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ТРАГОВИ СТАРОГ РУДАРЕЊ А 
У ТОПОНИМ ИЈИ ПЉ ЕВАЉ СКОГ КРАЈА

Према гледишту једног ономатолога по двоструком средњене- 
мачком изговору речи Zech - Tech за рударску јаму, добила је име река 
Ћехотина, што би требало да значи: река која протиче кроз рудишта.1 
То, наравно, није тачно. Зна се, наиме, да име Ћехотине потиче од старе 
српске основе тјех - од које је изведен назив Тјешен за изворишни пре- 
део и крак реке.2 Поред тога, у српском језику река која тече кроз оруд- 
њено земљиште обично се назива рудница. И поред тога, судећи по 
значајним траговима старог рударења у пљеваљском крају, од извора 
Ћехотине, кроз поречје њених притока све до ушћа у Дрину, Ћехоти- 
на би се одиста могла сматрати реком која протиче кроз рудишта. 
Највећи број старих налазишта руде и рудника данас је заборављен, а 
о њима нема ни предања. Само су се у неким топонимима, везаним за 
постојање рудних жила, копање и вађење руде и њену прераду, сачували 
трагове античког и средњовековног рударења.

Од веома развијеног и добро организованог римског рударства 
у српском језику има мало остатака, интернационални термин метал 
и згура (латински scauria, scoria). У римским рудницима, названим - 
metalla, радили су у пљеваљском крају домородачки рудари, романи- 
зовани Пирусти, чија су нека имена уклесана на надгробним 
споменицима из Комина. Водећи рачуна о сталним и нарастајућим

1 М. Pavlović, Tragovi rudara Sasa u srpskohrvatskom jeziku, Годишњак Филозофског 
факултета у Новом Саду, Књ. V, Нови Сад 1960, 99 - 127, стр. 124-125 (двојство обли- 
ка mhd.zache и mnd. teche , отуда * тјехотина = Ћехотина).

2 А. Лома, Топономастика и археологија - антички локалитети код Пљеваља 
и Пријепоља и моГући предсловенски остаци у тамошњој топонимији, Ономатолошки 
прилози X, Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, од- 
бор за ономастику, Београд 1989,1-32, стр.2, нап.6 и стр.6 (етимологија Ћехотине).
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потребама државе, Римљани су организовано преселили групу Пируста 
који су отворили руднике у Ердељу.3

Досељавајући се на балканске просторе Срби су са собом донели 
одређена знања о вађењу и преради руде, пре свега гвожђа, о испирању 
злата из река и плитких рудних жила. О томе говоре имена Копаоника 
и Рудника и многобројни топонима названи плакаоница по испирању 
руде. Нову технологију рударења и немачку терминологију, заједно са 
својим градским уређењем доносе у српску државу саски рудари.

Истим путем којим су некада исељени Пирусти, али у инверзном 
правцу, Саси су доспели из Ердеља у Србију. Први пут се појављују у 
Брскову код Мојковца на реци Тари у време краља Уроша I средином 
XIII века.4 Опремљени рударским приручником, попут Агриколино и 
дела De re metallica, прво су трагали за остацима античких напуштених 
рударских окана и на њима отпочели примену својих знања и боље 
технологије.5 Тако су од римских metalla постале многобројне метаљке 
широм српских земаља.

Између села Миронићи и Бољанићи, северозападно од Пљеваља, 
налази се заселак Метаљка, а према северу протеже се планина Ковач 
са врховима Гвозд (1367 м) и Црвена стијена (1335 м). На Ковач се нас- 
тавља планина М етаљка (1394 м) са истоименим селом, југоисточно од 
Чајнича. Гвозд је општи словенски назив за метал уопште, посебно 
гвожђе или жељезо, а планина Ковач и истоимено планинско село до- 
били су име по људима који су се бавили једним од најстаријих заната - 
ковом гвожђа и других метала и ковањем алатки и оружја. Сачувани 
топоними показују да је планински комплекс Ковача, са две Метаљке, 
Гвоздом и Црвеном стијеном, названој по црвеној боји оксидне руде 
гвожђа, био рударски ревир гвоздене руде са дугом експлоатацијом, у 
римском добу, као и у средњем веку.

3 О Пирустима Мсшорија Црне Горе I - од најсшаријих времена до краја XII ви- 
јека, Титоград 1967, стр. 9 6 - 9 7  ( М. Гарашанин).

4 М. Динић, За историју рударства у  средњевековној Србији и Босни I, Српска 
академија наука, Посебна издања књ. CCXL, Одељење друштвених наука књ. 14, Бео- 
град 1955, стр. 1 - 2 9  (Саси); стр. 2 (међу топонимима везаним за Сасе наводи се и Са- 
син-поље код Пљеваља, које се данас не налази на географским картама); М. Павло- 
вић, Tpaloeu рудара Саса у српскохрватском језику, Годишњак Филозофског факул- 
тета у Новом Саду, Књ. V, Нови Сад 1960, 99 -127.

5 De re metallica libri XII, илустровани приручник о рударству хуманисте Георгиу- 
са Агриколе (1494 - 1555) објављено је први пут 1556. у Базелу, о њему и о изворима и 
рударској терминологији која је коришћена код Срба: М. Антуновић Коблишка, За пра- 
вилно тумачење значења и порекла неких старих рударских и топионичарских нази- 
ва, Ономатолошки прилози III, Београд 1982,169 -  185; стр.171, нап. 14 (о Агриколи).

56



ТРАГОВИ СТАРОГ РУДАРЕЊА У ТОПОНИМИЈИ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Сложени процес рударења укључивао је високо специјализовану 
поделу различитих послова, проналажење рудне жиле, отварање окна, 
копање и вађење руде. Сваки радник у томе послу, одређена места и 
фазе рада имали су посебни назив, највећим делом преузет из саског 
рударства. О томе сведочи Закон о рудницима деспота Стефана 
ЈТазаревића из 1412. године, заснован на саском рударском праву, који 
су у целости преузели турски рударски закони из XV и XVI века.6 
Разуђена немачка терминологија прилагођена је српском језичком сис- 
тему у тој мери да је некада тешко препознати изворну реч. И поред 
тога, постоје топоними на великим и познатим рудиштима, како српс- 
ки, тако и они за које је јасно да су немачког порекла, чије право 
значење нису забележили извори. Могуће је да име села Глиснице, са 
знатним депозитом лигнита, које се налази јужно од М етаљке у 
Бољанићима, потиче од немачке речи gliztem - сијати. У североис- 
точном делу села подиже се брдо Штур (1036 м), од немачког Sturz 7. 
Назив се проширио свуда по српској држави где се рударило у средњем 
веку, добијајући у српској говорној средини семантичко обележје голо- 
га врха или планинске косе на орудњеној планини. Н а Руднику, једном 
од највећих рударских комплекса у средњем веку, постоји Велики, Ма- 
ли и Прлински Штурац. Под градом Кожљем на Пчињи поред брда 
Штур је планина Сребрник и село Рудари. У Пустој реци код Лебана по- 
стоји село Штулац са махалама Доњи и Горњи Штулац. Село се у пр- 
вој половини XV века називало Царичина, по рушевинама комплекса 
Царичиног града (Justiniana Prima).8 Северозападни део Дурмитора на- 
зива се Штулац, истим именом као и његова два врха, Велики и Мали 
Штулац. Као и Штур код Глиснице, Штулац на Дурмитору једини је, и 
поуздан доказ да се ту у средњем веку рударило.

На северозападним огранцима планине Љубишње испод Голог 
Вјетреника, а између две планинске косе - Мојковац и Шупља стијена, 
извире поток Мједеник, протиче кроз село Петине и код брда Мједе- 
ник улива се у Ћехотину. Назван је по старом имену за бакар - мјед.

6 Преглед литературе о средњовековном рударству Балкана са наведеним изво- 
рима: С. Ћирковић, Производња злата, сребра и бакра у  централним областима Бал- 
кана до почетка новог века, Работници, војници, духовници - друштва средњовеков- 
ног Балкана, Београд 1997, 79 - 103. Корисне податке садржи: T. Vukanović, Rečnik drev- 
nog rudarstva u zemljama centralnog Balkana, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor 1998.

7 M. Павловић, Tpažoeu рудара Caca у српскохрватском језику, Годишњак Фи- 
лозофског факултета у Новом Саду, Књ. В, Нови Сад 1960, 99 - 127, стр. 112.

8 Ј. Јовановић, Пуста река - антропоГеоГрафска и социолошка истраживања, 
Други посебни) део, Лесковачки зборник XVII, Додатак, Лесковац 1976,112 - 113.
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Истог порекла је Медено гумно у Брскову код Мојковца, Мједено брдо 
у селу Кичави, североисточно од Томашева, и брдо (1396 м), између из- 
воришног дела Козничке реке и Ћехотине, које лежи јужно од руше- 
вина средњовековног града Козника. На карти српског Ђенералштаба 
из 1892. године убележено је као Мједанице. Остаци згуре код Козни- 
ка и име брда потврђују експлоатацију бојених метала, бакра, вероват- 
но и сребра. Рудник је напуштен, град остао у рушевинама, а придошло 
становништво није разумело право значење имена брда са лежиштима 
бакарне руде. Данас се то узвишење назива Мејданица.

Другачија је била судбина рудника код Шупље стијене. Када је 
1950. године обновљен рудник, отворена су стара окна, пронађени ста- 
ри рударски ходници и алатке. Село Шула у непосредној близини, у ко- 
ме су подигнуте зграде за потребе рудника, вероватно је добило име по 
неком немачком рударском термину.9 Плавче брдо у селу Петине, кроз 
које тече поток Мједеник, везује се за глагол плавити, који у рударској 
терминологији обележава топљење руде, а плавчар је био топиони- 
чар.10 Још једно Плавче брдо (1164 - 1037 м) протеже се између река 
Љубовиђе и Љешнице, северно од Томашева. У изворишном делу 
Љешнице на планини Лиси је купасто брдо М етаљка (1119 м).

Испод П лавчег брда у Подгори планине Љубишње према левој 
обали Ћехотине смештено је село Нанге, чије име би могло да потиче 
од немачког neu/new Genge, што значи нова жица руде.11 Према селу на 
супротној обали Ћехотине у окуци реке налази се потес Бадањ. Бадањ 
је велики суд који се и данас користи у домаћинству. Топоним се поја- 
вљује на старим рудиштима (Козја глава на Копаонику), где је норми- 
рани камени примерак могао да се користи као запреминска мера.

Комплекс Шупље стијене показује необичне, и нимало случајне 
подударности у топонимији са Брсковом, чувеним средњовековним руд- 
ником и рударским градом код Мојковца. Код Шупље стијене, поред по-

9 М. Војиновић, Пљеваљски крај - прошлост и порекло становништва, Београд 
1993, стр. 236 (о руднику Шупља стијена). Име села Шула неће бити у вези са немач- 
ким именом за школу (Schule), већ стога што је именица средњег рода у множини, да- 
тив: Шулима. Порекло речи треба тражити у неком старонемачком рударском називу, 
као што су жола, жол (дно рударског окна) или шурф  (место откопа), који се помињу 
у Закону о рудницима деспота Стефана ЈТазаревића 1412. године, Н. Радојчић, Закон  
о рудницима деспота Стефана Лазаревића, Српска академија наука и уметности, Бе- 
оград 1962, стр. 75 (жола), 89 - 90 (шурф).

10 В. Симић, Н адо и плавити. термини наше старе производње Гвожђа, Оно- 
матолошки прилози II, Београд 1981,143 - 150.

11 М. Pavlović, Tragovi rudara Sasa u srpskohrvatskom jeziku, Годишњак Филозофског 
факултета у Новом Саду, Књ. В, Нови Сад 1960, стр. 107.
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тока Мједеник постоји, такође, и брдо Мојковац. Сличан топонома- 
стички комплекс потекао из средњовековног рударења, садржи село 
Мајковац у Пустој реци код Лесковца, у коме постоје махале Пржан и 
Рупци, прва названа по пржењу руде, друга по српском називу за руда- 
ре - рупнике.12 Сва три места, Мојковац код Брскова, онај код Шупље 
стијене и Мајковац у Пустој реци трагови су домаће, српске рударске 
терминологије и технологије средњег века, чије се првобитно порекло 
заборавило, а значење изгубило. При томе, оправдано је помишљати и 
на преношење месних имена преко планског досељавања специјализо- 
ваног рударског становништва, што се чинило у свим средњовековним 
државама. Рудари су се селили с места на место и сами, у потрази за 
рудом, носећи са собом све што су имали, знање, иметак, алатке, као и 
сећање на имена из старог краја. Иста топонимија Брскова и Шупље 
стијене, исти привредни основ живота - рударење, допуштају да се прет- 
постави групно пресељавање рударских породица и отварање рудника 
на Шупљој стијени, можда у време када је Брсково скоро напуштено, 
четрдесетих година XV века.13

У непосредној околини Пљеваља вадила се и прерађивала бакар- 
на и оловна руда из које се добијало сребро. Северно од града у под- 
ножју брда Богишевац (975 м) налази се заселак Бакрењаче, према се- 
вероистоку је село Руднице и заселак Смрдан, назван по карактери- 
стичним сумпорним испарењима галенита, сулфидне оловне руде, која 
често садржи сребро. Северозападно од града су брдо Рудница (1117 м) 
и Рудно брдо (984 м) према Ћехотини. На супротној страни реке испод 
брда Гостеч (1087 м) налазе се рушевине града Гостеч и Подгостеч у 
селу Видре. У непосредној близини је средњовековни град Кукањ на 
ушћу реке Главетине у Ћехотину, по коме је названа истоимена турска 
нахија. Оба ова града контролисала су рударски ревир око Пљеваља ко- 
ји се простирао од Ћехотине и Рудног брда до засеока Смрдан испод 
планине Чемерна. Н а том рудном богатству почивао је успон римског 
муниципија S у Коминима. Необичан назив села вероватно потиче из 
римске рударске терминологије. У Буковици у селу Ковачевићи један 
заселак назива се такође Комини. Суседно село Кржава забележено је 
као рудник у турском попису Херцеговачког санџака из 1477. године.

12 Б. Марковић, Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића- превод и 
правноисторијска студија, Српска академија наука и уметности, Споменик CXXVI, 
Одељење друштвених наука 24, Београд 1985, стр 13 - 20 ( рупа), 21-22 ( рупник).

13 К. Јиречек, Трговачки путеви и рудници Србије и Босне у  средњем вијеку, 
Зборник Константина Јиречека I, Београд 1959, 205 - 303, стр. 270, нап. 186 ( 31. јула 
1433. године дубровачки трговци наводе Брсково међу напуштеним градовима).
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ГОРДАНА ТОМОВИЋ

Рудник је био царско добро, султанов хас, са 114 кућа, 10 неожењених 
и једним муслиманом. У руднику се вадило гвожђе, а руда се топила у 
десет топионица - самокова , од којих је приход био по 100 акчи 
годишње. Чисто жељезо доносило је 250 акчи, а узимало се по 8 акчи 
од сваке пећи. Укупан приход од рудника, који се сливао у султанову ка- 
су, био је 8.554 акче годишње. Други царски рудник, али много мањи 
него Кржава, било је Бучје у Поблаћу, североисточно од Пљеваља. 
Имало је 47 домова и 10 неожењених, само два самокова, порез на 
жељезо био је 120 акчи, и укупан приход 2.786 акчи. Кржава у Букови- 
ци и Бучје у Поблаћу били су једини активни рудници у другој полови- 
ни XV века у пљеваљској регији.14

Gordana Tomović

TRACES OF OLD MINING IN THE TOPONOMY IN THE REGION OF
PLJEVLJA

Summary

Considerable traces of old mining from different periods have been preser- 
ved up today in the region of Pljevlja, from the spring of the river Ćehotina along 
its valley and its tributaries, to the estuary in the river Drina. These old mines and 
ancient mining are mostly forgotten, without even тето гу  in local tradition. Only 
some names, connected with metallurgy, and mine ores, conserved the traces of 
antique and medieval mining.

The first mining area is on the northwest from Pljevlja around the moun- 
tain Kovač, with the hamlet Metaljka, reflecting Latin term for mine and mining 
-  res metallica, and with the peaks Gvozd and Crvena stijena, which all derived 
from the iron ore, its melting and casting in the antique and medieval period. Ne- 
arby in the village Glisnica there is a hill named Štur. The name originated from 
old German mining terminology, widely spread throughout medieval Serbian sta- 
te near mines and ores, denoting bare mountain peak, like Sturac on Rudnik, Stur 
on ther river Pčinja, Štulac near Lebane, Štulac on the mountain Durmitor, being 
the only and reliable testimony of old mining on this mountain.

14 A. Aličić, Poimenični popis Sandžaka vilajeta Hercegovina, Orijentalni institut u Saraje- 
vu, Sarajevo 1985, стр.5 ( рудник Бучје); стр. 7 - 8 ( рудник Кржава).
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ТРАГОВИ СТАРОГ РУДАРЕЊА У ТОПОНИМИЈИ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

There is another mining area in the region of Pljevlja on the nothwest slo- 
pes of the mountain Ljubišnja, around today mine Šuplja stijena. The stream and 
the hill Mjedenik indicate that there has been exploiting copper, which was cal- 
led mjed, the same as Medeno gumno in Brskovo, Mjedeno brdo in the village 
Kičava and the hill Mjedanice near Koznik. The stream Mjedenik runs through 
the village Petine, where there is Plavče brdo, connected with the verb plaviti, 
that means melting ore.

In the vicinity of Pljevlja there are traces of copper and lead mining and me- 
tallurgy. To the north is the hamlet Bakrenjače, the village Rudnica and hamlet 
Smrdan, named by characteristic evaporation of sulphur in the lead ore. The mi- 
ning revir of Pljevlja was controlled by two medieval fortresses, Kukanj and Go- 
steč. In the period under the Turkish rule in the region of Pljevlja were active only 
two iron mines, Kržava in Bukovica, and Bučje in Poblaće.
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