вљао је пра во сла вље, а уста ље ни ри ту ал 
по што вао се ви је ко ви ма. Већ на ушћу 
пре ма Оштром рту брод је гру ва њем то-
по ва и ис ти ца њем за ста ве огла ша вао свој 
до ла зак, „вој ска“ и ка пе та ни су се уми-
ва ли и пре о бла чи ли, а на спрам Са вин ског 
ма на сти ра се за ста ја ло да ка лу ђе ри осве те 
ла ђу и при че сте мор на ре, по сли је че га би 
би ли бо га то об да ре ни, а брод от пло вио 
пре ма Ко то ру.

Ма та вуљ се освр ће и на мно ге дру ге 
по је ди но сти мор нар ско га жи во та. На ро-
чи то те го бан жи вот „ма ло га“, об ја шња ва, 
на при мјер, двје ма бо кељ ским по сло ви-
ца ма: „Тре ба је сти мор нар ски крух (хљеб) 
нај при је, а ла ко се за ка пе та ни ти“ и „Ко се 
не на вик не слу ша ти, тај не ће умје ти ни 
за по ви је да ти“. Чи ње ни цу да су у ста ра 
вре ме на не ри јет ко и Бо ке љи це пра ти ле 
сво га му жа ка пе та на „по го ле мој пу чи ни“, 
ако је он за по ви је дао вла сти тим бро дом, 
Ма та вуљ ко ри сти да нас упо зна са „ра зно-
лич ним“ и жи вим њи хо вим успо ме на ма. 
Из гле да ла су, на при мјер, не ствар но њи-
хо ва ка зи ва ња о то ме кад им се ко је ди је те 
ро ди ло или умр ло „на пу чи ни“: „Ли цем 
на Ђур ђев дан ро дио ми се Ни ко на пу ту 
ка Син га по ру… јад на мо ја Да ни ца пи јех-
ну ла (из дах ну ла) је кад би ја смо три да на 
да ле ко од Њу-Јор ка… Бо же, мо је го ле ме 
не во ље! Мо лим Јо ка да се вра ти мо, да пре-
да мо ди је те зе мљи, и он ћа ше, си ро мах, 
али ду нуо про кле ти вје тар кон тра, те не 
би куд ни ка мо, но мо ра смо сво је ро ђе но 
ди је те са хра ни ти у мо ре. Аох, Бо же, осло-
бо ди од то га и крв ни ка!…“. По ред оних 
већ по ме ну тих ду жно сти, оба ве зе ка пе-
та на би ле су на ла ђи још ра зно вр сни је. 
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Био је и су ди ја и ду хов ник кад ус тре ба, 
за во дио је но во ро ђе но сво је ди је те, кр шта-
вао га или опо ја вао, да би по по врат ку у 
за ви чај, пре да вао те за пи се сво ме па ро ху. 
Ма та вуљ не за бо ра вља да нам пре до чи 
ка ко је би ло у Бо ки и ова квих кр ште ни ца: 

„Тај и тај, за ко ни ти син…, ро ђен год…, 
мје се ца…, да на…, на Ти хом Оце а ну, на 
бро ду…, пу ту ју ћи од Вал па ра и зо ка Мел-
бур ни (Аустра ли ја), на… зе мљо пи сне ши-
ри не, би кр штен од сво га оца ка пе та на…, 
а ка сни је у Три је шћу све ти јем ми ром по-
ма зан од је ро мо на ха“ и слич но.

У за вр шном, пе том ди је лу књи ге Бо ка 
и Бо ке љи, Ма та вуљ ре зи ми ра сво ја за па-
жа ња о зе мљи, о кли ми и ље по ти под не-
бља, о об лич ју и мен та ли те ту љу ди, о на-
чи ну оди је ва ња и не из мјер ном бо гат ству 
срп ског је зи ка. Бо ка је бр до ви та, при сој на, 
на мо ру, у њој се ми је ша ју пла нин ски и 
ме ди те ран ски ва здух, за то је здра ва и 
по год на за жи вот, а њен нај љеп ши и нај-
здра ви ји град је Хер цег Но ви. Ма та вуљ га 
с по уз да њем пре по ру чу је „имућ ним бо ле-
сни ци ма Ср би ма“, због бла гог под не бља, 
чи сто ће, из у зет не хра не и слич но.

За бо кељ ски мен та ли тет Ма та вуљ 
углав ном про на ла зи са мо ри је чи хва ле. 
Бо ке љи су нео бич но ду го вјеч ни, умје ре ни, 
по из гле ду су „ста си ти, цр но ма ња сти, пи-
то ма ли ца и по гле да“, а по па ме ти „ум ни 
и вр ло ре чи ти“, до бри су знал ци је зи ка. 

„Бо кељ је до че кљив (го сто љу бив), ју на чан, 
вр ло па жљив у са о бра ћа ју са из вањ ци ма, 
љу би Ср би на из ма ко га кра ја, од ту ђи-
на ца нај ви ше це ни Ру се, Ен гле зе и Фран-
цу зе, нај ма ње Та ли ја не и Нем це. Ма на му 
је што је ки че љив, тј. пре це њу је се бе, али 
не да је ла ко ма ха то ме осе ћа њу. Ште дљи-
вост код њих хо ће да пре ђе у ла ком ство, 
опре зност и не по вер љи вост“. Бо ке љи це 
су ли је па стру ка, буј не ко се, ли ца сјет-
но га из ра за, уред не су и чи сте, а глав не 
вр ли не су им: „по бо жност, вер ност пре ма 

му же ви ма, не жност пре ма по ро ду, љу бав 
пре ма род би ни, ра ди ност и ште дљи вост“, 
за мје ра ју им „што се при уда ји ви ше по-
во де за ра зу мом не го за ср цем“.

Ма та вуљ опи су је да се на род по Бо ки 
оди је ва на раз ли чи те на чи не. Бр ђа ни су 
са свим на лич ни Цр но гор ци ма, а њи хо ве 
же не оди је ва ју се као срп ске се ља ки ње у 
Угар ској. У ва ро ши ма вла да пра во ша ре-
ни ло: све ви ше ма ха за у зи ма но шња по 
фран цу ском кро ју, али је још на ци је ни 
и ста ро бо кељ ско, тач ни је до брот ско оди-
је ло: „плит ке, отво ре не ци пе ле, цр не ча-
ра пе до ко ле на, сви ле не цр не ди ми је, око 
стру ка пас, на гру ди ма пр шњак од цр не 
сви ле са сре бр ним пу ци ма, кра так гуњ од 
исто га тки ва и на гла ви сви ле на цр на ка па 
на лик на цр но гор ску“. Ако све му то ме до-
да мо код по ко јег ста рог ка пе та на и ци лин-
дар на гла ви умје сто ка пи це, он да је сли ка 
на род ног оди је ва ња пот пу на и по го то во 
за из вањ це из не на ђу ју ћа и сми је шна.

Ље по ту и бо гат ство срп ског је зи ка у 
Бо ки ис та као је још Вук Ка ра џић, и го то во 
да не ма стра ни це у дру гој књи зи ње го вог 
Срп ског рјеч ни ка из 1852. го ди не, без по-
ко је ри је чи из Бо ке. Ма та вуљ на гла ша ва 
да је пра ва ште та што се те чи сто срп ске 
ри је чи сла бо одо ма ћу ју у књи жев ном је-
зи ку, и што „Шу ма дин ци и Вој во ђа ни 
ра ди је узи ма ју ту ђе ре чи или ку ју но ве 
не го што при хва ћа ју ре чи с Ју га“.

Као пу то пи сац Ма та вуљ је окре нут 
по мје ра њу гра ни ца жан ра, а хи брид ност 
и син кре тич ност ни је схва тио као умјет-
нич ка огра ни че ња већ као ства ра лач ке 
пред но сти и сло бо ду. Ма та ву љев пу то пис 
о Бо ки и Бо ке љи ма ис пи си ван је по сли је 
не ко ли ко упе ча тљи вих ет но граф ско-пу-
то пи сних сту ди ја (Вук Ка ра џић, Вук Вр-
че вић, Сте фан Ми тров Љу би ша, Ла зар 
То ма но вић), за то ње го ва ли те рар на на-
мје ра и ни је са др жа на у от кри ва њу но во га 
и не по зна то га, ма да су за пи си о жи во ту 
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по мо ра ца са свим по себ ни и са мо свој ни, 
већ у са же тој син те зи оно га по зна тог и 
на пи са ног, ко ја ће за го ли ца ти ма шту пут-
ни ка и при ву ћи га да и сам спо зна ча ри 

„уба ве Бо ке“. Мје сти ми це пре тје ра на и 
не по треб на са же тост као да је спу та ва ла 
пи сца да се освр не и на по је ди не зна чај не 
гра ђе ви не у Хер цег Но во ме, да опи ше уну-
тра шњост и дра го цје но сти ма на сти ра Са-
ви на, да нам при ка же број на ко тор ска 

зда ња и зна ме ни то сти, по је ди не ле ген де о 
по стан ку мје ста или ети мо ло ги ју на зи ва, 
или да нам пред ста ви град Ти ват и тив ћан-
ски за лив у цје ли ни. На су прот то ме, на 
од ли чан и не по но вљив на чин пред на ма 
вас кр са ва бо кељ ска про шлост и са вре ме-
ност, бо кељ ско под не бље и мен та ли тет, и 
на да све из вр сно и не по му ће но бо кељ ско 
Срп ство, ко је је ову на шу по кра ји ну уви-
јек из два ја ло из над свих дру гих.

 summary
 Σ Itinerary Boka Kotorska by Lazar Tomanovic and Simo Matavulj

In this essay there were analized two related itinerary texts about Boka Kotorska by Lazar 
Tomanovic, Bay of Kotor (1868), and Simo Matavulj, Boka and the people from Boka 
(1893). Th e point in this essay were on authentical itinerary adventures and pictures of 
Boka Kotorska, on Boka’s ethnopsychology and national character. Also the point were 
at ethnographics, folclor and languages particulary on this extent, also on historical, 
geographical and economical studies which showed very reliable past time and current 
reality Boka Kotorska in the second half of 19th century.
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