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Предговор
Костићи
у рату слободари, у миру паметари
Костићи у Цеклину дубоко су утемељени у токовима црногорске историје.
У Штабу владике Данила, у бици на Царевом Лазу 1712. године, према вјеродостојном предању, био је угледни поп Косто Љешев, родоначелник цеклинског братства Костића у Црној Гори.
Костићи су бирали између ланаца и слободе. Призвали су “Крст часни и
слободу златну” и раскинули ланце. У борби “на живот и смрт” били су и остали своји на своме, заједно са Цеклињанима којима су припадали.
Петар Први Петровић Његош, у народу познат као Свети Петар Цетињски,
у своје вријеме, казао је да су Цеклињани “Источни бедем“ Црне Горе. Професор
доктор Бранко Костић у Родослову наводи стихове Светог Петра који гласе: “Небо
даје муње и громове, Цеклин племе храбре витезове”.
Битка на Царевом Лазу, Прва похара Жабљака (Црнојевића) 1835, Бој на
Салковини 1840, Друга похара Жабљака 1852. и бројне друге борбене акције Цеклињана на Скадарском језеру нијесу се могле замислити, без учешћа Костића.
Од дванаест Цеклињана који су се у Првој похари Жабљака помоћу стуба, ноћу,
попели уз 12 метара високе бедеме тврђаве и освојили ово турско утврђење, били
су два Костића, Малиша Перишин и Милош Петров (по породичном предању
Милош Иванов). У Боју на Салковини, међу 26 цеклинских витезова који су се
затворили у чувено Ћендеровића кућиште да пруже отпор Турцима, били су
два Костића, Даица Савићев и Даица Турчинов (Турчиновић) - Костић. У Другој
похари Жабљака 1852. године такође учествују Малиша Перишин Костић и Милош Петров (Иванов) Костић.
Испред свих њих, у то вријеме, био је Вук Коичин Костић, а Љешевић, који
је у своје вријеме био најугледнији Цеклињанин. Професор Костић у Родослову
наводи ријечи Јанка Крцунова Лопичића, према којима је Свети Петар на Каручу
у једној прилици изјавио: “Оно што је до сада у Цеклину био Петар Андријин
Стругар, то ће од данас бити Вук Коичин Костић-Љешевић”. Наиме, Петар Андријин Стругар био је барјактар Цеклинског племена, али већ у поодмаклим годинама живота. Иако је у то вријеме барјактарство прелазило са оца на сина, у
овом случају барјактарство је преузео Вук Коичин Костић-Љешевић. Традицију
су наставили Вукови потомци. Послије Вукове погибије у боју на Салковини 1840.
године, барјактарство је преузео Вуков син Петар, а пслије њега, Петров син, односно, Вуков унук, Ђуро, који је погинуо млад и неожењен у Првом балканском
рату на прилазима Скадру. Ђуровом смрћу, гаси се директно потомство Вука Коичина Костића-Љешевића.
Петар Други Петровић Његош посебно је цијенио Вука Коичина Костића - Љешевића. Аутор Родослова, проф. Бранко Костић, наводи да је епску пјесму.
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“Удар на Салковину”, која је објављена у “Огледалу србском”, а почиње са
позивом Вуку Љешевићу, Његош сам написао, и да је изломљене и искривљене
пушке из Боја на Салковини чувао изложене на зидовима Биљарде на Цетињу.
Проф. Костић такође наводи мишљење Милована Ђиласа да су баш те изломљене пушке из боја на Салковини послужиле Његошу за завршну сцену о пребијеном џефердару Вука Мандушића у “Горском вијенцу”.
За име Вука Коичина Костића-Љешевића, као великог јунака, чуло се и ван
граница Црне Горе. Вук је био нискога раста па је у вези са тим, Јанко Крцунов
Лопичић записао занимљиву анегдоту. Наиме, када је група Херцеговаца дошла
на Цетиње, код Његоша, хтјели су упознати тог знаменитог јунака Вука Коичина, Костића-Љешевића. Вук се у то доба затекао на Цетињу, али је одбијао да се
појави пред Херцеговцима. Ипак, на наваљивање својих пријатеља, прихватио је
да пође. Али, није пошао сам. Повео је са собом свога племеника Николу Краљевића, који је био крупан и “права брката људина”. Када су се појавили пред Херцеговцима и када су ови запитали: “Који је од вас чувени јунак Вук Љешевић”?,
Вук је истурио испред Николу Краљевића и први проговорио: “Ово је Вук Љешевић”, показујући на Николу. Херцеговци су повјеровали у то и додали: “Баш
је вук и горски хајдук па имамо што видјети”.
Слободарску традицију Костићи настављају, заједно са својим Цеклињанима, и послије Његошевог доба. У ослободилачком рату 1876-1878. године у бици
на Фундини гине, поред осталих, поп Јоко Иванов Костић. Филип попа Мила
Костић, остаје на вјечној стражи на Тарабошу код Скадра, у Првом балканском
рату, 1912. године. У Тринаестојулском устанку 1941. године, Костићи су, заједно
са другим мјештанима Рваша и Бобије, на двије барикаде у Ђикановића Лазинама и на Торијуну, недалеко од Царева Лаза. То су прве барикаде постављене
италијанском окупатору на путу Скадар-Тузи-Подгорица-Ријека ЦрнојевићаЦетиње. Познато је да је два дана касније, 15. јула 1941. године дошло до битке на Кошћелама у којој је учествовало 70 (седамдесет) устаника Љуботиња и
Горњег Цеклина. Том приликом разбијен је и уништен италијански моторизовани батаљон од 800 војника и старјешина. Неколико деценија касније, познати
француски и европски интелектуалац и филозоф Жан-Пол-Сартр, посјетио је
Кошћеле и том приликом изјавио да је битка на Кошћелама прва права побједа антифашиста у поробљеној Европи. Тринаестојулски устанак 1941. године у
Црној Гори представља масовни општенародни отпор и одговор Петровданској
скупштини и квислиншкој творевини проглашеној дан раније на Цетињу.
У раније вријеме често се говорило да су од Љешевих потомака, Ђурашковићи давали Цеклину и Ријечкој нахији сердаре, Јанковићи јунаке, а Костићи
попове. Ако се има у виду да су прве основе школе у Црној Гори отворене тек у
Његошево вријеме (1834), онда се може разумјети зашто су се Костићи у Цеклину са шест попова у шест пасова (кољена) истицали по образовању. Вјероватно
отуда потиче и изрека да у свако цеклинско братство има по кило памети, а у
Костића ока (1,5 кг).
Традицију настављају и нове генерације, не по броју попова, него по броју
високошколски образованих кадрова.
Иако братство Костића спада у ред мање бројних братстава у Цеклину,
оно у посљедње четири генерације, рачунајући и одиве, одивичне, одивичиће
и снахе, има 119 лица са високом и вишом стручном спремом, међу којима је
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18 дипломираних правника, 17 дипломираних економиста, 12 дипломираних
професора српског језика и књижевности, страних језика и математике, шест
дипломираних електроинжењера, шест љекара, стоматолога и фармацеута итд.
У посљедње двије генерације, међу факултетски образованим лицима, јављају се
лица са занимањима као што су: технолози, електроничари, менаџери, информатичари, иноватори, музиколози, ликовни умјетници, дефектолози и други.
Посебно треба истаћи да се међу њима налази седам доктора наука, од којих
је једно лице академик Црногорске академије наука и умјетности, три редовна
професора и један доцент универзитета.
Братство Костића изњедрило је једног Народног хероја и генерала и шест
виших и високих официра Југословенске народне армије. Дало је предсједника Предсједништва Социјалистичке Републике Црне Горе и потпредсједника
Предсједништва Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, који је
посљедњих шест мјесеци СФРЈ вршио дужност предсједника Предсједништва
СФРЈ.
Родослов Костићи братство у Цеклину, аутора проф. др Бранка Костића,
издвајају двије карактеристике, у односу на друге књиге ове врсте.
Прва се огледа у томе што је проф. Костић, поред породичног предања, користио и два прворазредна историјска извора. То су: Први попис становништва
Црне Горе из 1879. године и оригиналне црквене матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих, које се чувају у Архиву Цетињског манастира. Користећи ове
изворе, аутор се послужио историјским и компаративним методом, при чему је
унио одређене корекције које се односе на писане изворе, јер и они нијесу увијек
непогрешиви.
Друга карактеристика која ову књигу издваја од осталих књига сличног
садржаја је што је проф. Костић Родословом обухватио и женску популацију. У
Родослову су нашле мјесто све одиве Костића и њихова дјеца, као и бабе, мајке,
снахе...које су из других братстава дошле у братство Костића. Наравно, све ово
у сфери могућег, најчешће за период од посљедњих 130 година, јер породично
предање раније није памтило жене, нити је био обичај да се ти подаци преносе
са кољена на кољено, а писаних извора за ранији период нема. С тим у вези,
Бранко Костић цитира стихове књаза и касније краља Николе Петровића Његоша из Посвете жени, одиви, Црногорки, којој је посветио своју највреднију драму
“Балканска царица”. Тамо је књаз Никола записао:
“... Трудне, наге, босе,гладне
За нама се потуцате
По границам домовине
Да нам скромни таин дате.
Ви нијесте од нас мање,
Кад наступе живе муке,
Воде, праха и олова
Додају нам ваше руке...”
На крају, учинио бих велики пропуст ако не бих скренуо пажњу читалаца
на велики углед и допринос науци који даје читава ужа породица аутора овог
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Родослова. Ту је супруга Милица, рођена Пејовић, доктор економских наука, редовни члан Црногорске академије наука и умјетности, редовни члан Научног
друштва економиста и Академије економских наука Србије (раније Југославије),
редовни члан Европске економске асоцијације академика...Старија кћерка Татјана-Тања, доктор је елктротехничких наука, научник-истраживач и иноватор у
Научноистраживачком центру мултинационалне корпорације АББ у Швајцарској. Млађа кћерка Маја, доктор је правних наука и редовни је професор Универзитета Црне Горе. Предаје Међународно приватно право, Еколошко право
и Међународно право за заштиту животне средине на Правном факултету у
Подгорици. На Институту за стране језике предаје, на енглеском језику, Основе
права. Најзад и сам аутор, доктор економских наука, редовни је професор Универзитета Црне Горе. Извео је 30 генерација студената Грађевинског факултета.
Потврдио се као врло успјешни генерални директор највеће фабрике у Црној
Гори. Часно, храбро и одговорно обављао је најодговорније државне функције у
Црној Гори и у Социјалистичкој федеративној Републици Југославији.
Ријеч је о породици која у овом времену поремећених моралних норми и
критеријама представља моралну величину за углед, по свим основима. Ова породица би могла бити беочуг у ланцу и много већих држава, а не само братства
Костића, Цеклинског племена, Ријечке нахије, Цетиња и Црне Горе.

Обод-Ријечки Град, 14. март 2014.
Др Владимир Јовићевић
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Одужио се братству
и племену
Ако још важи исконско правило да је сваки човјек највише дужан роду и завичају, а ја вјерујем да је међу часним и честитим људима и сада тако, професор
др Бранко Костић може без стрепње, мирне душе и чисте савјести, стати пред
сваки и људски и божји суд, сигуран да је у животу већ учинио довољно да га,
првенствено братство Костића и племе цеклинско никад не забораве.
Ни као човјека - јер је од ратног сирочета (имао је само двије године кад је
остао без оца Влада Филипова, који је, да би из тамнице избавио мајку, супругу
и петоро дјеце – били су заточени као таоци послије Тринаестојулског устанка 1941. године - истурио чело пред окупаторске цијеви), ваљда по неписаном
правилу да су сирочад тврђа и способнија од друге дјеце, стасао у једну стамену
личност, метериз-човјека на чију се ријеч у свако свето доба човјек може опријети као на најтврђи камен станац, онога којем се увијек зна да ће осванути гдје је
замркао;
ни као родитеља - јер је са супругом, академиком Милицом, изродио и
одњеговао двоје дјеце и усмјерио их на широку и бескрајну стазу науке на којој
су она, попут родитеља, већ стасала у интелектуалце и научнике за понос и родитељима, и братству и друштву у цјелини;
ни као педагога и професора универзитета – јер је 30 генерација студената
деценијама успјешно уводио у тајне економије и отварао им стручне и научне
видике, путеве којима се иде ка прогресу човјечанства;
ни као привредника и високог државног функционера и политичара (споменућу само његове успјешне године руковођења највећом црногорском
фабриком, Комбинатом алуминијума у Титограду, односно Подгорици, вријеме проведено на функцијама организационог секретара Универзитетског комитета Савеза комуниста у Београду, предсједника Централног комитета народне
омладине Црне Горе, потпредсједника црногорске владе, предсједника Предсједништва Социјалистичке Републике Црне Горе, посланика у републичком
и савезном парламенту, и нарочито период када је као члан и потпредсједник
Предсједништва Југославије – једно вријеме био и на челу тог највишег руководног тијела у држави – очајнички покушавао и часно се борио да спаси и заустави
крвави распад велике југословенске државне заједнице.
Ипак, потомство – и не само његов завичај, не само братственици Костићи и
племеници Цеклињани – Бранка Костића ће посебно памтити по траговима које
ни вријеме не може избрисати, по ономе што је оставио међу корицама, по више
веома успјелих и драгоцјених књига које је написао и приредио.
За Костиће, за Цеклин и Ријечку нахију, за Црну Гору уопште, по мом суду
и увјерењу, нарочити значај има најновија књига Бранка Костића „Костићи,
братство у Цеклину“, односно родослов који прати гранање овог братства у
периоду од преко 520 минулих година, од родоначелника попа Коста, његовог
сина Никца и три унука: Ненезе, Сава и Станише, три носећа стуба, три основна
коријена Костића.
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Могло би се рећи да је ова књига, ако не природни наставак и својеврсни
епилог Костићевих „Записа“ и „Цеклинских риболова“, несумњиво нај-значајнији дио његове братственичке и племенске „трилогије“, споменик који је подигао једном племенском темељцу тог „источног бедема Црне Горе“, како Свети
Петар Цетињски назива и велича Цеклин, славећи га и стиховима:
“... Дјела људе великијем чине,
Небо даје муње и громове,
Цеклин племе славне витезове ...”
Костић је, како и сам наглашава, више од четрдесет година прикупљао и
сабирао грађу, слушао паметаре и умне говорџије и љепореке из братства и племена, попут „живе енциклопедије“, Митра Петра Филиповог Костића, али и користио поуздане изворе и хроничаре од турског дефтера из 1523. године, у којем
се по први пут спомиње Ријечка нахија и Цеклин, до непроцјењиво драгоцјених
записа Которанина Маријана Болице и Цеклињана Андрије Јовићевића и Михаила Стругара.
Књига нема, а то истиче и сам аутор, претензије да буде монографија Костића, још мање племена Цеклинског, већ је то првенствено братственички родослов направљен на необичан, знатно другачији начин од небројених других
родословних књига које се множе у новије вријеме. Костићева књига, несумњиво, има и обиљежја монографије, али је он превасходно њоме попунио велику
празнину која је до сада постојала у братственичкој историји „да би – како вели
– млађе генерације сачувале од заборава своје претке и да знају од кога потичу.“
Он при том не пропушта прилику да до танчина објасни и везе „цеклинских
Костића“ са онима из Кртола код Тивта и Костићима из Жупе Никшићке.
Оно што ми се чини да представља посебан квалитет, што ову књигу издваја у најпозитивнијем смислу од осталих сродних публикација, јесте то што
је Костић у родослову обухватио и одиве Костића, односно женску популацију
овог братства у мјери у којој је то било могуће. Тиме је одао заслужено признање
жени уопште, јер је она и овдје баш као и другдје од искона запостављана иако
је, објективно, представљала стуб породице, тврди ослонац на којем је почивала
кућа и домаћинство – док су мужеви четовали и ратовали, жена је држала дом и
породицу. Испоштовао је тако ону мисао Јована Дучића да су људи храбри пред
смрћу, јунаци кад се смрти гледа у очи, а жене пред животом:
„Ми пред другим човеком,
А оне пред целом судбином...“
Костићу је у овом погледу очигледну невољу представљало то што није могао доћи до података о одивама и женском породу Костића из ранијег периода,
из времена кад је женско чељаде сматрано „туђом срећом“. Зато се углавном
ограничио на последњих, отприлике, 130 година, на период за који је имао поуздане доказе и сигурне изворе.
Родослов, иначе – што је такође квалитет ове књиге за себе – није пуко
ређање имена, шематски прикази, лозе и огранци, већ је све оплемењено изванредним фотографијама, фотокопијама и факсимилима докумената, употпуњено техничким наглашавањем онога што је битно и најважније, што је за истицање и памћење, а све је с мјером допуњено и гдјекојом анегдотом, стиховима и
цитатима умних мисли, кратким записом о појединим људима из овог братства
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и догађајима са овог простора.
Умјесто класичне препоруке да би сваки, првенствено Костић, био родом из
Цеклина, из Кртола или из Жупе Никшићке – свеједно, морао имати ову књигу у кући, ево на крају једне истините приче које сам се сјетио кад сам дочитао
посљедњи редак књиге Бранка Костића.
За ову прилику није битно ни мјесто „радње“, ни имена „главних јунака“.
Пошто је завршио студије, студент из једне црногорске забити остао да ради и
живи у Београду. Ту срео дјевојку са Косова, планула љубав, која је убрзо крунисана браком. Младожења поручио мајци да му дође, да види и упозна снаху. Дошла старица, допала јој се невјеста, поготову кад је видјела да ће ускоро и унуче.
Младожења сјутрадан отишао на посао. Старица остала са снахом. Почела
да је испитује ко је и кога има код куће. Тако дознала да јој је снаха, уствари,
унука њене рођене сестре, која је с мужем одселила на Косово послије Првог
свјетског рата...
Пренеражена и скамењена старица, није ништа казала снахи – није она крива што јој отац и мајка нијесу казали ко јој је и одакле баба. Казала само сину,
али ту више није било поговора. Ојађена старица се одмах вратила кући у своју
забит и, кажу, није поживјела ни мјесец дана, није дочекала ни да види унуче
– свиснула од туге и муке што јој је син у незнању направио големи гријех и родоскрнављење...
А да се овакве трагедије не би дешавале, најтврђа брана су родословне књиге. За Костиће из Цеклина, па и Кртола и Жупе Никшићке, то је књига Бранка
Костића.

У Подгорици,
13. марта 2014. године
Будо Симоновић
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ијечка нахија, заједно са Катунском,
Љешанском и Црмничком нахијом,
чини Стару (Подловћенску) Црну Гору.
Према ранијој административној подјели, Ријечку нахију чинила су пет племена: Грађани, Добрљани, Косијери,
Љуботињани и Цеклињани. Почетком
19. вијека, племе Цеклин је, по броју
становника и величини територије, чинило око 53,5 % Ријечке нахије, Љуботињ 24,0%, Добрско Село (са Добрском
Жупом) 9, 0%, Грађани 7,7% и Косијери
5,8%. (Бранко Костић, Записи, “Ваша
књига” - Београд и “Пегаз” - Бијело
Поље, Београд, 2005, стр. 19).
Братство Костићи је дио Цеклинског племена. Њихова постојбина, још
од краја 15. вијека је Горњи Цеклин, који
се налази између Ријеке Црнојевића и
Цетиња. Због наглог природног прираштаја и тијесног простора на Горњем
Цеклину, Костићи су се, као и остали
Цеклињани, почели насељавати у приобално подручје Ријеке Црнојевића и Скадарског језера у другој половини 18. вијека. Тада је овај простор био ненасељен,
јер се старосједилачко становништво
углавном било раселило, дијелом због
притиска катунског племена Бјелице,
који су се са својим стадима били спустили све до обала Ријеке Црнојевића и
Скадарског језера, а дијелом и због страха од надирућих турских освајања. Тада
су се Kостићи населили у села Рваше и
Друшиће, нешто касније у Додоше, а
још касније у Спуж, Улцињ, Аргентину
и Сједињене Америчке Државе.
Послије Другог свјетског рата, када
је због процеса индустријализације би-

вше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије дошло до масовног
расељавања села, највећи број Костића
преселио се у Цетиње, Титоград (данас
Подгорицу), Никшић, Зету, Београд,
Ловћенац у Војводини и друга мјеста.
Ипак, највећи број њих одржао је везу
са родним крајем, обновио или изградио нове породичне куће и викендом
бораве тамо, одржавајући своје имање,
првенствено винограде, јер је ово подручје виноградарски крај.
До сада сам објавио више књига,
од којих су неке тематски везане за мој
завичај. У мојим књигама: Записи (2005)
и Цеклински риболови (2011) објавио сам
више података монографског карактера
о Ријеци Црнојевића, која је средиште
Цеклина и Р ијечке нахије, Цеклину, Додошима, Друшићима и Рвашима. Тамо
су нашли мјеста бројни културно-историјски споменици. Детаљно је писано
о историјским догађајима, као што су:
Битка на Царевом Лазу, Прва и Друга
похара Жабљака (Црнојевића), 1835. и
1852, Бој на Салковини 1840, Тринаестојулски устанак 1941. и др.
Због тога, намјерно сам избјегао да
то понављам у Родослову.
Свјесно сам избјегао историјски
осврт, имајући у виду да су о томе доста написали много компетентнији од
мене, а историја Старе Црне Горе незамислива је без историје Цеклина, за који
је Петар I Петровић Његош, у народу
познат као Свети Петар Цетињски, казао да су Цеклин и Цеклињани “Источни бедем Црне Горе”. Послије једне од
успјешних акција Цеклињана на Хум15
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Ријечка нахија и племе Цеклин на мапи Старе Црне Горе. Лако су препознатљиви: Цеклин, као постојбина свих Цеклињана па и Костића, и Рваши (Царев Лаз),
Друшићи и Додоши, као насеља у која су се Костићи доселили са Горњег Цеклина.
Не! Цеклин се сам уздига'
У кратко му лоза јака
Црној Гори роди смјелих,
Једанаест пособака...“.
(Цјелокупна дјела Николе I Петровића
Његоша, Књига прва, «Обод», Цетиње,
1969, стр. 331).

ском блату 1840 године, Свети Петар
Цетињски написао је стихове:
“... Дјела људе великијем чине,
Небо даје муње и громове,
Цеклин племе славне витезове ...”.
А Књаз Никола I Петровић-Његош
у Цеклинском колу записао је:

Ипак ћу подсјетити на један истинити детаљ из историје Цеклина, који
се дотиче братства Костића:
Књаз Никола, (још није био крунисан за краља), имао је обичај да у
Оџаклији свога дворца на Цетињу често
окупи сердаре и војводе и разговара са
њима. Једном таквом приликом питао
их је пред којом црквом у Црној Гори
је сахрањено највише јунака. Један од
главара, желећи да се додвори Књазу,
одмах је рекао да је то црква на Чеву
(Књажева жена Милена била је родом
од Вукотића са Чева). Други главар ка-

„Испаде ли китни Цеклин
На врхунцу гласа, славе
Рад' горе му или поља
Ил' Блата му, воде плаве,
Ил' с делинства и љепоте
Синова му и одива,
Ил' чистоће и укуса
Оружја му и ношива,
Ил' с пазара Иванова,
Ил' с богатих риболова,
Диже ли се колијевка
Цеклинскијех соколова?
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Црква Св. Никола у Рвашима
зао је да је то црква у Марковини (село
у Катунској нахији). А онда је Књаз
рекао да је највише јунака сахрањено
пред црквом Свети Никола у Рвашима.
Када је неко од сердара упитао Господара зашто је то баш црква у Рвашима,
он је одговорио да је од 12 Цеклињана

који су први пут ускочили у утврђени
турски град Жабљак и освојили га, осам
сахрањено пред црквом у Рвашима.
(Бранко Костић, Записи, стр. 40. и 41).
Овоме треба додати да су међу тих
осам јунака била два Костића, Малиша
Перишин и Милош Петров (према по18

родичном предању Милош Иванов).
Иначе, у Цеклину се често говорило како су од Љешевих потомака, Ђурашковићи давали сердаре, Јанковићи
јунаке, а Костићи попове.
Братству Костића у Цеклину недостајао је родослов. Зато сам се ограничио
само на родослов у жељи да млађе генерације сачувају од заборава своје претке
и да знају од кога потичу. Монографија
братства Костића захтијевала би много
више истраживања, више простора и
више радне енергије. Остављам млађима да ураде и монографију. Овај Родослов биће им добра основа за то.

пажњу, не само младих, него и старијих.
Због тога се народно предање и усмено
преношење с кољена на кољено постепено заборавља и губи. То ме је мотивисало да урадим Родослов цеклинског
братства Костића.
Одмах треба подсјетити да у Старој,
Подловћенској Црној Гори, дуго времена није било образовних институција.
Прва основна школа отворена је тек у
19. вијеку, у доба посљедњег митрополита из династије Петровића, Петра II
Петровића Његоша, на Цетињу (1834).
Дакле, писани документи су врло оскудни. И они који постоје, већином потичу из цркава и манастира и од свештених лица, а највећи број су оставили
бројни научници и путописци (странци и “извањци”), који су посјећивали
Црну Гору. (Под “извањцима”, подразумијевају се лица из других словенских земаља са подручја Балкана).
Најранији записи за Цетињску регију, Ријечку нахију и Цеклин налазе се
у турским дефтерима из 1523. године,
дакле почетак 16. вијека. Основна сврха
тих података била је да се утврде обавезе локалног становништва за плаћање
пореза и да се утврди број војних обвезника. Због тога су подаци уопштени и
своде се на број домаћинстава (домова)
и број мушкараца способних за војску.
Скоро сто година касније (1614) јављају се путописни записи Которанина
Маријана Болице, у којима се помиње и
број становника за Ријечку нахију (око
5900 становника). А први пописи становништва Црне Горе, који могу користити за израду родослова, организовани су тек у другој половини 19. вијека:
1863/4. године (попис није успио), 1879,
1899. и 1909. Због тога је породично
предање основни извор информација
за израду било којег родослова за период до половине 19. вијека.
Иако сам се у младости интересовао за наше поријекло, тада нијесам

•

Од малена сам се интересовао за
моје претке и породичне коријене. Са
великом знатижељом, као дијете, слушао сам приче старих рођака, кумова
и комшија. То је, најчешће било увече,
на сједницима. Тако су се звала вечерња
окупљања рођака, комшија, кумова и
пријатеља. Тада није било телевизије
и модерних средстава комуникације
(фиксна и мобилна телефонија, Интернет и Друштвене мреже), па су таква окупљања, увече око огњишта, била
најчешћи начин да се проведе вријеме
у дугим зимским ноћима. На таквим
окупљањима, уз огањ и вино, највише се
причало о прошлим временима, пјевало
уз гусле, играле се традиционалне игре
Прстен, Пасарело и друге. Ријетке су биле
куће које су имале шпорет на дрва. Села
су електрифицирана тек послије Другог свјетског рата, па се о електричним
шпоретима није могло ни размишљати.
Зато су огњишта у кућама била основно
мјесто вечерњих окупљања. Данашње
генерације младих то не памте. Села су
расељена. Огњишта су готово нестала.
Савремена средства комуникација: радио, телевизија, интернет и други облици електронских комуникација одвлаче
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осјећао потребу да од наших старих запишем оно што су нам причали. Њих
сада нема. Остала су само сјећања која
нијесу увијек поуздана.
Податке о мојим породичним коријенима почео сам да прикупљам 1971.
године. Дакле прије 42 године. Од породичног предања највише детаља запамтио сам од Митра Петра Филипова Костића, нашег блиског рођака. Он је био
жива енциклопедија и са њиме сам био
у најчешћој комуникацији. Доста тога
сам запамтио и из разговора мојега стрица Илије Филипова Костића и ђеда Сава
Перова Костића из Спужа. Наиме, сваке
године, када би стрико Илија дошао из
Београда, редовно смо посјећивали ђеда
Сава у Спужу. У тим приликама највише се говорило о прошлости и о нашим
прецима. И данас имам сачуване неке
касете (аудио записе) са тих разговора.
Намјеравао сам да у мојој књизи
Записи, која је објављена 2005. године
урадим комплетан родослов за читаво
братство Костића, али нијесам успио
прикупити све потребне податке, па
сам се, у тој књизи, ограничио само на
породично стабло моје фамилије.
У Црној Гори је наглашено интересовање млађих за своје претке. Готово у свакој породици, старији знају не
само име оца и дједа, него и прадједа и
чукундједа, а то је, рачунајући и садашње генерације живих, пет до шест пасова (кољена). Ако претпоставимо да се
нови пас јавља приближно сваких 25 година, то је период од 130 до 150 задњих
година. То упућује на закључак да је породично предање за најновији период
доста поуздано и тачно.
У току истраживања, обавио сам
бројне контакте (непосредно или путем
телефона) са готово сваким домаћином
фамилије, а са некима и по неколико
пута, с циљем да могућност грешке сведем на најмању мјеру. То није било лако,
јер велики број рођака живи на ширим

просторима Црне Горе и бивше Југославије, а неки у европским земљама, Сјеверној и Јужној Америци и Аустралији.
За новији период, поред усменог
предања, користио сам и неке доступне писане изворе. Најпоузданије
податке нашао сам у Првом попису
становништва у Црној Гори, који је
обављен 1879. године. Државни архив
Црне Горе - Цетиње и Завод за статистику Црне Горе – Подгорица, објавили
су 2009. године збирку докумената (у
двије књиге) под насловом Попис свега
становништва Црне Горе по окружјима,
варошима и селима 1879. (У даљем тексту: Први попис становништва).
У другој књизи, (стр. 89. до 152)
Првог пописа становништва налази се
попис становништва за Цеклинску капетанију. Пописивачи нијесу навели
имена мјеста у којима живе пописани
становници, нити су навели презимена
пописаних, већ само име и име оца. Због
тога се доста тешко снаћи и препознати
фамилију о којој се ради, тим прије што
се неколико истих имена врло често понављају не само у једној фамилији (дјед
и унук, прадјед и праунук, стриц и синовац), него и између разних фамилија
и братстава.
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Ипак, и за ову намјену, Први попис
становништва је драгоцјени документ,
јер омогућава да се изврши упоређење
са породичним предањем за сваку породицу. Први попис становништва
пружа податке од прије 134 године,
што није дуг период ако се има у виду
традиција у Црној Гори да готово сваки
старији становник који данас живи зна
имена својих предака за најмање пет до
шест пасова.
Препознавање података из Првог
пописа становништва олакшало нам је
то што су пописани и женски чланови
породице и што је за сваког пописаног
становника наведено колико је имао година у моменту пописа. Пријатељства
се у Црној Гори дуго памте и одржавају.
Због тога је лакше памтити или препознати породицу у коју је одива пошла
(удата) или из које је невјеста дошла, а
по годинама старости пописаних женских чланова породице било је лако
претпоставити да ли је ријеч о мајци,
супрузи или о кћерки.
Посебно треба истаћи да се подаци из Првог пописа становништва најчешће поклапају са подацима из породичног предања. Истина, нема у списку
пописаних, свих имена према породичном предању. Разлог томе може бити
што су неки чланови породице умрли
или погинули прије пописа (1879), или
још нијесу били рођени, а неки су били
на печалбу, па се нијесу налазили у породици у вријеме пописа.
Државни архив Црне Горе на Цетињу објавио је двије књиге поименичних протокола издатих пасоша у Књажевини Црној Гори из којих се види да
је у пероду од 1866. до 1878. године издато 5.643 пасоша (Књига I, Сенат-115).
Разлози за одлазак у иностранство,
поред службених путовања, најчешће
су били економске природе или због
крвне освете. Најмасовније се ишло у
Србију, Турску - Скадар и Цариград /

Истанбул/, Аустрију (Бока), САД, Канаду, Аустралију, Јужну Америку...

•

За братство Костића, готово редовно се појављују пописана лица из деветог паса (кољена), рачунајући период од
1650. године, када су се Љешеви синови
подијелили на Ђурашковиће, Зарлије,
Јанковиће, Костиће и Татаре. Мало је
примјера да се у списку пописаних налазе старци од преко 80 година, у ком случају би се нашли пописани из три или четири генерације. Разлог томе може бити
што је мушка популација масовно млада
гинула у бројним ратовима, а и животни
вијек је био краћи него што је данас.
Као писани извор послужиле су и
црквене књиге рођених, вјенчаних и
умрлих, које се чувају у Архиву Митрополије Црногорско-приморске на Цетињу, у Цетињском манастиру. Књиге
нијесу комплетне, али се из онога што
је сачувано могло наћи доста корисних информација и података за период од 1889. до 1946. године. У њима се
прати стање по црквеним парохијама,
као нпр. Метеришко - Рвашка, Ријечко
- Друшићка, Ријечко - Додошка. То су
оригиналне књиге које су попуњавали
свештеници који су вршили вјерске обреде при кршћењу, вјенчању и сахрани.
Примјећује се, по рукопису и коришћеном мастилу, да у појединим
случајевима, уписивање у књиге није
увијек вршено када је црквени обред
извршен, већ накнадно, за више обреда. Вјероватно је то разлог да се понегдје јављају грешке, најчешће код уписаних имена. Пошто се ради о релативно новијем периоду, у таквим случајевима, предност смо дали породичном
предању као сигурнијем извору. У свим
другим случајевима предност смо давали писаним изворима.
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Посебно су вриједне информације
и подаци из црквених књига о огранку
Костића-Турчиновића, чије потомство
данас живи у Аргентини. О њима нијесмо имали много сазнања. Из Књиге
рођених за Ријеку Црнојевића и Додоше, сазнали смо основне информације
и податке за пет потомака Риста Вукова
Костића-Турчиновића. Сви су рођени
у Додошима у периоду између 1895. и
1908. године. То значи да је њихово пресељење у Аргентину, релативно, новијег датума, што ме је изненадило, јер
нико од консултованих старијих рођака није знао да нам нешто каже о том
огранку Костића.
Користили смо и податке из до сада
објављених монографија и родослова,
као што су родослови цеклинских братстaва: Газиводе, Ђурашковићи, Јовићевићи, Лопичићи, Стругари и Шофранци, затим, Црмница-родослови, Братство
Милића, (Бјелице у Катунској нахији)... .
Посебно су нам добро послужила
књижевна дјела, а нарочито књига Андрије Јовићевића и Михаила Стругара Слике из прошлости Цеклина. Књига
обухвата период до 1862. а штампана је у
Српској штампарији у Загребу 1902. Користили смо и друга вриједна дјела као
што су Његошев “Горски вијенац” и “Огледало србско”, “Балканска царица”, Књаза
Николе I Петровића, обимно дјело Милована Ђиласа “Његош”, затим разни
зборници и антологије епске народне
поезије, за коју је Вук Караџић казао да
“вјерно слика историјске догађаје и личности, иако понекад има претјеривања”.

при чему смо упоређивали породично
предање са писаним изворима, првенствено са подацима из Првог пописа
становништва 1879. и црквених књига
за период од 1889. до 1946. године.

•

Трудио сам се да у овом Родослову
избјегнем биографије појединаца, јер их
све не познајем. Да се ради о монографији, морао бих и то обезбиједити. Али,
нијесам могао избјећи да нешто не кажем о попу Косту Љешевом, Вуку Коичину Костићу, а Љешевићу, Малиши
и Ишану Перишином, Милошу Ивановом (Петровом), Саву Перовом, попу
Душану Петровом, Нику Лабовом, Павлу Јоковом, др Илији Филиповом, Нику
Савовом, Марку Ђуровом и др. Морао
сам, макар по неколико ријечи, казати
о Саву Радовом, Ђоку Блажовом, ЈовануЈошу Ђоковом, Драгану Владовом, Воју
Јошовом Шофранцу и др.

•

Родоначелник свих Костића у Цеклину је (1) поп Косто Љешев. (Болдовани бројеви, који се налазе у загради
испред сваког имена, означавају пас
или кољено дотичног лица, рачунато
од (1) попа Коста до данас). Читалац
ће видјети да у том периоду има 14, односно, 15 пасова (кољена).
Поп Косто је имао сина који се звао
(2) Никац Љешев, а Никац је имао три
сина, који су се звали: (3) Ненеза Никчев, (3) Саво-Шако Никчев и (3) Станиша Никчев. Када су се браћа подијелила, стари су још дуго времена послије
тога њихово потомство препознавали
као “Три куће”. То су три основна дијела овог Родослова. Груписање, унутар
ова три дијела, понегдје је прављено и
по неформалним огранцима, као нпр.
Лабовићи, Лукићи, Миловићи, Поповићи... . И поред ових неформалних

•

Kод истраживања примијенили смо
историјски и компаративни метод. До
половине 19. вијека ослонили смо се на
породично предање, користећи хронолошки приступ, а за најновији период
користили смо компаративни метод,
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назива, сви Костићи су задржали своје
прво презиме. Груписање је, једним
дијелом, вршено и према називу мјеста
или засеока гдје живе, као нпр. Галак (у
Друшићима), Додоши, Друшићи, Каруч, Малезине Зграде, Пипац, Рваши,
Рибаши, Спуж, Улцињ.
У четвртом дијелу Родослова осврнуо сам се на поријекло Костића у Кртолима код Тивта (Бока Которска) и у
Жупи Никшићкој.

знање и изразили дивљење за њихов однос, храброст, постојаност, патријахални морал и умно понашање у многим
приликама. Црногорски књаз, краљ
и пјесник Никола I Петровић Његош,
своју највреднију драму Балканска царица, посветио је жени-одиви, Црногорки.
У тој посвети, поред осталог, записао је:
“Трудне, наге, босе, гладне
За нама се потуцате
По границам домовине
Да нам скромни таин дате.

•

У највећем броју досад објављених
родослова, које смо имали прилику да
погледамо, праћена је само мушка линија потомства. У овај Родослов укључена је и женска популација у мјери у
којој је то било могуће.
У ранијем времену, жена у Црној
Гори, је првенствено цијењена према
томе колико је синова родила. Био је то
резултат патријахалне свијести и специфичних услова у којима се мала Црна
Гора, стијешњена у тешко приступачним планинским предјелима, успијевала одржати у току неколико вјекова, као
мали простор између три моћна сусједа,
Турске царевине, Млетачке Републике
и Аустро-Угарске монархије. У таквим
условима, који су трајали неколико стотина година, сваки новорођени син је
значио једну пушку више у породици,
што је било веома важно, јер се стално
ратовало и у бојевима гинуло.
Бројни примјери из наше ближе и
даље прошлости показују да је жена у
Црној Гори била стуб породице. Она је
не само рађала, него и одржавала имање
и домаћинство док су мушкарци били
у борби, а често и с пушком са њима
учествовала у борбама или спремала и
носила храну борцима на ратиште.
Жену Црногорку, (мајку, бабу, супругу, сестру, кћерку, одиву), опјевали
су многи умни људи, одали им при-

Ви нијесте од нас мање,
Кад наступе живе муке
Воде, праха и олова
Додају нам ваше руке...”.
(Никола I Петровић Његош : Балканска царица, Цјелокупна дјела, трећа
књига, “Обод”, Цетиње, 1969, стр. 48).
А познати српски пјесник Јован Дучић записао је:
“...Има међу женама више хероја,
него што их има међу људима, али
су људи целу историју приграбили
за себе, и за приче о себи. Међутим,
ми смо хероји у бојној ватри, а жене у
хладној свакидашњици; ми смо храбри пред смрћу, а оне пред животом; ми
пред другим човеком, а оне пред целом
судбином...”. (Момир Секулић, Антологија Горде Црногорке, “Пегаз”, Бијело
Поље, 2005. стр.5).
Млађе генерације жена, када им
је за то пружена шанса, и на интелектуалном плану, стају раме уз раме са
мушкарцима. Због свега тога, наше дичне и поносне одиве, њихови мужеви
и њихово потомство, међу којима има
много заслужних појединаца и врхунских интелектуалаца, различитих занимања, заслужују да им се нађе мјесто
у родослову Костића, јер се код њих налази и дио наше крви и наших гена, не
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умањујући ни у ком погледу допринос,
углед и заслуге братстава у која су наше
одиве удате.
Женска популација у овом Родослову, углавном је комплетно наведена за
посљедњих 130 година. Допуњена је са
подацима из Првог пописа, из црквених књига и конкретних истраживања
која сам обавио. За сваку кћерку наведено је име и име оца, а за одиву, поред
имена, име оца и презиме братства у
које је удата. Дата су имена и презимена
њихове дјеце. Ту смо се зауставили, јер
би навођење потомства њихове дјеце
залазило у родослов других братстава.
За мушку популацију наведено је
име и име оца, а за њихове супруге, име
мужа и презиме братства из којега је дошла (дјевојачко презиме).

многи велики народи били поносни,
мада нови облици електронске комуникације дају предност латиници.

•

Уз одобрење Митрополита Црногорско-приморског господина Амфилохија, особље Цетињског манастира и
Митрополије Црногорско-приморске,
уз ангажовање господина Коље Калпинског, предсједника Црквеног одбора Ријечке нахије, познатог историчара, господина Предрага Вукића из Државног архива Црне Горе и господина

•

Родослов је штампан ћирилицом.
На подручју Цеклина, којему припада
братство Костићи, налазе се два престона града Зете, оносно Старе Црне Горе:
Жабљак (Црнојевића) и Обод, а на Ободу је била прва ћирилична штампарија
на Словенском југу, па је нормално очекивати да Родослов буде штампан ћириличним писмом. Нема разлога да се
стидимо своје прошлости на коју би и
Набрајање имена, братстава, огранака, мјеста и засеока вршено је према
азбучном реду, а не према годинама старости или према бројности или заслугама, јер те податке нијесмо могли обезбиједити за све, поготову за генерацује
до 11 паса (кољена).
За родитеље и дјецу у случајевима када је неко од њих умро, користио сам
прошло вријеме, а када су сви још живи, служио сам се садашњим временом.
У Родослову је свака породица и графички представљена. Графичко
представљање није вршено по годинама старости, већ онако како је то простор захтијевао.
Уобичајена величина оквира у графицима, одређена компјутерским
програмом, у појединим случајевима, повећавана је или смањивана, зависно
од обима текста који је требало укуцати или од расположивог простора.
Према томе, величина оквира нема никакве везе са значајем лица чије
име је уписано у оквир графика.
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Жабљак, дио насеља са остацима тврђаве
Јована Маркуша, који се у то вријеме затекао у Манастиру радећи на једној монографији, дали су ми на увид све сачуване црквене књиге за парохије Метеришко-Рвашку, Ријечко-Додошку и
Ријечко-Друшићку. Боравио сам више
дана у Цетињском манастиру и имао,
заиста, све услове за рад. Свима њима и
овим путем кажем: ХВАЛА!
Више је особа које су ми помогле у
припреми Родослова за штампу. Моја старија кћерка, доктор електротехничких
наука Татјана-Тања Костић, научникиноватор у мултинационалној корпорацији АББ, у Швајцарској, препоручила
ми је и послала компјутерски програм
за графичке приказе Родослова, по коме
сам све до краја радио и систематизовао
податке. Дипломирани инжењер електротехнике Синиша Мандић, много ми је
помогао приликом компјутерске обраде
графика и са компјутерским програмом,

који је у финалном облику примијењен.
Иако сам до сада написао и објавио шест
књига и сваку од њих откуцао сам, помоћу компјутера, без помоћи са стране,
у овом случају радило се о сложенијим
операцијама које сам, уз помоћ Синише
Мандића и сам савладао.
Један број фотографија урадили су
доцент др Васко Марков Костић из Друшића-Малезине Зграде; Зоран Илијин
Костић, сниматељ Телевизије Црне
Горе из Рваша-Пипац; Саво Ђокин Костић из Спужа, лектор у Институту за
стране језике Универзитета Црне Горе.
Неке фотографије урадио сам и сам, а
неколико фотографија преузео сам из
породичних албума и литературе.
У прикупљању података који се односе на наше раније претке посебно
су ми помогли: покојни Блажо Ђуров
Костић из Друшића-Малезине Зграде;
Владо Стевов Костић из Рваша-Чиволов
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Бријег; Вукица Пламенац, удата Радуловић, (кћерка наше одиве Милице Ђукове,
удате Пламенац), која ми је обезбиједила
слику нашег племенског капетана Ђука
Мићова; Љепосава Гаврова Костић, удата Николић, Рваши-Зарлиндо; покојни
Митар Петров Костић из Рваша-Заимовина; покојни др Илија Филипов Костић
и Ђорђија-Ђоко Владов Костић из Рваша-Под Шкам. Све су то старе особе са
више од седамдесет пет година живота,
који су скоро читав животни вијек, изузев Вукице Пламенац, Љепосаве Гаврове
Костић, и др Илије Филипова Костића,
проживјели у завичају и највише били у
вези са породичним предањем. За млађи
нараштај, тј. за тринаести, четрнаести и
петнаести пас (кољено), помагали су ми
готово сви рођаци којима сам се обратио,
па и неколико наших одива, одивични и
одивичића. Ипак сам се за те податке највише обраћао: у Спужу, сада, нажалост,
покојном Ђоки Савовом Костићу, његовом сину Саву Ђокином Костићу и Бату
Милановом Костићу; у Улцињу: професору Бранимиру Стевовом Костићу,
директору Средње медицинске школе
у Подгорици, Саву Јововом Костићу и
његовом сину Бојану; у Зети ПредрагуПеђи Ђуровом Костићу; у Додошима
Радовану Јова Петрова Костића, Пеку
Јова Васова Костића и вишој библиотекарки Радомирки-Беби Ђока Блажова
Костића; у Друшићима доценту др Васку Марковом Костићу, Мишку Душановом Костићу, Перу Јововом Костићу и
Слободану Јовићевићу (одивичићу Костића); у Рвашима: професорици Бранки
Радивојевој Костић, удатој Максимовић,
Веску Ненезином Костићу, наставнику
Драгутину Јовановом Костићу, инжењеру Миодрагу Војовом Костићу и Николи
Михаиловом Костићу. Сви они, без изузетка, схватили су то као своју обавезу
према братству.
Издавачко - штампарско предузеће

“Пегаз” из Бијелог Поља објавило је и
штампало пет мојих књига. За то вријеме остварио сам врло успјешну сарадњу
са господином Зораном Локтионовим,
власником и директором “Пегаза” и
са господином Марком Тврдишићем,
техничким уредником. Хвала им за
успјешно остварену сарадњу и приликом штампања овог Родослова.
Сваку од мојих објављених књига,
прочитале су, прије предаје у штампу,
моја супруга, академик Црногорске академије наука и умјетности др Милица
Костић, и моје кћерке, доктор електротехничких наука Татјана-Тања Костић,
научник-иноватор и др Маја Костић
- Мандић, редовни професор Правног
факултета Универзитета Црне Горе. То
не значи да су о написаном у свему имале исто мишљење. Прочитале су и овај
Родослов и дале ми корисне сугестије.
Њима нећу захваљивати, али осјећам
обавезу да им и овим путем изразим поштовање за сву подршку и задовољства
која су ми у животу пружиле.
И поред изузетне пажње са којом
сам писао овај Родослов, не искључујем могућност да сам негдје направио грешку. Можда сам негдје помијешао имена, негдје погрешно уписао
име или презиме, можда неко име или
школску спрему прескочио и сл. У свим
таквим случајевима очекујем да ми се
рођаци обрате, усмено или писмено, на
адресу у Подгорици или у Рвашима. Ја
ћу наћи могућност, ако поживим, да све
такве исправке извршим у поновљеном
издању Родослова или на други прикладан начин.
Рваши,
септембар, 2013.
Аутор
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Прапреци братства Костића
и свих Цеклињана
(Од 1490. до око 1650. године)

З

аједнички прапредак читавог Цеклинског племена па и братства
Костића, је Србин Лека, који је избјегао испред турске најезде из Климената који се налазе на простору данашње
Албаније, негдје између 1485. и 1490. године. (А. Јовићевић и М. Стругар, Слике
из прошлости Цеклина, стр. 27).
Крајем 20-ог и почетком 21-ог вијека, када је и споља и изнутра, разбијана
Социјалистичка Федеративна Република Југославија и када су бујали национализми у свим дјеловима Земље, неки
заговорници црногорског ултранационализма, па и неки моји познаници,
често су покушавали тврдити да су Цеклињани албанског поријекла и да немају ништа заједничко са Српством. У
то вријеме, њима је важније било доказати да смо и Ескими (уз моје дужно поштовање према Ескимима, као и према
Албанцима), него да имамо било какве
додирне тачке са Српством и Србима.
Аргументи су им били да је Лека избјегао из Албаније, да има албанско име,
да су топоними Шинђон, Арбанаси (у
Јанковића Кршима) и још неки, ријечи
из албанског језика, да је Андрија Јовићевић био великосрбин и слично.
Познато је да су албански сточари у току зимских дана долазили са
својим стадима до обала Ријеке Црнојевића, као што је то, касније, био случај
и са катунским племеном Бјелице, јер
је ово подручје познато по благој клими у току зимских мјесеци. Међутим,
најпоузданији аргумент који побија
ове тврдње је да је Лека у Клементима
славио крсну славу Свети Никола (Ни-

кољдан), а опште је познато да у оквиру
хришћанског свијета, само Срби имају
крсне славе. Има још доста поузданих
историјских чињеница које би се могле
навести, али то излази из оквира овог
Родослова.
Лека се по избјеглиштву настанио
у Пиперима, у Задољу. Андрија Јовићевић и Михаил Стругар сматрају да је то
учинио из два разлога: није хтио прихватити турско ропство, а у Пипере се
настанио да би био ближе свом имању
које је напустио у Климентима.
Кратко је боравио у Пиперима, свега неколико година. У току свог боравка у Задољу упознао је младу удовицу
Тијану, у коју се заљубио. Љубав је била
обострана. Тијана је била родом из Слатине, села у Бјелопавлићима. Блажо
Андријин Стругар у својој књизи Стругари, братство у Цеклину (1450-1980), наводи да је Тијана била удата за Радивоја
Лијешевића, који је доселио у Пипере из
Босне, из околине Травника. Погинуо је
млад у једном сукобу са Турцима у околини Подгорице око 1480. године. Из
Радивојевог и Тијаниног брака остало је
мушко дијете. Дјечак се звао Вукосав.
Када је Иван Црнојевић сазнао да
је Лека избјегао у Пипере, позвао га је к
себи и додијелио му је имање од манастирског посједа на Горњем Цеклину.
Изгледа да су се Лека и Иван Црнојевић
од раније познавали. Лека и Тијана су се
преселили на Горњи Цеклин, али без малог Вукосава, јер Тијанина домовина није
јој дозволила да дијете поведе са собом.
Тијана је, према предању и наводима Андрије Јовићевића и Михаила
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Стругара, много туговала за малим Вукосавом и Лека је одлучио да тајно пође
у Пипере, без Тијаниног знања, украде њеног сина и доведе га код мајке на
Горњи Цеклин. Он је успио да неопажен дође у Пипере, узме малога Вукосава и да се упути своме дому на Горњи
Цеклин. Међутим, Пипери су убрзо
сазнали да је дјечак нестао. Наслутили су да га је Лека отео и дали су се у
потјеру за њим. И Тијана је посумњала
да је Лека пошао у Пипере, па је орга-

низовала групу да га сретну. Потјера
и група за сријетање срели су се у Лалином Ждријелу у селу Пелеши. То је
данашње подручје Добрске Жупе, (која
је касније добила то име). Дошло је до
пушкарања. Када је потјера видјела да
је Леки стигла помоћ, вратили су се назад, а Лека се са Вукосавом срећно вратио на Горњи Цеклин.
Засеок села Добрска Жупа, гдје се
потјера срела са групом за сријетање, и
данас носи назив Пипери.

Скица положаја Климената, одакле је Лека избјегао испред турске најезде.
(Из књиге: Момир М. Марковић, Црногорски рат, оглед о црногорском
четиристогодишњем рату, Побједа, а.д. Подгорица, 2007).
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Панорама дијела Горњег Цеклина.
Горњи Цеклин је постојбина читавог Цеклинског племена, па и братства Костића
(око 1490). Цеклињани су почели насељавати приобални дио Ријеке Црнојевића и
Скадарског језера око 250 до 300 година касније, тек у другој половини 18. вијека
(између 1750. и 1780. године).
Лека и Тијана су из свога брака имали мушко дијете које се звало Крстић.
Тако је Тијана имала два сина, Вукосава
и Крстића, а Лека пасторка и сина. Лека
је обадвоје дјеце једнако третирао. Доживио је са њима дубоку старост. Пред
смрт подијелио им је имање на Горњем
Цеклину на једнаке дјелове. Вукосаву је
припао доњи дио имања и по томе се
сви његови потомци зову Доњаци. Крстићу је припао горњи дио имања и по
томе се његови потомци зову Горњаци.
Лека је оставио завјет Вукосаву и
Крстићу да се слажу и међусобно помажу, да се обилазе у дане радости или
жалости, а посебно за вријеме крсне
славе. Вукосаву је оставио завјет да сла-

ви крсну славу Лијешевића, која је тада
била Свети Ђорђије (Ђурђевдан), а Крстићу да слави његову (Лекину) крсну
славу, Свети Никола (Никољдан). И
данас, сви Доњаци у Цеклину славе
Ђурђевдан, а сви Горњаци Никољдан и
понегдје се, још увијек, међусобно обилазе у вријеме крсних слава.
Лијешевићи из Задоља у Пиперима данас се презивају Поповићи. Блажо
Стругар наводи да су Лијешевићи између 1500. и 1550. године, под притиском “јачице” (већине), Пипових потомака, промијенили крсну славу и да од
тада славе крсну славу Аранђеловдан,
као и већина осталих Пипера.
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Други Крстићев син, Љеш, имао
је шест синова. Звали су се: Вукић, Ђураш, Јанко, поп Косто, Новак и Радован. По Љешу, сви су се презивали
Љешевићи. Вукић Љешевић се није
женио. Ђураш Љешевић је родоначелник братства Ђурашковићи, Јанко Љешевић-братства Јанковићи, поп Косто
Љешевић-братства Костићи, Новак
Љешевић-братства Зарлије и Радован
Љешевић-братства Татари (на Горњем
Цеклину, али не и на Чеву у Катунској
нахији). (Види График 1)
Братство Зарлије, затрло се касније, јер није било мушкога потомаства.
О Зарлијама, које су чинили потомци Новака Љешевића не знамо много. У Рвашима постоји засеок са кућом
и имањем који се зове Зарлијин До, (у
свакодневној употреби, Зарлиндо). Реално је претпоставити да је то некада
припадало некоме из братства Зарлије.

Вукосав и Крстић били су ожењени и обојица су имали своје потомство.
Вукосавово потомство су четири цеклинска братства: Вујановићи, Вукмировићи, Лопичићи и Стругари. Касније су се разгранали на више братстава.
Крстићево потомство је у неколико
генерација имало мали наталитет. Најзад су била два брата који су се звали
Вулич и Љеш.
Вуличево потомство је по Вуличу
добило презиме Вуличевићи. Вулич је
имао два сина: Божидара и Ражната.
Од Божидара је Вук и његови потомци
су се презивали Вуковићи. Вук је имао
четри сина: Дамјана, који није имао потомства, Јова (Јовићевићи), Пеја (Пејовићи) и Шака, са надимком Шофран
(Шофранци). По другом Вуличевом
сину Ражнату, цјелокупно његово потомство добило је презиме Ражнатовић.
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Три куће - три основна огранка
братства Костића

П

оп Косто Љешевић је један од
шест Љешевих синова и родоначелник свих Костића у Цеклину.
Према породичном предању, поп
Косто, по коме је братство Костића
добило презиме, налазио се у Штабу
владике Данила, на води Влахињи, за
вријеме битке на Царевом Лазу 1712.
године.
Овај детаљ испричао нам је Митар
Петров Костић, још 1972. године. Наиме, наш ужи огранак Костића, многи
стари Цеклињани често су звали Поповићи, јер смо у пет пасова стално имали по једног попа. Тако, поп Душан,
поп Јован, поп Мило, поп Јоко (погинуо у бици на Фундини 1876. године),
поп Иван, представљају наше блиске сроднике, односно претке. Попови
су у старо вријеме у Црној Гори, били
најобразованији људи. Много касније
су то били и учитељи. Вјероватно је то
разлог за изреку, познату у Цеклину и
Ријечкој нахији, која гласи: “У свако цеклинско братство по кило памети, а у
Костића ока (1, 5 кг)”.
Спомен о попу Косту, Митар је нашао у једном црквеном запису 1945.
године, на згаришту своје породичне
куће у Заимовини, у Рвашима. (Његову кућу у Заимовини као и све куће у
Рвашима, запалили су италијански фа-

шисти 14. јула 1941. године, за одмазду
због постављених барикада у Тринаестојулском устанку, дан раније, на Царевом Лазу). Митар нам је испричао да је
нашао једну бронзану кутију у којој је
био остао сачуван запис исписан мастилом на хартији. У том запису налазио се
и овај податак. Кутија и запис нажалост
нијесу сачувани, јер је Митар то дао
своме брату, попу Душану, који је као
протојереј Српске православне цркве
своје посљедње године живота провео,
живећи са кћерком, у Пероју код Пуле,
у Истри. Нажалост, поп Душан је тај запис негдје загубио.
Треба имати у виду да су у вријеме
битке на Царевом Лазу (1712) сви Цеклињани, живјели на Горњем Цеклину,
да су презиме Костићи (по попу Косту)
преузели око 1650. а Рваше почели насељавати тек око 1770. године.
Родоначелник свих Костића, (1)
Поп Косто имао је само једног сина,
који се звао (2) Никац Костов. Никац
је имао три сина: (3) Ненезу Никчевог,
(3) Сава - Шака Никчевог и (3) Станишу Никчевог.
1. Потомство Ненезе Никчевог
обухвата Костиће који су живјели или
и данас живе у Рвашима, у засеоцима
Чиволов Бријег и Доње Село, у Улцињу
и у Додошима (Павле Јоков и Блажо Ла31

бов), или по ужим неформалним огранцима: Лабовићи, Лукићи, и Миловићи.
2. Потомство Сава - Шака Никчевог обухвата Костиће у Друшићима, у
засеоку Малезине Зграде, у Додошима
(Јоко Петров, Вук Коичин Костић- Љешевић, Дамјан Коичин и Јово Васов) и у
Рвашима у засеоцима Каруч и Пипац.
3. Потомство Станише Никчевог
обухвата Костиће који су живјели или
и данас живе у Додошима (Јово Петров
и Марко Петров), у Друшићима, засеоци Рибаши (потомство Богдана Драгова и Сава Драгова) и Галак (потомство Јока Ђурова), у Рвашима, засеоци:

Заимовина, Зарлиндо и Под Шкам и
у Спужу (потомство Сава Перова). Сва
набрајања су дата по азбучном реду.
(Види График 2)
У старо вријеме, ова три основна
огранка, према три подијељена брата, називали су: “Три куће”. Од тада
до данас, братство се разгранало, тако
да данас већ има 14, а негдје и 15 пасова (кољена) и у оквиру сваке “Куће”
постоји више мањих огранака, али су
сви задржали презиме Костић.
У наставку, приказаћемо родослов
сваке од “Три куће”, редосљедом који је
претходно наведен.
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Први дио
1. Потомство Ненезе Никчева Костића
(Костићи у Улцињу, Лабовићи, Лукићи и
Миловићи у Рвашима и Додошима)

У

овом огранку, нажалост, није познато име Ненезиног сина и унука. То су четврти и пети пас (кољено).
Никчев праунук звао се (6) Андрија,
а Андријин син у седмом пасу звао се
(7) Периша. Периша је имао три сина,

који су се звали: (8) Ишан Перишин, од
кога су Костићи у Улцињу, (8) Малиша
Перишин, од кога су Лабовићи и (8)
Саво Перишин, од кога су сви Лукићи
и Миловићи.
(Види График 3)
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Улцињ послије 1904. године, поглед на Тврђаву и насеље Пристан

Потомство Ишана Перишиног
(Улцињ)
лића медаље. Његов брат, Малиша Перишин, учествовао је оба пута када су
Цеклињани на челу са Кењом Станковим Јанковићем освајали Жабљaк (Црнојевића).
Првим пописом обухваћени су
Ишанови синови: Јошо Ишанов, (28) и
Преле Ишанов, (36). Јошова жена звала
се Киће, а кћерка Јована. Од Прелеве
фамилије пописани су: Филип Прелев
(8), Саво Прелев (5), Мило Прелев (3) и
Нико Прелев (2).
Осим њих, од мушких чланова фамилије уписан је Никола Радов (12). Породично предање не памти Николу Радова, па га нијесмо навели у графичком
приказу. (Претпостављамо да се ради
о дјечаку којега је фамилија била унајмила да чува стоку. Са овим именом
сријећемо се и код родослова потомства
Дамјана Коичина, брата Вука Коичина
Костића, а Љешевића, (График 49).

Ишан Перишин је један од три сина
Перише Андријина у осмом пасу (кољену), рачунајући од Љеша, када су се Љешевићи подијелили на више братстава.
Он се преселио у Улцињ послије ослобођења Улциња у Вељем рату 1876-1878.
То се може закључити по томе што је
његова фамилија обухваћена Првим пописом становништва Црне Горе из 1879.
године у оквиру Цеклинске капетаније.
Књаз Никола је у Улцињу, као новоослобођеном крају, населио већи број
фамилија из заслужних братстава Старе Црне Горе, додјељујући им имања
и куће исељених турских, албанских и
муслиманских породица, којих је било
више, иако је претходно издао проглас
свим Турцима, Албанцима и Муслиманима, да се не исељавају и да ће у Црној
Гори имати сва права и исти третман
као Црногорци и Срби.
Ишан Перишин је био “стотинаш”
(војничка функција) и носилац је Оби34

Улцињ послије 1904. године, поглед на Малу плажу и дио насеља
Према томе, комбинујући податке
из Првог пописа и породично предање,
(8) Ишан Перишин је имао у деветом
пасу (кољену) синове: Јоша и Прела.
(9) Јошо Ишанов и Киће Јошова,
имали су кћерку (10) Јовану Јошову.
(9) Преле Ишанов и Стане Прелева имали су кћерку (Стану) и синове:
Филипа (Луку), који нема потомства,
Мила, Ника и Сава. (Види График 4)
(10) Умјесто Филипа Прелева, породично предање помиње Луку Прелева. Ми смо ипак уписали име Филип, из Првог пописа становништва,
као вјеродостојније.

Према породичном предању најмлађи Прелев син звао се Никола, а не
Нико. Закључили смо да се то име мијеша са Николом Радовим или је ријеч о
имену за Ника. Зато смо, као вјеродостојније, узели име Нико Прелев из Првог пописа.
Од женских чланова фамилије пописани су: Стане Прелева (35), (очигледно жена Прела Ишанова), Стане
Прелева (12) (највјероватније Прелева
кћерка са погрешно уписаним именом,
јер је мало вјероватно да је кћерка добила мајчино име), Киће Јошова (25),
(жена Јоша Ишанова) и Јована Joшова
(5), Јошова и Кићина кћерка.
Породично предање не памти да је
Јошо Ишанов имао кћерку Јовану. Ми
смо се, ипак, опредијелили за податак
из Првог пописа становништва, као вјеродостојнији, рачунајући да се прије
130 година женско дијете није рачунало
као наставак потомства и да зато, породично предање не памти Јовану (Јошову кћерку), поготову ако је Јована млада
умрла.
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Копија странице 148. из Првог пописа становништва (Књига 2), на којој су препознате породице Ишана Перишина (Улцињ) и Сава Јокова и Мила Јокова (Рваши- Зарлиндо и Под Шкам)
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Потомство Мила Прелева
(12) Бранка Стеванова, удата Цвијовић има кћерку (13) Јовану Цвијовић и
сина (13) Матију Цвијовића.
(12) Бранимир Стеванов женио се
два пута. Са Татјаном, рођеном Ђуровић, има сина (13) Стевана, а са Биљаном, рођеном Радуновић кћерку (13)
Ану. Бранимир Стеванов је професор
и тренутно је директор Средње медицинске школе у Подгорици. (Види График 6)
(11) Васо Милов и Даница, рођена
Војводић имају кћерке: (12) Јадранку
Васову и (12) Мирјану Васову и сина
(12) Драгана Васова.
(12) Јадранка Васова, удата Јоветић, има кћерку (13) Душицу Јоветић
и сина (13) Дражена Јоветића.

(10) Мило Прелев и Љубица, рођена Машановић, имали су кћерке: Драгицу, Јелену и Милицу и синове: Васа,
Душана, Мића и Стевана.
(11) Драгица Милова, удата Митић, има кћерку (12) Љиљану Митић и
сина (12) Милана Митића.
(11) Јелена Милова, удата Карађиновић има кћерку (12) Невенку Карађиновић и синове: (12) Бора Карађиновића, (12) Вељка Карађиновића и
(12) Павла Карађиновића. (Види График 5)
(11) Милица Милова, удата Китановић има кћерку (12) Драгану Китановић и сина (12) Зорана Китановића.
(11) Стеван Милов и Босиљка,
рођена Бевења, имају кћерку Бранку и
сина Бранимира.
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(12) Јасминка Душанова није се
удавала. Живи у САД.
(12) Владан Душанов и Сузана,
рођена Лаконић, имају кћерке: (13)
Ану, (13) Иву и (13) Нину. Оне нијесу
удате. (Види График 8)
(11) Мићо Милов и Ленка, рођена
Пинџо, имају кћерку (12) Славицу и
сина (12 Миодрага.
(12) Славица Мићова, удата
Миљко, има кћерку, (13) Елену Миљко
и сина, (13) Марка Миљко. Живе у
Њујорку у САД.

(12) Мирјана Васова, удата Савић,
има синове : (13) Бојана Савића и (13)
Бориса Савића.
(12) Драган Васов и Славка, рођена Каварић, имају кћерке: (13) Адријану Драганову и (13) Ивану Драганову
и сина (13) Васа Драганова. (Види График 7)
(11) Душан Милов и Марија, рођена Беговић, имају кћерке: (12) Дубравку
и (12) Јасминку и сина (12) Владана.
(12) Дубравка Душанова, удата Митровић, има сина (13) Андрију
Митровића.
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(12) Миодраг Мићов и Гордана,
рођена Костић, имају кћерку (13) Тамару и сина (13) Дејана.
Миодраг Мићов је завршио Ваздухопловну војну академију.
Гордана, Миодрагова супруга, завршила је Економски факултет.

(13) Тамара Миодрагова, удата Ћирић, има кћерку (14) Иву Ћирић и сина
(14) Вука Ћирића.
(13) Дејан Миодрагов и Ана, рођена Милановић, имају сина (14) Алексу.
(Види График 9)
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Потомство (10) Никa (Николе) Прелева
(10) Нико (Никола) Прелев и Велика, рођена Михаиловић, имали су
синове: Божа и Ђура.
(11) Божо Ников (Николин) и Марија, рођена Огрезда, имали су кћерку
(12) Бранку. Друга Божова жена зове се
Даница, рођена Живановић. Са њом,
Божо има кћерку: (12) Љиљану и сина
(12) Миодрага.
(12) Бранка Божова, удата Штрбинић, има кћерку (13) Ренату Штрбинић и сина (13) Пера Штрбинића.

(12) Љиља Божова, удата Радевић,
има синове (13) Ђорђа Радевића и (13)
Николу Радевића.
Љиља Божова је завршила Хемијски факултет.
(12) Миодраг Божов и Сунчица,рођена Богдановић, имали су сина Николу.
Миодраг Божов је завршио Музичку академију.
(13) Никола Миодрагов се није женио. Умро је млад. (Види График 10)
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Бошко Дамјановић је студент електротехнике.
(12) Лука Ђуров и Душанка, рођена Драгојевић, имају кћерке: (13) Ивану Лукину и (13) Мају Лукину и сина
(13) Вука Лукиног.
Ивана Лукина има високу стручну
спрему.
Марија Лукина је студент
(12) Никола Ђуров и Вјера, рођена
Рудовић, имају синове: (13) Ђура Николиног и (13) Ивана Николиног.
Вјера, Николина супруга, завршила је Вишу педагошку школу.
Ђуро Николин је завршио Електротехнички факултет. (Види График 11)

(11) Ђуро Ников и Драгица, рођена Кнежевић, имали су кћерке: (12) Весну, (12) Милеву и (12) Радмилу, и синове: (12) Луку и (12) Николу.
(12) Радмила Ђурова и (12) Милева
Ђурова немају потомство.
(12) Весна Ђурова, удата Дамјановић, има кћерке: (13) Данијелу Дамјановић, (13) Лидију Дамјановић и (13) Марту Дамјановић и синове: (13) Марка Дамјановића и (13) Бошка Дамјановића.
Марко Дамјановић је завршио
Правни факултет. Бави се адвокатуром.
Лидија Дамјановић је дипломирани правник.
Марта Дамјановић је завршила филозофски факултет - италијански језик.
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Потомство (10) Сава Прелева
(10) Саво Прелев и Станица, рођена Лекић, имали су кћерку Љубицу и
сина Јова.
(11) Љубица Савова, удата Лекић,
има кћерке: (12) Видосаву Лекић и (12)
Славку Лекић, и синове: (12) Ивана Лекића и (12) Ђорђа Лекића. Преселили
су се у Војводину, у Ловћенац, послије
Другог свјетског рата.
(11) Јово Савов и Маријана, рођена Рехницер, имали су кћерку (12) Лидију и сина (12) Сава.
Јово Савов је, поред осталих послова, обављао посао шефа рачуноводства
и Финансијског инспектора.
Маријана, Јовова супруга, имала је
вишу спрему и обављала је послове судије за прекршаје.
(12) Лидија Јовова, удата Џуовић,
има кћерку (13) Нађу Џуовић и сина
(13) Мирка Џуовића.
Нађа Џуовић је завршила Правни
факултет и бави се адвокатуром.
Мирко Џуовић је завршио Електротехнички факултет.

(12) Саво Јовов и Весна, рођена
Тершeк, имају кћерку (13) Тамару и синове (13) Бојана и (13) Пеђу
Саво Јовов је дипломирао Славистику. Професор је руског језика.
Весна, Савова супруга, је дипломирала Славистику. Професор је руског језика.
(13) Тамара Савова, удата Гленџа
има кћерку (14) Бојану Гленџу, и сина
(14) Огњена Гленџу.
Тамара Савова је завршила Вишу
туристичку школу.
(13) Бојан Савов и Југослава рођена Радиновић, имају сина (14) Данила
Бојановог.
Бојан Савов је завршио Факултет
за поморство, смјер Менаџмента.
Југосава, Бојанова супруга, завршила је Правни факултет
(13) Пеђа Савов и Јована, рођена
Шормаз, имају сина (14) Ђорђа Пеђиног.
Пеђа Савов је студент Више туристичке школе.
Јована, Пеђина супруга, је студент
Архитектуре. (Види График 12)
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Улцињ, данас

Потомство Малише Перишина,
Мића и Мргуда Малишина, Јоша Мићова и
Ђука Мићова

К

бљачкој тврђави. Андрија Јовићевић и
Михаил Стругар, у књизи Слике из прошлости Цеклина, (стр. 167), наводе да су
се Малиша Перишин Костић и Милош
Петров Костић, са још десет другова, на
челу са Кењом, ноћу, уза стубе попели
на тврђаву Жабљака и заузели га.
Малиша и Милош опјевани су у
епској народној пјесми Похара Жабљака,
која је објављена у Његошевом Огледалу
србском. По некима, ову пјесму је написао Његош. Тамо, поред осталог, стоји
записано:

ао што је претходно приказано,
други син Перише Андријина,
а брат Ишана Перишина, у осмом
пасу (кољену) звао се Малиша Перишин. У своје вријеме био је угледни
Цеклињанин и храбар човјек. Два пута
је са Кењом Станковим Јанковићем и
другим Цеклињанима учествовао у освајању Жабљака Црнојевића, 1835. и
1852. године, када је Жабљак био турско утврђење. Име Малише Перишина
и Милоша Петрова (по породичном
предању: Милоша Иванова) Костића,
утиснуто је на Спомен плочи на жа-
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“... Друго су ти два брата рођена
Два Костићи сиви соколићи
Једно Милош, а друго Малиша
Лоше мајци ђе пушку обрате
Оће мајка остат кукавица ...”

је био у неком неспоразуму са својом
женом Маром. Пошли су заједно у Цетиње да судски разведу брак. Процедура је трајала доста дуго, па се Маре обратила Малиши ријечима: “Хајде, јадан,
похитај, да идемо дома, да нам каква
штета не буде”. Оваква Марина брига
за домаћинство утицала је на Малишу
да одустане од развода брака и одговорио је Мари: “Хајде, нека те ђаво носи”.
Малиша Перишин је носилац Обилића медаље и Сребрне руске медаље.
Првим пописом становништва из
1879. године обухваћена је породица
Малише Перишина (Друга књига, стр.
150). Од мушких чланова фамилије
уписани су: Мићо Малишин, (? 28),

(Петар II Петрови Његош, Огледало србско, “Просвета”, Београд 1951. стр. 450).

Прецизности ради, напомињемо да
су Милош Петров и Малиша Перишин
били блиски рођаци, а не рођена браћа
како се у пјесми наводи. Према породичном предању, Милош није Петров,
него Иванов. Петар му је ђед.
Из живота Малише Перишина, остала је упамћена једна анегдота. Наиме,
према породичном предању, Малиша

Рваши, засеок Чиволов Бријег. Kуће у низу, с лијева на десно:
Душана Ива Лукина, Стева Лаба Мићова, Сава Мила Лукина и Марка Лукина
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других чланова фамилије, па смо се,
рачунајући да су у памћењу та имена
помијешана, опредијелили за име које
се налази у Првом попису – Маре, рачунајући да је тај извор поузданији. Мргуд Малишин, брат Мића Малишина,
није обухваћен пописом, али јесу његова жена Маше Мргудова (20) и кћерке:
Анђуша (3) и Стане (6 мјесеци).
Користећи податке из Првог пописа становништва и из породичног предања, не понављајући претке до осмог
паса (кољена), који су наведени за Ишана Перишина (Улцињ, График 4), потомство Малише Перишина, Ишановог
брата, а другог сина Перише Андријина изгледа овако:
(8) Малиша Перишин и Маре Малишина, имали су синове: (9) Мића Малишиног и (9) и Мргуда Малишиног.
(9) Мргуд Малишин и Маше Мргудова, имали су кћерке: (10) Анђушу
Мргудову и (10) Стану Мргудову, која
је умрла као дијете.
(10) Анђуша Мргудова, удата Јовићевић имала је сина (11) Душана
Мргудова, који није имао потомства.

Јошо Мићов, (25), Ђуро (Ђуко) Мићов,
(18) и Лабо Мићов, (15). Ван сваке сумње
је да су Јошо, Ђуро (Ђуко) и Лабо синови Мића Малишина, а то значи да су
године старости Мића Малишина (28)
погрешно уписане (или преписане), јер
је његов најстарији син (Јошо) у моменту пописа имао 25 година. Највјероватније је да је Мићо Малишин у моменту
пописа имао 48 или 58 година. Такође
је ван сваке сумње да је погрешно уписано (или преписано) име Ђука Мићова
(Ђуро).
Од женских чланова фамилије уписане су: Маре Малишина, (78), Маше
Мргудова (20), Киће Јошова (10), Маша
Мићова (15), Анђуша Мргудова ( 3) и
Стане Мргудова ( 6 мјесеци).
На основу година старости може се
закључити да је Маре Малишина (78)
жена Малише Перишина, мајка Мића
Малишина и баба Јоша Мићова, Ђука
Мићова, Лаба Мићова и Маше Мићове. Према породичном предању, које
није најпоузданије, жена Малише Перишина је родом од Кажића из села
Градац у Љешанској нахији, а звала се
Киће. Ово име се сусријеће и код неких

Извор: Књига рођених, Парохија Метеришко-Рвашка, Архив
Митрополије Црногорско-приморске, Цетиње
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(9) Мићо Малишин имао је кћерку
(10) Машу и синове: Ђука, Јоша и Лаба
(Марка).
У вријеме Друге похаре Жабљака
(Црнојевића) 1852. године, црногорски
Књаз Данило затекао се на Орјој Луци.
За Мића је остало упамћено да је пошао
тамо, да однесе Књазу Данилу глас да је

Жабљак поново освојен. Књаз Данило
га је даривао сребрном пушком. Пушка није сачувана. Наиме, када су пошли
чуном да беру жито (кукуруз), понијели су са собом и пушку ради лова на
птице. Када су се враћали кући, чун се
преврнуо код Базагура. Том приликом
потопљена је и пушка и жито.

Ђуко Мићов Костић, племенски капетан (Слику је сачувала Вукица Пламенац,
удата Радуловић, кћерка наше одиве Милице Ђукове Костић, удате Пламенац)
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Ђуко Мићов рођен је у Додошима.
Био је племенски капетан. У породичном предању остало је запамћено да је
Ђуко поднио оставку на капетанство
због неправедне подјеле неких плугова, који су били послати из Русије као
помоћ Црној Гори. Ђуко је умро у Бару
1925. године.
(10) Ђуко Мићов и Стане, рођена
Јовићевић, имали су кћерку Милицу

Ђукову.
(11) Милица Ђукова, удата Пламенац имала је кћерке : (12) ВукосавуВукицу Пламенац, удату Радуловић и
(12) Даницу Пламенац, удату Думовић
и синове: (12) Лазара-Лала Пламенца и
(12) Николу-Миша Пламенца.
(10) Јошо Мићов и Киће, рођена
Ђурашковић, имали су кћерку (11) Јовану Јошову. (Види График 13)
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Потомство Лаба (Марка) Мићова и
Велике Лабове, удате Шофранац
су причали како у Гимназији уче да се
земља окреће. Када је Лабо то чуо, рекао им је: “Мучите ту, што ви пада на
памет? Ја видим да су ова моја врата од
куће стално на истом мјесту”.
(11) Велика Лабова (Маркова),
удата Шофранац, имала је кћерке:
(12) Љубицу Шофранац и (12) Милку Шофранац, удату Јовићевић и синове: (12) Божидара Шофранца, (12)
Милована Шофранца и (12) Радована
Шофранца. . (Види График 14)
Љубицу Шофранац не памти породично предање, али у Књизи рођених бр. 20 од 5. јануара 1915. године, за
Метеришко-Рвашку парохију, записано је да је рођена 1923. године, од оца
Марка (Шалина) Шофранца и мајке Велике (Лабове) Костић (стр. 90/25).

(10) Лабо (Марко) Мићов и Анђе,
рођена Газивода, имали су кћерке: (11)
Велику, (11) Љубицу и (11) Стаку и синове: (11) Блажа, (11) Јова, (11) НиколуНика и (11) Стева. (Види График 14)
У Матичној књизи рођених за парохију Ријечко-Додошку, на једном
мјесту, умјесто имена Лабо, уписано је
име Марко, а на више мјеста се наводи
име Лабо. Претпостављамо да се у првом случају ради о крштеном имену, а
у другом случају о надимку. Ми смо се
опредијелили за име Лабо, које је опште
прихваћено већ у неколико генерација.
Породично предање сачувало је од
заборава једну анегдоту, која је везана
за Лаба Мићова. Наиме, Лабов син Никола-Нико и Павле Јока Лукина Костића, такође из Додоша, били су одлични ђаци Цетињске гимназије. Кући

Ове двије копије из Књиге рођених Ријека-Додоши, Архив Митрополије
Црногорско-приморске-Цетиње, стр. 5/7 и 78/11, показују да је приликом рођења
кћерке Велике Лабове, као име оца наведен Марко Мићов, а приликом рођења
сина Николе, као име оца наведен је Лабо Мићов. Сви остали подаци, укључујући и име мајке, истовјетни су.
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Копија странице 150. из Првог пописа становништва (Књига 2), на којој је
препозната породица Мића Малишина Костића (Рваши-Чиволов Бријег).
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Потомство Јова Лабова, Љубице Лабове,
Стаке Лабове и Николе (Ника) Лабова
(11) Никола-Нико Лабов и жена
му Јосипа-Пепе, рођена Мажуранић,
имали су кћерку Анђелку-Микицу.
Нико је био предратни дипломирани правник. Обављао је више дужности у судској власти. Био је судија
Окружног суда и први Јавни тужилац
Народне Републике Црне Горе, послије
Другог свјетског рата. Пензионисан је
као судија Врховног суда Црне Горе.
Јосипа-Пепе Николина-Никова била
је професор латинског језика у Гимназији “Слободан Шкеровић” у Титограду (данас Подгорици).
(12)Анђелка- Микица Никова,
удата Крунић, је дипломирани економиста. Живи и ради у Загребу. Има
кћерку (13) Данијелу Крунић и сина
(13) Горана Крунића. (Види График 15)

(11) Стаке Лабова, удата Ражнатовић, имала је кћерку, (12) Јоку Ражнатовић и синове: (12) Божа Ражнатовића,
(12) Душана Ражнатовића, (12) Ђура
Ражнатовића и (12) Јанка Ражнатовића.
(11) Љубица Лабова, удата Драгојевић, имала је кћерку (12) Десу Драгојевић и синове: (12) Гара Драгојевића, (12) Душана Драгојевића, (12)
Миленка Драгојевића и (12) Павла
Драгојевића.
(11) Јово Лабов и Даре, рођена Јабучанин, имали су сина Рајка. Јово Лабов је дуго радио као начелник пореске
управе у Цетињу. Иако је то увијек био
најосјетљивији ресор за комуникацију
са пореским обвезницима, Јово је остао
незамјерен, поштован и цијењен у Цетињу, Катунској и Ријечкој нахији.
(12) Рајко Јовов није ожењен.
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Потомство Блажа (Маркова) Лабова
ка. Црквени обред обавио је свештеник
Лабуд Петричевић. (Архив Митрополије Црногорско-приморске, Цетиње,
стр.36/11). На истој страни уписано је
да је умрла 28. октобра 1931. године.
(12) Јованка Блажова, удата Ражнатовић, има синове, 13) Пека Ражнатовића и (13) Слободана Ражнатовића.
(12) Славка Блажова, удата Пејовић, има кћерку (13) Миланку Пејовић
и сина (13) Милана Пејовића.
(12) Станка-Ћаке Блажова, удата
Вучинић, има кћерке: (13) Мирјану Вучинић и Александру-Сашку Вучинић
и сина (13) Зорана Вучинића,
(Види График 16)

(11) Блажо Лабов (Марков) и Милица, рођена Стругар, имали су кћерке: Зорку, Десанку, Јованку, Славку и
Станку - Ћаку и синове: Бошка и Ђока.
(12) Зорка Блажова, удата Пајовић има кћерку (13) Снежану Пајовић
и синове: (13) Дејана Пајовића и (13)
Жељка Пајовића.
(12) Десанку Блажову Костић не
биљежи породично предање. У Књизи рођених: Матица рођених за парохију Друшићко-Додошку, записано је
да је рођена 18. јануара 1931. године
од оца Блажа Лабова Костића и мајке
Милице, рођене Стругар. Крстио ју је
Перо Калуђеровић, учитељ из Жабља-
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Додоши, кућа Блажа Лабова Костића и његовог потомства
ног одбора Скупштине општине Титоград, сада Подгорица.
Био је врло ангажован у више
спортских, посебно фудбалских организација. Биран је за предсједника
Удружења фудбалских клубова Друге
лиге, група Исток, предсједник Савеза
организација физичке културе (СОФКа) Титоград и предсједник Фудбалског
клуба “Титоград”.
Уживао је велики углед у народу.
Без претјеривања се може рећи да је живио на понос, не само своје породице
и братства, него и читавог Цеклина и
Ријечке нахије. Био је један од најперспективнијих млађих кадрова Црне Горе.
Ђоко је млад погинуо у саобраћајној несрећи код Новог Места у Словенији, заједно са дивним момком Момом
Кадићем из Даниловграда. Враћали су
се из Љубљане са утакмице ОлимпијаБудућност. По жељи Ђокове породице,
ишао сам у Словенију у Ново Место,
заједно са предсједником Извршног одбора Скупштине Општине Титоград,
инжењером Петром Ђурановићен, да

(12) Бошко Блажов и Јелена, рођена Мартиновић имају кћерке: Весну и
Дијану и синове: Ђока и Жарка.
(13) Весна Бошкова, удата Поповић има кћерку (14) Ивану Поповић и
синове: (14) Милоша Поповића и (14)
Николу Поповића.
(13) Дијана Бошкова, удата Ђорђевић, има кћерку (14) Ану Ђорђевић и
сина (14) Александра Ђорђевића.
(13) Ђоко Бошков се још није оженио.
(13) Жарко Бошков и Тијана,
рођена Шћепановић, имају сина (14)
Зарију Жарковог.
(12) Ђоко Блажов и РадомиркаБеба, рођена Симуновић имају кћерку
Љиљану и сина Ранка.
Ђоко је био дипломирани правник.
Радну каријеру започео је у судској
власти. Био је судија Општинског суда
у Титограду, члан Законодавно-правне комисије СРЦГ, члан више органа
Сталне конференције градова Југославије и секретар Заједнице општина СР
Црне Горе. Његова посљедња функција
била је мјесто потпредсједника Изврш54

преузмемо посмртне остатке и да их допратимо у Титоград.
Ђоко је сахрањен у родним Додошима. Скупштина Општине Титоград
подигла му је надгробни споменик са
бистом.
Радомирка - Беба завршила је Средњу медицинску школу, а затим Вишу
педагошку академију. Пензионисана је
као виши библиотекар.
(13) Љиљана Ђокова је дипломирани економиста и има уписане
постдипломске студије.
(13) Ранко Ђоков је дипломирани
правник. (Види График 17)

Ђоко Блажов Костић
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Потомство Стева Лабова
Претходно је приказан родослов
кћерки Лаба (Марка) Мићова, и његова три сина: Блажа Лабова, Јова Лабова и Николе-Ника Лабова. У наставку
слиједи родослов потомства Стева Лабова, који је живио у Рвашима . (Подсјећамо да редосљед није према годинама старости, него према азбучном реду
и расположивом простору).
(11) Стево Лабов и Киће, рођена
Стругар, имали су кћерке: Босу, Косару
и Марију и синове: Влада, Марка, Милутина-Миша и Петра-Пешу. Два наредна
графичка приказа показују родослов ове
фамилије, с тим што као и у претходним
случајевима, распоред у графицима није
направљен према азбучном реду или по
годинама старости, него онако како је
захтијевао расположиви простор.
(12) Босе Стевова, удата Газивода, има кћерку (13) Бранку Газиводу и
сина (13) Момчила- Мома Газиводу.
(12) Косару Стевову Костић не памти породично предање. У Књизи Матица рођених за Друшићко-Додошку парохију
из 1926. (стр.36/8) записано је да је рођена 14. октобра 1930. године, од оца Стева
Лабова Костића и мајке Киће Стругар.
Крстио ју је Стево Б. Ражнатовић, капетан прве класе, из Додоша. Црквени обред обавио је свештеник Лабуд Петричевић. На истој страници уписано је да
је умрла 13. маја 1931. године.
(12) Милутин - Мишо Стевов и
Војислава - Лала, рођена Чукић, имају
сина Зорана.
Милутин-Мишо Стевов је био дипломирани инжењер агрономије. Поред осталих, дужности, био је директор “Рибарства” у Ријеци Црнојевића и савјетник у
Министарству пољопривреде Црне Горе.
Војислава - Лала, Мишова супруга,
дипломирала је на Филолошком факултету у Загребу, на одсјеку за Хрватско-Српски језик.

(13) Зоран Милутинов-Мишов женио се два пута. Прва жена се звала Весна, рођена Беговић, а друга ОливераОља, рођена Ивановић. Са Весном, Зоран има кћерку Ану и сина Милутина.
Зоран Милутинов-Мишов је дипломирани правник. Тренутно је на
дужности секретара Министарства
здравља Црне Горе.
Оливера - Оља, Зоранова супруга,
завршила је Факултет за цивилну безбједност.
(14) Ана Зоранова, удата Драшковић има сина (15) Луку Драшковића и
кћерку (15) Дорис Драшковић.
(14) Милутин Зоранов још није
ожењен.
(12) Марко Стевов и Драгица,
рођена Поповић, имају кћерку Људмилу и сина Жељка.
Марко Стевов је био дипломирани економиста. Поред осталих послова, био је замјеник управника царина у
Сплиту. Умро је на радном мјесту шефа
Одјела за планове и развој Привредне
коморе за Далмацију.
Драгица, Маркова супруга, завршила је Филозофски факултет у Загребу, Одсијек за Хрватско-Српски језик и
књижевност.
(13) Људмила Маркова, удата Деспот, има сина (14) Сергеја Деспота
Људмила Маркова је завршила
Филозофски факултет у Задру, Одсијек
за Хрватски или Српски језик.
(13) Жељко Марков и Вера, рођена Јушковић, имају кћерку (14) Богдану Жељкову.
Жељко Марков је завршио Вишу
комерцијалну школу, а затим и Филолошки факултет. Професор је енглеског језика у Колашину.
Вера, Жељкова супруга, завршила
је Вишу туристичку школу у Котору.
(Види График 18)
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рођена Бoрисављевић имају кћерку
Мају и сина Бориса.
(13) Маја Петрова-Пешина, удата
Чупељић има кћерку (14) Теодору Чупељић и сина (14) Ивана Чупељића.
Маја Петрова-Пешина је дефектолог-социолог
Теодора Чупељић је студент Кинеског и Њемачког језика.
(13) Борис Петров - Пешин и Озренка, рођена Цветковић имају синове
(14) Стефана Борисовог и (14) Филипа
Борисовог.
Борис Петров је завршио двије године Технолошког факултета.
Озренка, Борисова супруга, је дипломирани економиста
Стефан Борисов је дипломирао на
Електротехничком факултету.
Филип Борисов студира Журналистику.
(12) Марија Стевова, удата Прелевић, има кћерку (13) Тању Прелевић и
сина (13) Дејана Прелевића.
(Види График 19)

(12) Владо Стевов и Зоре, рођена
Ђуришић, имају кћерке: Светлану и
Снежану, а имали су и сина Драгана.
(13) Светлана Владова још није удата.
(13) Снежана Владова, удата Ћоровић има синове: (14) Милорада Ћоровића и (14) Милоша Ћоровића.
(13) Драган Владов и Сања, рођена
Сорат, имају кћерку (14) Јовану Драганову. Драган је млад изненада умро.
Дошао је увече са Међунахијских спортских игара, легао и заспао, а ујутро су га
затекли мртвога у кревету. Иако кратко,
живио је на понос своје уже и шире породице и читавог братства. Изванредно
је плео рибарске мреже, а био је незамјенљиви голман фудбалске екипе Рваша
на Цеклинским и Ријечким спортским
играма. Имао је благородну нарав.
Увијек је био спреман да прискочи и
припомогне другоме. Помиритељски је
дјеловао међу својим младим друговима
Његова Јована била је сувише мала да би
га могла задржати у сјећању.
(12) Петар-Пеша Стевов и Бранка,
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Рваши, засеок Чиволов Бријег, породична кућа Влада Стевова Костића
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Потомство (8) Сава Перишина
Претходно је приказан родослов
за Ненезине потомке из Горње куће:
(8) Ишана Перишина и (8) Малишу
Перишина. Сада слиједи родослов за
потомство трећег Перишиног сина (8)
Сава Перишина.
На страни 149. Првог пописа становништва налазе се подаци за три

генерације Лукића и Миловића. Саво
Перишин (67), Лука Савов (35), Мило
Лукин (12), Јоко Лукин (8) и Иво Лукин
(5). Јасно се види да је Лука Савов син
Сава Перишина, а да су Иво, Јоко Марко и Мило, Лукини синови. Стана Савова (59) је жена Сава Перишина, а Стана Лукина (34) жена Луке Савова. Киће

Копија странице 149. из Првог пописа становништва (Књига 2), на којој су
препознате породице Сава Перишина Костића (Рваши-Чиволов Бријег) и Николe
Лазарева и Петра Филипова Костића
(Рваши-Заимовина).
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обред обавио је свештеник Ђуро Кнежевић (стр. 138/9). Друга је уписана као
(11) Видосава Пејовић, рођена 1911. године (стр. 256/10). У истом извору нашли смо уписану (11) Наталију Јошову
Пејовић, коју не спомиње породично
предање (стр. 296/23). Остале четири
кћерке су: (11) Вукосава Пејовић, (11)
Крстиња-Киће Пејовић (11) Љепосава
Пејовић и (11) Љубица Пејовић. Вукосава и Љепосава су младе умрле, као
дјевојке и нијесу се удавале. КрстињаКиће била је удата у Драгојевиће а Љубица у Вукчевиће.
Машини синови су: (11) Душан
Пејовић, (11) Зарија Пејовић, (11) Иво
Пејовић, (11) Љубо Пејовић (11) Милан Пејовић и (11) Никола Пејовић.
(Види График 20)

Савова (25) је кћерка Сава Перишина и
Стане Савове, а Јове Лукина (3) је кћерка Луке Савова.
Подаци Првог пописа становништва и породично предање се подударају. Према томе, родослов ове фамилије изгледа овако:
(8) Саво Перишин је имао сина (9)
Луку Савова, а Лука је имао кћерку (10)
Машу Лукину и синове (10) Ива Лукиног, (10) Јока Лукиног, (10) Марка Лукиног и (10) Мила Лукиног.
(1о) Маше Лукина удата Пејовић,
имала је седам кћери и шест синова.
Двије кћерке су умрле као бебе. Једна
од њих уписана је у Књигу рођених као
(11) Златана Пејовић рођена 1909. године, од оца Јоша Никичина Пејовића
и мајке Маше Лукине Костић. Крстио
ју је Ставо Перов Перовић, а црквени

60

Потомство (10) Ива Лукина
вић, имала је кћерке (12) Бранку Стојановић и Драгицу Стојановић и синове
(12) Милована Стојановића и (12) Радула Стојановића.
(11) Марију Ивову не памти породично предање. У Књизи рођених Ријека-Друшићи записано је да је рођена 18.
јануара 1914. године у Рвашима, од оца
Ива Лукина и мајке Велике Стругар. Крстио ју је Ђуро Драгојевић из Друшића.
Црквени обред обавио је Станко Вукмировић. (Архив Митрополије Црногорско-приморске, Цетиње, стр. 296/3).
(11) Андрија Ивов није имао потомства.
(11) Душан Ивов и Босе, рођена
Јовићевић, имају кћерке: (12) Ивану
Душанову и (12) Цвијету Душанову
и сина (12) Радомира Душановог. Сви
живе у Дижону у Француској.
(11) Лазар Ивов није имао потомства. (Види График 21)

(10) Иво Лукин и Велика, рођена Стругар, имали су кћерке: Јелену,
Мару, Златану и Марију и синове: Андрију, Душана и Лазара.
(11) Јелена Ивова, удата Јовићевић, имала је кћерке: Даницу Јовићевић и Милку Јовићевић и сина Јована
Јовићевића.
Породично предање не памти Јована Јовићевића. У Књизи рођених бр. 20
од 5. јануара 1915. године, за МетеришкоРвашку парохију, записано је да је рођен
1925. године, од оца Петра Гајова Јовићевића и мајке Јелене Ивове Костић.
Крстио га је Митар Газивода. Црквени
обред обавио је свештеник Петар Вујовић. (Архив Митрополије Црногорскоприморске, Цетиње, стр.112/13).
(11) Маре Ивова, удата Јанковић,
имала је кћерку (12) Олгу Јанковић
и синове (12) Бошка Јанковића и (12)
Воја Јанковића.
(11) Златана Ивова, удата Стојано-
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Потомство (10) Јока Лукина
Ријека-Друшићи записано је да је рођен
1. марта 1914. године у Додошима од
оца Јока Лукина Костића и мајке Стане
(Станице) Јанковић. Крстио га је Јово
Лепетић-Херцеговац. Црквени обред
обавио је Станко Вукмировић. Умро је
20. августа 1915. године (стр. 302/19).
(11) Никола-Нико Јоков дуго је живио у Канади. Имао је кћерку Даницу.
(12) Даница Николина - Никова,
удата Ђајић, има сина (13) Радована
Ђајића.
(11) Павле-Пајо Јоков и Загорка,
рођена Стојановић, имали су кћерку
Станиславу-Цану и сина Драгана.
Павле-Пајо Јоков је био предратни дипломирани правник. Обављао је
више јавних функција. Пензионисан је
са дужности Савезног јавног тужиоца
СФРЈ.
Загорка, Павлова-Пајова супруга,
имала је високу стручну спрему. Дуго
времена била је професор биологије у
Петој мјешовитој гимназији у Београду.
Живјели су и радили у Београду, гдје су
и сахрањени.
(12) Станислава-Цана ПавловаПајова, удата Франић, била је љекар.
Имала је кћерке: Дубравку Франић,
удату Михаиловић и Сању Франић,
која није удата.
Станислава-Цана Павлова-Пајова
дипломирала је на медицинском факултету у Београду и бавила се љекарским позивом.
Дубравка Франић је дипломирала
на Природно-математичком факултету, смјер Биологија.
Сања Франић је дипломирала на
Медицинском факултету у Београду.
(12) Драган Павлов и Наталија,
рођена Рашета имају кћерку (13) Марију
Драганову и сина (13) Павла Драганова.
Драган Павлов је дипломирани
инжењер електротехнике. Радио је у

(10) Јоко Лукин женио се два пута.
Са првом женом Станицом, рођеном
Јанковић, имао је кћерке: Љубицу, Марију и Савицу и синове: Марка, Николу и Павла-Паја. Са другом женом Јошом, рођеном Јанковић, имао је кћерке: Велику-Велу, Драгу (Драгињу) и
Олгу.
(11) Љубицу Јокову Костић, не
помиње породично предање. У Књизи
рођених бр. 157 од 19. јануара 1907. године, за парохију Добрску, записано је да
је рођена 10. септембра 1920. године,
од оца Јока Лукина и мајке Станице,
рођене Јанковић. Крстио је Јован Лазарев Вукотић, а црквени обред обавио је
свештеник Томо Дајковић (стр.4/11).
(11) Марија Јокова Костић, не помиње се у породичном предању. У
Књизи рођених Ријека-Друшићи записано
је да је рођена 8. фебруара1909. године
у Рвашима од оца Јока Лукина Костића
и мајке Стане (Станице), рођене Јанковић. Крстио ју је Јоко П. Газивода из
Рваша. Црквени обред обавио је свештеник Станко Вукмировић (стр. 224/8).
Вјероватно је Марија млада умрла док
је породично предање не помиње. (Напомена: Марију Јока Лукина Костића
не треба мијешати са Маријом Јока
Петрова Костића. Обије су Костић и из
Додоша).
(11) Савица Јокова, удата Јовићевић, није имала потомства. У Матичној књизи рођених Ријека-Додоши, која се
чува у Архиву Митрополије Црногорско-приморске на Цетињу, умјесто Савица, погрешно је уписано име Љубица. Сви остали подаци (година рођења,
име оца, име мајке) се слажу. Уписано је
име кума, Јован Лазарев Вукотић, што
се такође слаже са породичним предањем. (стр. 164/14)
(11) Марка Јокова Костића не памти породично предање. У Књизи рођених
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неколико фирми и установа. Пензионисан је са дужности начелника у Савезној управи за контролу лета.
Наталија, Драганова супруга, завршила је Филолошки факултет у Београду и радила је као професор свјетске
књижевности.
(13) Марија Драганова Костић има
кћерку (14) Леу Коичић.
Марија Драганова завршила је Правни факултет у Београду. Доктор је прав-

них наука и професор је Универзитета.
(13) Павле Драганов и Катарина, рођена Остојић имају синове : (14)
Алексу Павлова и (14) Андрију Павлова.
Павле Драганов је магистар електротехничких наука, смјер информационе технологије.
Катарина, Павлова супруга, је дипломирала на Историји умјетности.
(Види График 22)

(11) Велика-Веле Јокова, удата Каварић, имала је кћерке: (12) Вјеру Каварић, (12) Ђорђину Каварић, (12) Љубинку Каварић и (12) Соњу Каварић и
сина (12) Васка Каварића.
(11) Драге Јокова, удата Јанковић,
имала је кћерке: (12) Сенку Јанковић и

(12) Станку Јанковић, и синове: (12) Зарију Јанковића, (12) Јанка Јанковића и
(12) Мирка Јанковића.
(11) Олга Јокова, удата Миковић,
има сина (12) Душка Миковића.
(Види График 23)
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Додоши, засеок Присоје, кућа Јока Лукина Костића, Павла Јокова
и њиховог потомства
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Потомство (10) Марка Лукина
(11) Стану Маркову Костић не
памти породично предање. У Књизи
рођених бр. 20 од 5. јануара 1915. године за
Парохију Метеришко-Рвашку записано је
да је рођена 23. октобра 1924. године од
оца Марка Лукина и мајке Ђурђе Чејовић. Крстио је Ђоко Јаблан из Рваша.
Црквени обред обавио је свештеник
Томо Дајковић (стр. 104/28).
(11) Велиша Марков и (11) Митар
Марков се нијесу женили.
(11) Панто Марков и Даница, рођена Калуђеровић, нијесу имали дјеце.
(11) Петра Маркова Костића не
памти породично предање. У Књизи
рођених бр. 20 од 5. јануара 1915. године
за парохију Метеришко-Рвашку од 1915.
године записано је да је Петар Марков
Костић рођен 24. октобра 1916. године,
од оца Марка Л. Костића и Ђуке Чејовић. Крстио га је Саво Јаблан из Рваша. Црквени обред обавио је Стеван
Кнежевић. Умро је 14. јула 1917. године
(стр. 18/19).
(11) Спасоја Маркова Костића, такође не памти породично предање, а у
истој Књизи као и за Петра Маркова,
наводе се исти родитељи и да је рођен
1918.године. Крстио га је Арсо Марковић из Куча. Црквени обред обавио
је свештеник Стеван Кнежевић (стр.
38/12). (Види График 24)

(10) Марко Лукин и Ђуке, рођена
Чејовић, имали су четири кћерке и пет
синова. Кћерке су: Видосава-Виде, Горде, Љубица и Стане, а синови: Велиша,
Митар, Панто, Петар и Спасоје.
За Ђуку, жену Марка Лукина, породично предање помиње више њених
дјевојачких презимена као: Дрекаловић, Поповић, Лазовић. У свим књигама које смо прегледали за потомство
Марка Лукина Костића и Ђуке Маркове, записано је дјевојачко презиме
Ђуке Маркове: Чејовић. У Kњизи рођених Ријека-Друшићи код уписа података
за Горду Маркову, стоји да јој је мајка
Ђукна, а дјевојачко презиме Чејовић
(стр 306/28). Исти је случај и за Петра
Маркова Костића, сина Марка Лукина
и Ђуке Маркове, затим за Панта Маркова, за Видосаву Маркову...Ми смо се
опредијелили за њено дјевојачко презиме Чејовић, као вјеродостојније од породичног предања.
(11) Видосава-Виде Маркова, удата Милошевић, има сина (12) Драгана
Милошевића, који се није женио.
(11) Горде Маркова се није удавала.
(11) Љубица Маркова, из невјенчаног брака има сина (12) Данила Костића, који има двоје дјеце.

65

Потомство Мила Лукина и Сава Милова
(11) Саво Милов и Медуна, рођена Раичковић, имали су кћерке : Зорку, Јулку, Милену и Станку и синове:
Војислава-Воја и Милана-Миша.
(12) Зорка Савова, удата Стругар,
имала је кћерку (13) Драгицу Стругар
и сина (13) Гојка Стругара.
(12) Милена Савова, удата Јанковић, имала је сина (13) Драга Јанковића.
У књизи рођених бр. 20 од 5.1.1915. за
парохију Метеришко-Рвашку од 1915.
године, за Милену је погрешно уписано име Милева (102/27).
(12) Милан-Мишо Савов и ВеликаВеле, рођена Јовићевић, имају кћерке
Марију и Сенку и сина Николу.
(13) Марија Миланова-Мишова,
удата Михаиловић, има кћерке (14)
Јелену Михаиловић и (14) Милену
Михаиловић.

(10) Мило Лукин и Ике Милова, рођена Јанковић, имали су кћерку
Машу (Анђу) и синове: Блажа, Илију,
Јована, Ненезу, Петка, Радивоја и Сава.
(11) Анђе Милова, удата Драговић,
рођена је 3. октобра 1897. године од оца
Мила Лукина и мајке Ике Милове, рођене Јанковић. Крстио је Михаило Стругар. Црквени обред обавио је друшићки
свештеник Станко Вукмировић (Књига рођених Ријека-Друшићи, стр. 92/157).
Анђе није имала потомства. (Навели
смо ове податке, јер породично предање
памти Машу Милову, а не Анђу Милову). Ми смо се опредијелили за податак
из црквених књига као вјеродостојнији,
рачунајући да породично предање мијеша Анђино име са Машом Лукином,
која је била у десетом пасу (кољену).
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(13) Сенка Миланова - Мишова,
удата Бабић, има кћерку (14) ОливеруОљу Бабић и сина Жељка Бабића.
Оливера-Оља Бабић завршила је
Факултет за туризам.
(13) Никола Миланов - Мишов

и Невенка, рођена Живковић, имају
сина Дражена.
(14) Дражен Николин и Сања,
рођена Бабовић, имају кћерку (15)
Сару Драженову и сина (15) Михаила
Драженовог. (Види График 25)

(12) Војислав-Војо Савов и Милка,
рођена Вукмировић, имају кћерку Весну и сина Миодрага-Мија.
(13) Весна Војиславова-Војова,
удата Ковачевић има кћерку (14) Милицу Ковачевић и сина (14) Слободана Ковачевића.
(13) Миодраг-Мијо ВојиславовВојов и Лидија, рођена Марковић
имају кћерку (14) Драгану Миодрагову
- Мијову и сина (14) Војислава Миодраговог-Мијовог.
Миодраг-Мијо Војов је грађевински инжењер. Тренутно је на дужности

савјетника извршног директора Градског водовода Подгорица.
Лидија, Миодрагова-Мијова супруга, завршила је Металуршки факултет.
(12) Станка Савова, удата Шофранац, имала је кћерке: (13) Љепосаву
Шофранац, удату Кековић, (13) Радмилу Шофранац, удату Лаковић, (13)
Славицу Шофранац, удату Ивановић,
(13) и Сузану Шофранац, удату Шћепановић и сина (13) Воја Шофранца.
Војо Шофранац је био јединац између три сестре (четврта, Сузана, рођена је послије Војове смрти). Када су га
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довели из болнице у Београду да кући
умре, ја сам га дочекао на аеродрому у
Голубовцима и довезао у Рваше. Када
смо кренули са Аеродрома, био је ведар
дан, и врх Ловћена се видио као на длану. Тада је он, вјероватно и сам свјестан
неумитног краја, узвикнуо: “Пазите, видим Ловћен. Ово ми је као да сам већ у
Рвашима”. Војо је био неописиве мушке
љепоте. Тада сам и ја био млад, па сам,
узимајући његов примјер, размишљао
како судбина може бити немилосрдна

и како прерано узима оно најљепше.
(13) Сузана Шофранац је дипломирала на Природно-математичком
факултету. Професор је Математике у
средњој школи.
(12) Јулка Савова, удата Стругар,
има кћерку (13) Бранку Стругар и синове: (13) Брана Стругара и (13) РајкаБелог Стругара.
Бранка Стругар је дипломирани
економиста.
(Види График 26)
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Потомство Јована Милова
номски факултет.
Дејана, Јованова супруга, је завршила Економски факултет
(13) Небојша Милутинов и Нинет,
рођена Бароси, имају синове (14) Вука Небојшиног и (14) Стефана Небојшиног.
Небојша Милутинов је завршио
факултет за математику и Информатику у Београду. Магистрирао је у САД
(Њу Орлеанс). Приликом тестирања
кандидата за специјалистичке студије
у САД, показао је најбољи резултат од
свих пријављених кандидата из Србије.
(12) Милка Јованова, удата Бубић,
има кћерку (13) Ивану Бубић.
(12) Славка Јованова, удата Шарановић, има кћерке: (13) Виолету Шарановић, и (13) Милицу Шарановић и
сина (13) Миодрага Шарановић.
(Види График 27)

(11) Јован Милов и Видосава, рођена Дајковић, имали су кћерке: Вјеру,
Драгицу, Милку и Славку, и синове:
Драгутина и Милутина.
Јован Милов је био учитељ. Службовао је у више мјеста у Црној Гори, али
се увијек враћао својим Рвашима.
(12) Милутин Јованов и Гроздана,
рођена Никитовић, имају синове: Јована и Небојшу.
Милутин Јованов је завршио Војну академију. Пензионисан је у чину
потпуковника Југословенске Народне
Армије.
Гроздана, Милутинова супруга,
завршила је Економски факултет.
(13) Јован Милутинов и Дејана,
рођена Павићевић имају кћерке: (14)
Катју Јованову и (14) Елену Јованову.
Јован Милутинов је завршио Еко-
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Рваши, засеок Доње Село, породична кућа учитеља Јована Мила Лукина,
у којој сада живи његов син Драгутин са породицом. Драгутин је,
са сином Андријом, кућу подигао на спрат
Божидар-Божо Јовићевић је завршио Културолошки факултет
(12) Драгутин Јованов и Станка,
рођена Ракић, имају кћерке Веру и Јелену и сина Андрију.
Драгутин Јованов је био наставник
у Цетињу и Сјеници.
Станка, Драгутинова супруга, је
дипломирала Југословенску књижевност и језик.
(13) Вера Драгутинова, удата Перовић, има синове (14) Вука Перовића
и (14) Стефана Перовића.
(13) Вера Драгутинова је Магистар
Информатике.
(13) Јелена Драгутинова, удата Матијаш, има кћерку (14) Ану Матијаш и
сина (14) Луку Матијаша.

(12) Вјера Јованова (График 28),
удата Радуловић имала је кћерку (13)
Нелу Радуловић и синове (13) Милана Радуловића и (13) Петра - Пера
Радуловића.
Вјера Јованова је завршила Вишу
медицинску школу и била је главна сестра у Медицинском центру у Титограду.
Нела Радуловић је дипломирала
на Филозофском факултету, енглески
језик.
Милан Радуловић је завршио Економски факултет у Скопљу.
(12) Драгица Јованова, удата Јовићевић, има синове: (13) БожидараБожа Јовићевића и (13) Веселина-Веска Јовићевића.
Драгица Јованова је завршила Вишу медицинску школу.
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Јелена Драгутинова је завршила
Филозофски, односно Филолошки Факултет (Енглески језик)
(13) Андрија Драгутинов и Наташа, рођена Дабић, имају кћерку (14)
Софију Андријину и сина (14) Луку
Андријиног.

(13) Андрија Драгутинов је дипломирао на Факултету за Математику и
Информатику.
Наташа, Андријина супруга, дипломирала је на Факултету за Математику и Информатику.
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Потомство Илије, Петка и Радивоја Милова
(11) Блажо Милов и Љубица, рођена Брновић, и Даница, рођена Стојановић, нијесу имали потомство.
(11) Илија Милов, је са Зденком имао
кћерку (12) Наду-Надицу, а са БарбаромБарицом, рођеном Пусак, кћерку (12)
Босиљку-Бобу и сина (12) Данила.
(12) Нада-Надица Илијина, удата
Вулић, имала је двије кћерке: (13) Снежану Вулић и (13) Светлану Вулић
(12) Босиљка-Боба Илијина, удата
Мауровић, имала је кћерку Иву Ма-

уровић.
(12) Данило-Брацо Илијин и Зорица, рођена Делић, имају кћерку (13)
Јелену Данилову и сина (13) Горана
Данилова.
(11) Петко Милов се женио два
пута. Са првом женом Станом, рођеном Стругар, није имао дјеце. Са Десом, рођеном Павлићевић, имали су
два сина: (12) Мила Петкова и (12)?
Оба су умрли рано, као бебе.
(График 29)
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(11) Радивоје Милов и Милка,
рођена Вуковић, имали су кћерке:
Бранку, Олгу и Радмилу.
Радивоје је био ваздухопловни
официр.
(12) Бранка Радивојева, удата Максимовић, је дипломирани филолог. Професор је српског језика и књижевности.
Има кћерку Мају и сина Милована.
(13) Маја Максимовић је дипломирани фармацеут.
(13) Милован Максимовић је дипломирани инжењер Машинства.
(12) Олга Радивојева, удата Гаћеша, имала је кћерке (13) Наташу Гаће-

шу, удату Ђуровић и (13) Татјану Гаћешу, удату Дринић.
(12) Радмила Радивојева, удата Кољеншић, има кћерке (13) Ану
Кољеншић, удату Матијевић и (13)
Ивану Кољеншић, која је неудата.
Ана Кољеншић студира Архитектуру.
Ивана Кољеншић је дипломирала
на Филолошком факултету - јапански
језик и магистрирала је на Факултету
драмских умјетности - организационе
науке.
(Види График 30)
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Потомство Неђељка-Ненезе Милова
(11) Неђељко-Ненеза Милов и Даница, рођена Лопичић, имали су три
кћерке: Даринку-Дару, Ђорђину-Ђину и Славицу-Нађу и два сина: Веска
и Љуба.
(12) Даринка-Даре НеђељковаНенезина, удата Мариновић, има два
сина: (13) Ранка Мариновића и (13)
Срђана Мариновића.

(12) Ђорђина-Ђина НеђељковаНенезина, удата Станковић, има кћерку (13) Снежану Станковић и сина (13)
Горана Станковића.
(12) Славица-Нађа Неђељкова-Ненезина, удата Перовић, има кћерку
(13) Ивану Перовић, и сина (13) Ивана
Перовића. (Види График 31)

(12) Веско Неђељков-Ненезин и
Славица-Гара, рођена Видаковић,
имају кћерку (13) Наташу Вескову и
сина (13) Неђељка Вескова.
(12) Љубо Неђељков-Ненезин и
Здравка-Цица, рођена Минић, имају
кћерке: Ану, Жељку и Мају.

(13) Ана Љубова, удата Калезић
има сина (14) Андрију Калезића.
(13) Жељка Љубова, удата Кљајевић има кћерку (14) Мину Кљајевић и
сина (14) Марка Кљајевића.
(13) Маја Љубова није удата.
(Види График 32)
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Извор: Књига рођених Ријека-Друшићи (од 1889. до 1915), Архив
Митрополије Црногорско-приморске, Цетиње, стр.182/414.
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Рваши, засеок Чиволов Бријег, породична кућа Ненезе Мила
Лукина и синова Љуба и Веска
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Други дио
2. Потомство Сава-Шака Никчева Костића
Костићи у Друшићима (Малезине Зграде),
у Додошима (Јово Васов) и у Рвашима
(Каруч и Пипац)

П

ретходно је приказано да сви Костићи у Цеклину имају заједничке претке: Љеша, (1) Попа Коста и (2)
Никца. Такође је наведено да је Никац имао три сина: (3) Ненезу (Горња
кућа), (3) Сава-Шака (Средња кућа) и
(3) Станишу (Доња кућа).
У Првом дијелу обрађен је родослов Ненезе Никчева (Горња кућа).
Сада слиједи Други дио: родослов
другог Никчевог сина Сава (Шака)
Никчева (Средња кућа).
У Трећем дијелу ће се наћи родослов трећег Никчевог сина Станише

(Доња кућа).
У Првом попису становништва
(Књига II, Капетанија Цеклинска), нијесмо
успјели препознати пописане чланове
потомства Сава (Шака) Никчева, који
живе у Друшићима (Малезине Зграде),
Додошима (Јово Васов) и Рвашима (Каруч). Успјели смо препознати из овог
огранка само фамилију Драга Јокова и
Николе Јокова (Рваши, засеок Пипац).
Претрагу смо вршили према именима
и именима оца из осмог, деветог и десетог паса (кољена).

Друшићи, засеок Малезине Зграде
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Према породичном предању, Савово - Шаково потомство до десетог
паса (кољена) иде овим редом: (4) Никола Савов - Шаков), (5) Богдан Николин, (6) Шћепан Богданов, (7) Гаврило Шћепанов, (8) Перо Гаврилов,
(9) Јоше Перова, удата Стијеповић, (9)

Марија Перова, удата Павићевић, (9)
Нико Перов и (9) Пуро Перов. (Види
График 33)
(Ове податке дао је Блажо Ђура
Митрова из Малезиних Зграда, који је у
међувремену умро).
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(11) Милицу Митрову смо нашли
још једанпут у Књизи рођених РијекаДрушићи, али 14 година касније. Тамо
стоји да јој је отац Митар Пуров Костић,
али мајка јој није Јоше Митрова, рођена Вујовић, него Стане Ђикановић. Крстио ју је Перо Краљевић из Друшића.
Црквени обред обавио је свештеник
Станко Вукмировић (стр. 220/ 24).
(10) Митар Пуров женио се три
пута. Са Јошом, рођеном Вујовић,
имао је синове Ђура и Илију, са Станом, рођеном Ђикановић, имао је
синове Душана и Сава, а са Станом,
рођеном Борозан, сина Ника.
(11) Ђуро Митров и Марија-Маше, рођена Бушковић, имали су кћерке: Велику и Милосаву, и синове: Блажа, Влада, Марка, Митра и Станака.
(Види График 34)

Блажо Ђуров Костић, као најстарији представник тог огранка и добар
памтиша, није поменуо Анђу Митрову
и Милицу Митрову.
(11) Анђу Митрову нашли смо у
Књизи рођених Ријека-Друшићи, гдје је записано да је рођена 16. фебруара 1902.
године од оца Митра Пурова Костића
и мајке Стане Шарановић. Крстио ју је
Саво Краљевић из Друшића. Обред је
обавио свештеник Станко Вукмировић
(стр.138/290).
(11) Милицу Митрову смо, такође,
нашли у Књизи рођених Ријека-Друшићи.
Тамо је записано да је рођена 7. октобра
1894. године од оца Митра Пурова и
мајке Јоше Митрове, рођене Вујовић.
Крстио ју је Андрија Марков Ковач.
Црквени обред обавио је свештеник
друшићки Станко Вукмировић. (стр.
58/56).

Друшићи, засеок Малезине зграде, Кућа Ђура Митрова
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Потомство Ђура Митрова, Друшићи
(засеок Малезине Зграде)
Ради лакше прегледности, бројно
потомство Ђура Митрова приказано
је у три графика и то: Владо Ђуров и
Марко Ђуров (График 34); Блажо Ђуров (График 35); и Велика Ђурова,
Милосава Ђурова, Митар Ђуров и
Станко Ђуров (График 36).
(12) Владо Ђуров и Милева, рођена Ковачевић, имају синове: Милоша
и Николу.
(13) Милош Владов и Маријана,
рођена Кољеншић, имају синове: (14)
Андреја Милошева и (14) Владимира
Милошева.
(13) Никола Владов и Маја, рођена
Ђукановић, имају кћерку (14) Милицу
Николину и сина (14) Давида Николиног. Никола је дипломирани економиста, а Маја, дипломирани правник.

(12) Марко Ђуров и Анђелија,
рођена Лопичић, имају кћерку Славицу Маркову и синове Бранка Маркова
и Доцента др Василија- Васка Маркова . Марко Ђуров био је дипломирани
правник. Поред више других послова,
био је и предсједник Оштинског одбора Социјалистичког савеза радног народа Цетиња и у два сазива делегат (посланик) у Скупштини СР Црне Горе.
(13) Славица Маркова, удата Мрваљевић, има кћерку (14) Катарину
Мрваљевић, и сина (14) Веселина Мрваљевића.
(14) Катарина Мрваљевић је
двоструки магистар наука.
(14) Веселин Мрваљевић је завршио факултет за менаџмент.

Друшићи, засеок Малезине зграде, кућа Влада Ђурова Костића
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(13) Бранко Марков се није женио. Завршио је вишу техничку школу
у Новом Саду. Био је запажен фудбалер
“Ловћена”, “Будућности” и репрезентације Црне Горе.
(13) Доцент др Василије-Васко Марков и Надица, рођена Ковачевић, имају
кћерку (14) Нину и сина (14) Стефана.
Доцент др Василије-Васко Марков Костић, докторирао је на Економском факултету у Подгорици са тезом
ПредузетниЧКИ менаџмент малог бизниса предузећа – осврт на Прилике у

Црној Гори. Предаје на Факултету за
менаџмент у Херцег Новом. Ради као
бизнис консултант. У јавности је присутан као економски аналитичар на
Првом каналу Телевизије Црне Горе.
Надица Васкова је завршила Природно-математички факултет и специјализира информатичке технологије.
(14) Нина Васкова је студент Економског факултета.
(14) Стефан Васков је студент Природно-математичког факултета.
(Види График 34)

(12) Блажо Ђуров и Љубица, рођена Пејовић, имали су кћерку Станку
Блажову и сина Милутина Блажова.
(13) Станка Блажова, удата Пејовић,
има синове: (14) Владана Пејовића, (14)
Николу Пејовића и (14) Ђорђа Пејовића.
Ђорђе Пејовић је зафршио Факултет за туризам и угоститељство.
(13) Милутин Блажов и Дијана,
рођена Вујошевић имају кћерку Тама-

ру и сина Балшу.
(14) Тамара Милутинова, удата
Мартиновић, има сина (15) Николу
Мартиновића.
Тамара Милутинова је завршила
Ликовну академију.
(14) Балша Милутинов и Тања,
рођена Станишић, имају синове: (15)
Марка Балшиног и (15) Мариа Балшиног. (Види График 35)
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Друшићи, засеок Малезине Зграде, Кућа Блажа Ђурова и
његовог потомства
82

(12) Велика Ђурова, удата Секулић, има синове: (13) Зорана Секулића
и (13) Слободана Секулића.
(12) Милосава Ђурова, удата Шофранац, има кћерку (13) Ранку Шофранац и
сина (13) Сретена - Миша Шофранца.
Ранка Шофранац је завршила
Правни факултет.
(12) Митар Ђуров и Божидарка,
рођена Радовић, имају кћерку Марију
Митрову и сина Миодрага Митрова.
(13) Марија Митрова, удата Перовић, има кћерке: (14) Јану Перовић и
(14) Мају Перовић.
(13) Миодраг Митров и Олга, рођена Ђуровић, имају синове: (14) Мирка

Миодраговог и (14) Петра Миодраговог.
(12) Станко Ђуров и Зорка, рођена
Стругар, имају кћерку Сузану Станкову и синове: Ђорђију Станковог и
Срђу Станковог. (Види График 36)
(13) Сузана Станкова, удата Вукчевић, има кћерку (14) Тамару Вукчевић
и сина (14) Ранка Вукчевића.
(13) Ђорђије Станков и Александра, рођена Рогановић, имају кћерку (14) Дијану Ђорђијину, и сина (14)
Петра Ђорђијиног.
(13) Срђа Станков и Ема, рођена
Zuiјоwen, имају кћерке (14) Нину-Јелену Срђину и (14) Ивану Срђину.
(Види График 36)
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Потомство Душана Митрова
и Николе (Ника) Митрова
Душан Митров и Никола (Нико)
Митров су синови Митра Пурова, а
браћа Ђура Митрова, чији родослов је
претходно приказан.
(11) Душан Митров и Милица,
рођена Лопичић, имали су кћерке: Десанку, Злату, Зорку и Сенку, и синове:
Мишка и Радована.
(12) Десанка Душанова, удата Периз, има кћерке: (13) Јадранку Периз и
(13) Стојанку Периз.
Јадранка Периз је дипломирани
технолог.

Стојанка Периз је дипломирани
металург.
(12) Злате Душанова, удата Шабан, нема потомства.
(12) Зорка Душанова, удата Драгојевић, има кћерке: (13) Весну Драгојевић, Лидију Драгојевић, Наду
Драгојевић и Стану Драгојевић.
(12) Сенка Душанова, удата Печурица, има кћерку (13) Мирјану Печурицу и сина (13) Миодрага Печурицу.
(Види График 37)

Друшићи, засеок Малезине зграде, Кућа Душана Митрова
и његовог потомства
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Душановог.
(11) Никола-Нико Митров и Маше, рођена Ражнатовић, имају кћерке:
(12) Љубу Никову и (12) Станку Никову. Оне се нијесу удавале, а живе на Цетињу. (Види График 38)

(12) Мишко Душанов и Јања, рођена Лазаревић, имају синове Драгана
Мишковог и Предрага Мишковог.
(13) Драган Мишков и Љиљана,
рођена Влачић имају сина (14) Луку
Драгановог.
(13) Предраг Мишков и Татјана, рођена Ђурђић, имају синове: (14)
Александра Предраговог и Николу
Предраговог.
(12) Радован Душанов и Радмила,
рођена Булатовић имају синове: (13)
Здравка Радовановог и (13) Душана
Радовановог.
Радован Душанов је завршио Вишу
школу организације рада.
(13) Душан Радованов и Весна,
рођена Кнежевић имају кћерку (14)
Сару Душанову и сина Радована

У Књизи рођених Ријека-Друшићи, умјесто имена Нико, стоји име Никола, рођен 23. јула 1903. године од оца
Митра Пурова Костића и мајке Стане,
рођене Шарановић. Крстио га је Никола Стругар из Друшића. Црквени обред обавио је свештеник (друшићки)
Станко Вукмировић. Према породичном предању, Стане је од Ђикановића
са Улића, а не од Шарановића. У овом
случају, дали смо предност породичном предању, као тачнијем.
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Потомство Сава Митрова и Илије Митрова
Саво Митров и Илија Митров су такође синови Митра Пурова, а браћа Душана, Ђура и Николе (Ника) Митрова.
(11) Саво Митров и Зорка, рођена
Ражнатовић, имају кћерке: Даницу Савову и Драгицу Савову и синове: Веселина-Цуфа Савовог и Жарка Савовог.
(12) Даница Савова, удата Поповић, има кћерку (13) Весну Поповић и
сина (13) Вујицу Поповића.
(12) Драгица Савова, удата Мијушковић, има кћерку (13) Мају Мијушковић и сина (13) Светозара Мијушковића.

(12) Веселин-Цуфо Савов и Нада,
рођена Вучераковић, имају два сина,
који се зову: Жељко Веселинов-Цуфов
и Зоран Веселинов-Цуфов.
(13) Жељко Веселинов-Цуфов и
Ана, рођена Јовановић, имају кћерку
(14) Нину Жељкову.
(13) Зоран Веселинов –Цуфов и
Данка, рођена Аџић имају синове: (14)
Бојана Зорановог, Огњена Зорановог
и Стефана Зорановог.
(Види График 39)
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Канади.
(13) Веско Вељков се није женио.
(11) Илија Митров и Стане, рођена
Вујановић, имају кћерке: Васу Илијину и Виду Илијину и сина Вељка
Илијиног.
(12) Васе Илијина, није се удавала.
Млада је погинула у Њемачкој.
(12) Виде Илијина, удата Хаџиабдић, нема потомства. Живи у Сарајеву.
(12) Вељко Илијин и Зорка, рођена
Суботић, имају кћерку Весну Вељкову
и сина Веска Вељкова.
(13) Весна Вељкова, удата Благотић има кћерку (14) Јовану Благотић
и сина (14) Николу Благотића. Живе у
Канади. (Види График 40)

(12) Жарко Савов и Вукица, рођена Чичаревић, имају кћерку Снежану
Жаркову и синове Горана Жарковог и
Дејана Жарковог.
(13) Снежана Жаркова, удата Николић, има синове: (14) Филипа Николића и (14) Сава Николића.
(13) Горан Жарков и Невенка,
рођена Радоњић, имају кћерке: (14) Јовану Горанову и (14) Мају Горанову и
сина (14) Јована Горановог.
(13) Дејан Жарков није жењен
(13) Весна Вељкова, удата Благотић, има кћерку (14) Јовану Благотић и
сина (14) Николу Благотића.
Јована Благотић је завршила Економски факултет. Породица живи у
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Преци и потомци Рада Савићева, Божа Савићева
и Вида Савићева
Рваши (засеоци Каруч и На Врх Шкама) и Горичани у Зети
За овај огранак располажемо подацима до седмог паса (кољена), рачунато од данас уназад. Костићи на Каручу,
као и Костићи на Пипцу представљају
потомство (3) Сава (Шака) Никчева.
Њима су најближи Костићи у Малезиним Зградама и породица Јова Васова
у Додошима. Пошто нема поузданих
података од трећег до шестог паса (рачунато од попа Коста) не знамо гдје
се тачно одвајају од својих најближих
сродника у Малезиним Зградама. Но,
у сваком случају то могу бити само (6)
Шћепан Богданов, или (5) Богдан Николин или (4) Никола Савов (Шаков).

(7) Савић (Шћепанов или Богданов или Николин), имао је сина Даицу.
(8) Даица Савићев, био је заједно
са својим рођаком Даицом Турчиновим Костићем у оној групи од 26 Цеклињана, који су се у вријеме битке на
Салковини 1840. године, затворили у
Ћендеровића кућишту, дајући отпор
много бројнијим Турцима.
(8) Даица је имао синове: (9) Јока
Даичина, од кога су Костићи с Пипца и
(9) Кека Даичина (Каруч, На Врх Шкама и Зета).
Кеков син звао се (10) Савић Кеков.
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За Савића је везана једна интересантна прича из прошлости. Када се женио
Драган Илије Драгова Костића с Пипца, испросио је своју заручницу Винку
Стаматовић, који су из Пипера, а живјели су у Загоричу у Подгорици (ондашњем Титограду). Учествовао сам,
испред моје шире фамилије, приликом
просидбе и био у сватовима, када смо
ишли за Винку. Винкина мајка Војка је
родом од Раичевића, тако да су у оба
случаја тамо били присутни Винкини
ујаци Војо и Ристо Раичевић, са којима
сам се раније добро познавао. Због тога
сам одлазак у породицу Стаматовић
доживљавао као боравак у својој кући.
Приликом просидбе, главну ријеч
у започињању шале водио је њихов
рођак Пуро. Када смо се спремали да
идемо у сватове за Винку, договорили
смо се да Пуру испричамо причу коју
смо чули од Илије Драга Јокова Костића, младожењиног оца. Ради се о истинитој згоди из прошлости.
Наиме, Савић Кеков се женио два
пута. Његова прва жена, несрећним
случајем, утопила се у Каруч. Савић се
послије више година срио на Ријечком
пазару (Ријека Црнојевића) са младом
дјевојком из братства Стаматовић. (Напомена: Приликом истраживања за овај
Родослов, установио сам, на основу увида у црквеним књигама, да она није била
од Стаматовића, него од Башарића, а
звала се Ђурђа Башарић). Свидјели су се
једно другом и обећали се узети. Свадба
је заказана за неколико мјесеци. Међутим, у међувремену до будуће младе
стигне глас да је њен заручник Савић намјерно утопио прву жену (што није било
тачно), због чега му она пошаље писмо
у којем му је поручила да га неће узети
и да сватови не долазе у Пипере. Савић,
који је био неписмен, са тим писмом
пође код блиског рођака Драга Јокова,
на Пипац. Када је Драго прочитао писмо, договорио се са Савићем да о томе
никоме ништа не кажу и да заједно пођу

код попа Мила Јокова (мојега прађеда).
Они двојица и поп Мило договорили су
се да за писмо никоме ништа не казују
и да организују свадбу, као да се ништа
није десило. По старом обичају, свадбари су се окупили у младожењиној кући,
ноћ уочи свадбе. Тада се договара ко ће
ићи у сватове и расподјељују сватовске
функције. Према договору њих тројице, предложили су да кум куће, који је
био из братства Пламенаца из Црмнице, због удаљености (ишло се пјешке) не
иде у сватове и да са старијим рођацима
чека сватове кући у дому младожење,
како не би, за случај несрећног исхода,
у то увлачили лице из другог племена и
нахије. За старог свата одредили су одмах попа Мила. Функција ручног ђевера припадала је Савићевом брату, који је
био неугледан и нечемуран. Међутим,
по договору између њих тројице, Савић
је предложио да ручни ђевер буде Драго
Јоков, јер му је то, наводно, обећао још
као дијете, када су заједно чували овце
у Везац. Савићев брат се наљутио и изјавио да неће ни одити у сватове, када му
не може припасти мјесто ђевера. Ово је
“завјереницима” добро дошло. За остале сватове, по ранијем договору, изабрали су млађе и храбрије рођаке. Око
поноћи, стари сват је предложио да сви
иду на спавање и да се ујутро састану
прије зоре да крену у Пипере. Поручио
им је да понесу са собом и мало више муниције, како их Пипери не би “препуцали”, алудирајући на шенлук и весеље.
Рано ујутро, сватови су кренули у
Пипере. Када су дошли на Крусе (изнад Бери), опет по договору, стари сват
је предложио да сватови одморе и да
попију пиће и презалогаје. Док је демиџаница ракије ишла од уста до уста,
стари сват, поп Мило, по договореном
сценарију, питао је Драга Јокова, ручног ђевера, који је био најближи рођак
младожењиној кући, да ли су се Пипери јављали у међувремену и очекују ли
сватове. Драго се у том тренутку лупио
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шаком по челу, као присјетио се, да му
је Савић (младожења) прије мјесец дана
донио некакву цедуљу са Ријечкога пазара, али да је потпуно био заборавио
на то. Извадио је цедуљу из џепа и дао је
попу Милу да погледа што у њој пише.
Поп Мило је прочитао цедуљу за себе,
а онда и на глас, пред свим сватовима.
Настала је узбуна међу сватовима, и повика на Драга, како је то могао заборавити. По договореном сценарију, Драго је упитао попа Мила, што је чинити.
Поп Мило је казао да неће одустати од
пута у Пипере, напомињући да су сватови прошли двије нахије (Ријечку и
Љешанску) и да би то била вјечита брука да се сватови врате без невјесте. Драго му је казао да га неће оставити самога и да ће и он са њим у Пипере. Поп
Мило је предложио осталим сватовима
да се врати сваки, којему не одговара да
иде са њим. Наравно, из истих разлога,
ниједан није одустао. Када су кренули
даље, сви су запуцали из пушака, како
би их Пипери чули.
А Стаматовићи (Башарићи) су рачунали да се може десити да Костићи,
ипак, дођу за невјесту, па овнове, предвиђене за печење, нијесу пустили у
пашу са осталим бравима, него су их
задржали у обору. Када су чули пушке,
одмах су почели да кољу и деру овнове
и да их ставе да се пеку. Истовремено,
послали су једнога рођака са задатком
да сретне сватове и да их покуша мало
задржати, како би добили на времену,
да печење приспије. Све се даље дешавало као да писма није ни било. Сватови су се досјетили да их особа која их
је срела покушава успорити, али су они
стигли младиној кући без задржавања.
Печење није било још готово, тако да
су се сватови полугладни дигли иза трпезе. Због тога, али и због дугог пута,
породица младе је спремила обилату
пошиљку хране да сватови уз пут једу.
Нико од сватова није хтио да ту пошиљку носи, него су сви рекли да то припа-

да ручном ђеверу (Драгу), јер је он крив
што су остали гладни. Драго је упртио
пошиљку хране, али када су се одмакли
од младине куће, тражио је пас од попа
Мила и са својим пасом направио је
уже и пошиљку упртио невјести, објашњавајући да је она, својим писмом,
главни кривац што је печење каснило.
И носила је млада ту пошиљку преко
читаве Љешанске нахије. Распртили су
је тек када су дошли на Белведер у Рваше, надомак Царевог Лаза. Причали су
стари људи да није било снахе и ђевера
који су се љепше слагали него што су
то били Драго Јоков и Ђурђа Башарић,
Савићева невјеста.
Када смо, као сватови, кренули за
Винку, договорили смо се да мало закаснимо. Очекивали смо да ће Пуро и
на ту тему начинити шалу, а већ смо
били припремили терен код дивних
Винкиних родитеља да не замјере, ако
испричамо ову причу. Када је Пуро
већ трећи пут наздравио сватовима и
потенцирао наше закашњење, устао
сам, да отпоздравим Пуру на његову
здравицу. Казао сам му да Костићи не
долазе први пут у Пипере за дјевојку и
испричао претходну причу. Сви су је
са знатижељом саслушали, па и Пуро.
Било је шале и зађевица, само што је
Пуро ређе дизао здравице, иако нас је и
тога дана фино забављао.
Да наставимо са Родословом.
(10) Савић Кеков је имао кћерке: Велику Савићеву, Горду Савићеву, Марију Савићеву и Стану Савићеву и четири сина: Божа Савићева, Вида Савићева,
Ђура Савићева и Рада Савићева.
(11) Велику Савићеву не помиње
породично предање. У Књизи рођених
Ријека-Друшићи стоји записано да је
рођена 27 септембра 1900. године од оца
Савића Кекова Костића и мајке Ђурђе,
рођене Башарић. Крстио ју је Машан
Шофранац из Рваша. Црквени обред
обавио је свештеник Станко Вукмировић (стр. 124/245).
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(11) Ђура Савићева Костића, такође, не памти породично предање, као
ни његове двије сестре. У Књизи рођених
Ријека-Друшићи записано је да је рођен
6. новембра 1898. године, од оца Савића Кекова Костића и мајке Ђурђе Башарић. Крстио га је Мргуд Стругар из
Рваша. Црквени обред обавио је свештеник друшићки Станко Вукмировић
(стр. 104/193).
Очигледно је да се не ради о замјени
имена за неког од три остала Савићева
сина. Наиме, лако је примијетити исти
датум рођења Ђура и Стане, исту страницу у Књизи рођених и један за другим
редне бројеве на страници. Значи, они
двоје су рођени као двојке (близанци).
Познато је да немају потомства, али се
не зна колико су поживјели.
(Види График 41)

(11) Горде Савићева, удата Мачић
(у Грбљу), имала је кћерке: (12) Босиљку-Босу Mачић, удату Радовић, и још
двије кћерке које су младе умрле.
(11) Марија Савићева, удата
Шофранац имала је сина (12) МиланаМилка (Грубанова) Шофранца.
(11) Стану Савићеву, не помиње
породично предање. У Књизи рођених
Ријека-Друшићи записано је да је рођена
6. новембра 1898. године у Рвашима од
оца Савића Кекова и мајке Ђурђе Башарић. Крстио ју је Машан Шофранац из
Рваша. Црквени обред обавио је Станко Вукмировић (стр. 104/194).
(11) Божо Савићев и Стаке, рођена
Јовићевић, живјели су у Рвашима, на
Врх Шкама. Имали су кћерку (12) Олгу
Божову, удату Томовић, у Подбишћу,
код Мојковца. Олга није имала порода.
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(11) Раде Савићев, живио је на Каручу. Женио се два пута. У првом браку са Маром Радовом, рођеном Татар,
имао је кћерке: Велику- Велу, Зорку и
Стану, и сина Сава. У другом браку са
Олгом Радовом, рођеном Јовићевић,
имао је кћерку Ђину и синове Крцуна

и Митра.
(12) Крцун Радов и (12) Митар Радов нијесу се женили и немају потомства.
(12) Стане Радова, удата Јовићевић има синове: (13) Драгана Јовићевића, (13) Милована Јовићевића и (13)
Слободана Јовићевића.

Извор: Књига рођених Ријека-Друшићи (од 1889. до 1915), Архив
Митрополије Црногорско-приморске, Цетиње, стр. 154/336.
(12) Саво Радов није се женио. Погинуо је млад, у пожару камиона, као
помоћник возача. Имао је само осамнаест година. Причао ми је његов сестрић
Слободан Јовићевић (син Душана Иванова Јовићевића из Друшића, и Стане
Радове Костић) како је Милан Кеков
Шофранац, из Рваша, запослио Сава
у жељи да помогне његовој породици,
која је сиромашно живјела. Али, Савове сестре, из превелике љубави према
брату, послије Савове трагичне смрти,
нијесу могле опростити Милану што га
је запослио. Слободан ми је испричао
како је његова мајка Стане (Савова сестра), сањала како се отворио Савов гроб
и како јој је Саво поручио да је чека.

Она је то протумачила да ће се тешко
разбољети, што се и десило. Три мјесеца након тога, непосредно пред смрт,
Стане је, у потпуно свјесном стању, казала: “Чекај ме Саво, ево ти долазим”.
Ово наводимо као класични примјер
љубави сестре према брату, посебно
наглашен у Црној Гори, који подсјећа
на Сестру Батрићеву из Његошевог Горског вијенца.
12) Зорка Радова, удата Смилевски (у Македонији), имала је кћерке: (13)
Цану Смилевски и (13) Марицу Смилевски и сина (13) Јована Смилевског.
(12) Јован Радов, умро je као беба.
(Види График 42)
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(12) Велика-Веле Радова, удата Поповић, имала је кћерке (13) Анку Поповић и (13) Славицу Поповић и синове:
(13) Бранка Поповића, (13) Луку Поповића, (13) Милована Поповића, (13)
Неђељка Поповића, (13) Радована По-

повића и (13) Славка Поповића.
(12) Ђина Радова, удата Вукотић,
има кћерку (13) Јованку Вукотић и синове: (13) Јована-Јовицу Вукотића, (13)
Сашу Вукотића и (13) Срђана Вукотића. (Види График 43)

(11) Видо Савићев и Ике, рођена Мирановић (График 44), живјели
су у Рвашима у засеоку: На Врх Шкама. Имали су кћерку Милку Видову
и синове: Велимира Видова и Ђура
Видова.

12) Велимир Видов и Фил, рођена
Мејсон, имају сина (13) Ђура Велимирова. Велимир је, као момче, емигрирао у Аустралију.Тамо је формирао породицу. Недавно је посјетио завичај. Он
и његово потомство живе у Аустралији.
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Рваши, засеок Каруч, кућа Крцуна Радова Костића
(12) Ђуро Видов и Васиљка-Васе,
рођена Шушкавчевић живјели су у
Рвашима на Врх Шкама. Послије женидбе преселили су се у Горичане у
Зету, гдје и данас живи њихово потомство. Имали су кћерке: (13) Јадранку и
(13) Миланку и синове: (13) Горана, (13)
Миодрага и (13) Предрага.
(13) Миланка Ђурова, удата Булатовић, има кћерку (14) Марицу Булатовић и сина (14) Драгана Булатовића.
(13) Горан Ђуров и Снежана, рођена Берилажић, имају сина (14) Немању
Горановог
(13) Миодраг Ђуров и ДаринкаДеја, рођена Ђуричковић, имају кћерку (14) Ању Миодрагову и сина (14)
Балшу Миодраговог.
(13) Предраг - Пеђа Ђуров и Александра - Сандра, рођена Поповић,
имају сина (14) Стефана Предраговог.
(Види График 44)

(13) Ђуро Велимиров и Марија,
имају кћерке: (14) Даницу Ђурову и
(14) Џени Ђурову и сина (14) Филипа
Ђуровог.
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(12) Милка Видова, удата Велинов (у
Котору), има сина (13) Ранка Велинова.
(Види График 45)

(13) Јадранка Ђурова, удата Јушковић има кћерке: (14) Ану, (14) Далиборку, (14) Иву, (14) Тамару и (14) Тању и
два сина: (14) Ђорђа и (14) Николу.

Зета, село Горичани, породична кућа Ђура Видова Костића,
његове супруге Васиљке-Васе и њиховог потомства
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Преци и потомци Драга Јокова и Николе Јокова
(засеок Пипац у Рвашима)
Претходно је речено да је Даица
Савићев имао два сина: Кека Даичина,
од кога су Костићи на Каручу и Јока Даичина, од кога су Костићи на Пипцу. И
једнима и другима најближи рођаци су
у Друшићима у засеоку Малезине Зграде и у Додошима (Јово Васов), а свима је
заједнички предак Саво (Шако) Никчев
у трећем пасу (кољену) генеалошког
стабла свих Костића у Цеклину.
Породица Јока Даичина обухваћена је Првим пописом становништва из
1879. године у оквиру Цеклинске ка-

петаније, у Другој књизи (стр. 151). Од
мушких чланова фамилије пописани
су: Јоко Боичин (50), Драго Јоков (27)
и Никола Јоков (6), а од женских чланова фамилије: Киће Јокова (40), Маре
(Марија) Јокова (15), Киће Јокова (12),
Стане Јокова (10) и Јована Јокова (8).
Овдје је пописивач или онај који је
преписивао направио грешку. Поуздано се зна да Јоко није Боичин, него Даичин. Драго, Јована-Јове, Киће (?), Маре,
Никола и Стане су Јокова и Кићина
дјеца. Тешко је повјеровати да је Киће
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Јокова (12) добила мајчино име. Али је
вјероватно постојала дјевојчица, стара
12 година, којој је погрешно уписано
име. Јовану Јокову сам лично запамтио
као бабу Јову. Она се није удавала.
На основу Првог пописа становништва из 1879. године и породичног
предања, родослов Јока Даичина изгледа овако:
(9) Јоко је имао кћерке: Јовану-Јову и Марију-Мару, и синove: Драга и
Николу.
(10) Јована - Јове Јокова, није се
удавала.
За (10) Марија-Маре Јокова Костић била је удата за Јоша Ивова Стругара на Каручу. У Књизи рођених за парохију Ријека-Друшићи од 1889-1915. године,

записано је да је Ивана Јошова Стругар
рођена у Рвашима 1892. године од оца
Јоша Ивова Стругара и мајке Марије Јокове Костић. Крстио ју је Митар Дајов
Шофранац из Рваша (стр. 36/29). У истој књизи, на стр.58/60 наводи се да је
Марија Јокова Костић имала кћерку са
Јошом Ивовим Стругаром. Она се звала
Стане Јошова, а рођена је 1894. године.
Трећа кћерка Марије Јокове Костић са
Јошом Ивовим Стругаром звала се Велика Стругар (стр. 120/233).
(10) Никола Јоков и Киће, рођена
Јовићевић, нијесу имали потомства.
(10) Драго Јоков и Ивана, рођена
Шофранац, имали су кћерке: Васиљку, Златану, Љубицу и Милицу, и синове: Душана, Ђока и Илију.

Извор: Књига рођених Ријека-Друшићи (од 1889. до 1915), Архив
Митрополије Црногорско-приморске, Цетиње, стр. 312/50
(11) Васиљка Драгова, удата Газивода, имала је синове: (12) Бранимира-Браца Газиводу, (12) Веселина-Веска Газиводу, (12) Рајка Газиводу и (12)
Слободана Газиводу.

(11) Златана Драгова, удата Газивода, није имала потомства.
(11) Љубица Драгова се није удавала. Умрла је млада у 16-ој години.
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(11) Милица Драгова, удата Стругар, имала је сина (12) Петра Стругара.
Она је са мужем, сином и братом Душаном погинула приликом савезничког бомбардовања Подгорице 1944.
године. (Бомбардовање је требало да
спријечи повлачење Хитлерове војске
са Југа Балкана).

(11) Душан Драгов се није женио.
Погинуо је са сестром Милицом, зетом
и сестрићем у Подгорици 1944. године
приликом савезничког бомбардовања.
(11) Ђоко Драгов, није се женио.
Погинуо је као припадник НОР-а на
Сутјесци 1943. године.
(Види График 46)

(11) Илија Драгов и Босе, рођена Јанковић (График 47), имали су синове: Драгана, Ђоку, Зорана и Миленка - Мићу.
Илија Драгов је био носилац Партизанске споменице 1941. године. Пензионисан је као капетан југословенске
народне армије.
(12) Драган Илијин и Винка, рођена Стаматовић, имају кћерку: Драгану.

(13) Драгана Драганова, удата Барац, има синове: (14) Матију Барца и
(14) Петра Барца.
(12) Ђока Илијин и Слободанка,
рођена Булатовић, имају сина Илију.
(13) Илија Ђокин и Бобана, рођена Шћепановић, имају синове: (14) Лазара Илијина и (14) Филипа Илијина.
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Рваши, засеок Пипац, родна кућа Драга и Николе Јокова, Илије Драгова
и његовог потомства

Копија странице 151. из Првог пописа становништва (Књига 2) на којој је
препозната породица Јока Даичина Костића и синова му Драга Јокова и
Николе Јокова (Рваши-Пипац)
100

Извор: Књига рођених Ријека-Друшићи
(од 1889. до 1915), Архив
Митрополије Црногорско-приморске,
Цетиње, стр. 170/382.
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(12) Зоран Илијин и Вера, рођена
Јоветић, имају кћерку (13) Ану Зоранову и сина (13) Николу Зорановог.
Вера, Зоранова супруга, је завршила Технолошки факултет.
Ана Зоранова је дипломирани
економиста.
Никола Зоранов дипломирани
економиста.
(12) Миленко-Мића Илијин
и Божица, рођена Јеринић, имају
сина Бојана.
Миленко-Мића Илијин има
вишу спрему (три године Правног
факултета).
(13) Бојан Миленков-Мићин и
Јелена, рођена Кнежевић, још немају дјеце.
Јелена, Бојанова супруга, је дипломирани фармацеут.
(ВидиГрафик 47)

Потомство Вука Коичина Костића, а Љешевића и
његовог брата Дамјана Коичина Костића
(Јово Васов-Додоши)
(7) Коица Петров, ”... ускоро по
пресељењу са Горњег Цеклина у Рваше ожени се Јованом, кћерком познатог јунака барјактара Петра Маркова
Шофранца...” (Види: Јанко К. Лопичић,
Зборник чланака, Цетиње, 2011, стр.109).
Према породичном предању, Коица је
имао два сина: (8) Вука Коичина и (8)
Дамјана Коичина.
Вук Коичин Костић, а Љешевић,
рођен је 1792. године у Рвашима у засеоку Дољани, у кући у којој данас живе
потомци Крцуна и Илије Митра Дајова
Шофранца, тачније, потомци Арса и
Ивана Крцунова. (Бранко Костић, Записи, ИП “Ваша књига”, стр. 59). По предању, у своје вријеме, био је најзнаменитији Цеклињанин. Андрија Јовићевић и Михаил Стругар у свом познатом
дјелу: Слике из прошлости Цеклина, које
је објављено 1902. године у Загребу, а
прати догађаје од настанка Цеклина
до 1862. године, на два мјеста говоре о
Вуку Љешевићу. Први наслов гласи:
Турски нападај на Вука Љешевића (1812.
године). Тада је Вук био млад. Турци
су га изненадили и заплијенили му све
овце. Он је покушао сам да их поврати,
али није успио. У том покушају био је
рањен и лијечио је ране 27 дана. Када се
излијечио, пошао је сам и заплијенио 13
ораћих волова и оставио поруку Ахмету Зеновићу: “Кажи Жабљачанима, да
је Вукац Коичин размијенио волове за
овце”. По многима, Вук је предњачио
не само у братству, него и у читавом
цеклинском племену, и у том погледу
наслиједио је углед и поштовање које
је уживао Петар Андријин Стругар. (
О јунаштву и угледу који је имао Петар
Андријин Стругар у Цеклину, детаљније види: Блажо А. Стругар, Стругари,

братство у Цеклину од 1450 до 1980). Када
је Петар већ био у поодмаклим годинама, Вук Љешевић је од њега преузео
барјактарство, иако је оно прелазило
са оца на сина. У вези са тим, Јанко К.
Лопичић је записао: “...због чега га је
једном приликом на скупу главара код
владике Петра I на Каручу (гдје је овај
имао зимовник), око 1815. године звао
да се с њим упозна. Ту, на том скупу је
био и стари прослављени цеклински
јунак Петар Андријин Стругар (17601823), и Владика, осматрајући ова два
јунака, каже: “Оно што је до данас био у
Цеклину Петар Андрин, биће од данас
Вук Љешевић” ( Јанко Лопичић, Зборник чланака, стр. 109).
Јанко К. Лопичић наводи и занимљиву анегдоту: “... Вукац Којичин
Костић се под именом Вук Љешевић
био прославио и изван Црне Горе.
Тако једанпут, када се Вукац десио на
Цетињу, једна група Херцеговаца који
су дошли код Његоша, жељели су да
виде тог гласитог јунака. И у крчми
Вулете Ораха требало је да дође Вук да
га виде Херцеговци, што је Вук одбио
пошто је био мален растом и неизгледан. Али, на наваљивање присутних
Вукац најзад пристане и “пође заједно
са племеником Петром Николиним
Краљевићем, крупном и бркатом људином. Кад наступе и угледају се са
Херцеговцима, један ће од њих: “Који
је од вас чувени Вук Љешевић?” Вукац
уграби те предухитри и показујући им
Петра одговори: “Ово је тај Вук”, што су
Херцеговци прихватили за истинито и
додали: “Баш је Вук и горски хајдук, па
имамо што и видјети”. Тако су сви били
задовољни и наставили да се међусобно часте и веселе” ( стр.111).
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Не умањујући, ни у чему, јунаштво
и херојске подвиге Кења Станкова Јанковића, који је два пута (1835. и 1852. године предводио Цеклињане у освајање
Жабљака-Црнојевића), Андрија Јовићевић и Михаил Стругар, у својој цитираној књизи, пишући о првој похари Жабљака, дословно наводе:
“Вук Љешевић имао је већи глас
јунаштва него ли и један Цеклињанин
свога времена. Кењо је хтио и њега набројити у списак 11 Цеклињана који
су, заједно са њим на челу, учествовали у првој похари Жабљака, (напомена
Б.К.), но се бојао, да Вук не понесе глас
и пошту са Жабљака, као четобаша, и
сувише, надао се је у Вуково јунаштво,
да ће им одмах притећи у помоћ, чим
чује, да је цеклинска чета на жабљачком граду” (стр. 168).
Описујући тај подухват, они даље
наводе: “ Кад се чета отисну на воду, бјеше ухватио мрак и прошао комат ноћи.
Ноћ је била карамначна, а вријеме мутно. У путу сретоше Вука Љешевића, ђе
се вози пут Каруча. Кењо ће му рећи:
“Хајде, Вуче, да идемо у чету”. –
“Био ви добри пут, да Бог да! А ја ноћас
не могу но ме боли једна нога, а и трудан сам од пута рече Вук и размину. Но
да је Вук знао ђе су кренули, не би на
њему било ни умора, ни бола, но би с
њима пошао; али му Кењо није хтио
казати да иду на Жабљак, но му рече
да ће чета испод Зете, као много пута”
(стр.169).
Вук је, заиста, први са својом четом
пристигао на врата жабљачкога града у
помоћ Кењу и његовим друговима, који
су већ били ускочили у утврђени Жабљак.
Детаљан опис прве похаре Жабљака дају
Андрија Јовићевић и Михаил Стругар у
цитираном дјелу (стр. 163. до 180).
Од малена сам се интересовао за
генеалогију мога братства и моји стари рођаци, који су већ давно умрли, са
заносом су ми причали о Вуку Љешевићу. На моје питање зашто се презивао

Љешевић, а не Костић, одговарали су
ми да је подјела Љешевића на Ђурашковиће, Јанковиће, Костиће, Татаре и
Зарлије, у вријеме Вука Љешевића још
увијек била у свјежем сјећању, а он је
био толико угледан и уважаван у Цеклину, да су га сви својатали, односно
свима је припадао.
Његош је посебно цијенио Вука
Љешевића што потврђују стихови из
пјесме Удар на Салковину (1840) која је
објављена у Огледалу српском. Ова епска
пјесма у дестерцу, коју је Његош сам написао, почиње стиховима:
“Бијела је покликнула вила
Саврх Весца, брда високога,
Тер кликује у питому Жупу,
У Рваше, у село крваво,
А на име Љешевића Вука...”
(П.П. Његош, Цјелокупна дјела,
Књига пета, Огледало србско, “Просвета”, Београд, 1951, стр.468).
Салковина је у првој половини 19.
вијека била велико село. Налазило се
у Цеклинском Пољу, на самој граници Црне Горе са Турском царевином,
на путу од Додоша према Жабљаку
(Црнојевића). Село је тада бројало 120
домова, од чега се на припаднике Цеклинског племена односило 70 домова.
Остали становници били су из других
племена Ријечке, али и из Љешанске
и Катунске нахије. Салковину су најчешће насељавала лица која су бјежала
од крвне освете. Село је припадало Црној Гори, а граница са Турском царевином била је на дохват руке, за случај
потребе.
Турски напад на Салковину услиједио је као покушај одмазде за прво
освајање Жабљака Црнојевића 1835.
године од стране Цеклињана. Послије
прве похаре Жабљака, шест породица
из Салковине, плашећи се одмазде од
стране жабљачких Турака, иселило се и
саградило прве куће при Додошкој Главици и то је почетак формирања данашњег села Додоши.
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У Предговору за Његошево дјело
“Горски вијенац”, (Библиотека “Луча”,
Графички завод Титоград, 1964), Ристо
Драгићевић је написао: “Септембра 1840.
опет су Турци (6 до 7 хиљада) напали
погранична села Салковину и Додоше,
али су их у крвавој борби потукли и сузбили око 220 Црногораца. Десетак дана
касније молио је Његош руског консула
Гагића да о борби обавијести Министарство иностраних дјела - а у подацима о
току борбе пише и ово - сви наши старци,
па штавише и сами Турци, признају да у
овијем крајевима јошт никад мања шака
људи против толико велике силе није се
тако храбро као сада понијела...Овај је бој
тако жесток био да су се и рукама хватали за пушке једни другима, и неколике
турске пушке донешене су му онако искривљене...” (Страна 18).
Милован Ђилас у свом познатом
дјелу Његош, износи мишљење да су
пребијене пушке из боја на Салковини,
које је Његош чувао у Биљарди, послужиле Његошу да своје епохално дјело
Горски Вијенац, заврши са пребијеним
џефердаром Вука Мандушића. Тако
Ђилас каже: “ ...Задњу сцену из “Вијенца”Мандушићеву жалост за пребијеним џефердаром, Његош је узео – тако мисли и
Драгићевић – из свог времена, понајприје
из боја на Салковини, из којега је чувао пребијене пушке....” (Милован Ђилас, Његош, Октоих, Београд, 2013, страна 362).
Вук Коичин Костић, а Љешевић погинуо је у боју на Салковини 1840. године.
Према епској пјесми Удар на Салковину, чији аутор је Петар II Петровић
Његош, у боју на Салковини било је 120
мртвих и рањених Турака и седам Црногораца, међу којима је и Вук Љешевић.
“... А што питаш, право ћу ти казат,
Што сте нама квара учињели:
Једнога сте убили сокола,
Баш сокола Љешевића Вука,
И још друге шесторо момчади,
И десетак раном обранили.
А шићара узели нијесте

До по пушке Милош-барјактара”.
(Огледало србско, “Просвета”, Београд, 1951. стр, 477).
Вук Коичин Костић, а Љешевић,
сахрањен је пред црквом Свети Никола
у Рвашима. Нажалост, његово гробно
мјесто није сачувано, најприје због тога
што су му син и унук млади погинули,
а смрћу његовог унука угасило се директно потомство Вука Љешевића.
(8) Вук Коичин Костић, а Љешевић имао је сина (9) Петра Вукова,
барјактара, а овај сина (10) Ђура Петрова, који је погинуо као барјактар у борбама за Скадар 1912. године у Првом
балканском рату. Ђуро је био посљедњи
директни потомак Вука Коичина Костића, а Љешевића.
Потомци Вуковог брата Дамјана
живјели су у Додошима. Данас их има
од Цетиња и Подгорице до Сједињених
Америчких Држава.
(8) Дамјан Коичин, Вуков брат,
имао је сина (9) Петра Дамјанова.
(9) Петар Дамјанов имао је синове:
(10) Јока Петрова и (10) Сава Петрова.
(10) Јоко Петров и Бела, имали су
кћерке: Велику Јокову и Марију Јокову.
(11) Валика Јокова, удата Вукотић,
имала је кћерке: (12) Анђу Вукотић, удату Шофранац и (12) Васу Вукотић, удату
Бушковић и сина (12) Радована Вукотића.
(11) Марија Јокова се није удавала.
Марија Јокова Костић и Велика Јокова Костић, касније удата Вукотић,
живјеле су у Додошима. У истој кући
(сусједна врата), живјела је Мањица,
жена Николе Радова Костића. Никола
Радов Костић и Мањица имали су кћерку (11) Јовану Николину Костић и
сина Марка Николина Костића. Нијесмо успјели да установимо породичну
везу Николе Радова Костића са неком
од породица Костића у Додошима,
Друшићима или Рвашима. Претпостављамо да су њему најближи Костићи у
Малезиним Зградама, а да је он био ангажован, као дјечак, да чува стоку.
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У вријеме када је живио Вук Коичин Костић, а Љешевић, још се није знало за фотографију. Нијесмо могли доћи у посјед његове скице или цртежа.
Приликом прегладања бројних скица, цртежа и фотографија старих Црногораца, одабрали смо ову фотографију непознатог аутора која најбоље одговара
опису Вука Љешевића, према народном предању.
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Рваши, засеок Дољани, родна кућа Вука Коичина Костића,
а Љешевића, данас у власништву потомства
Крцуна Митрова Шофранца
(10) Саво Петров имао је сина (11)
Васа Савова.
(11) Васо Савов имао је синове: (12)
Јова Васова и (12) Мила Васова.
(12) Јово Васов и Јелена, рођена
Вукотић, имали су кћерке: ВасиљкуВасу, Ђорђину-Ђину, Милку, Славку
и Станку и сина Пека.
(13) Јовов син Пеко, женио се два
пута. Његове жене су: Сенка, рођена
Јовановић и Војка, рођена Конатар.
Има кћерке: (14) Јелену Пекову, (14)
Кристину Пекову и (14) и Милену Пе-

кову и сина (14) Срђана Пекова.
(13)Васиљка-Васе Јовова, удата
Пејовић има кћерке: (14) Наду Пејовић, (14) Миру Пејовић, (14) Весну
Пејовић и (14) Биљану Пејовић.
(12) Мило Савов је рано пошао у
САД. Женио се два пута. Прва жена му
је била Рускиња (немамо јој име). Друга жена му је била Пољакиња и звала се
Брунислава. Нијесу имали дјеце. Читавог живота је помагао своју фамилију.
(Види График 48)
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(13) Ђорђина-Ђина Јовова, удата
Стојановић, нема дјеце (График 49).
(13) Милка Јовова, удата Јовићевић, има кћерке : (14) Биљану Јовићевић, и (14) Тању Јовићевић и сина (14)
Златка Јовићевића.

(13) Славка Јовова, удата Простран, има сина (14) Тома Пространа,
који није ожењен.
(13) Станка Јовова, удата Бушковић, има кћерку (14) Наташу Бушковић
и синове: (14) Предрага Бушковића и
(14) Ненада Бушковића.
(Види График 49)
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Додоши, засеок Вигањ, родна кућа Јова Васова Костића, Пека Јовова
и њиховог потомства

Овим се завршава родослов другог Никчевог сина, (3) Сава – Шака - Никчева.
Слиједи родослов за трећи огранак или кућу.
То је потомство трећег Никчевог сина Станише Никчевог.
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Трећи дио
3. Потомство Станише Никчева Костића

Рваши, (засеоци: Заимовина, Зарлиндо и Под
Шкам); Спуж; Друшићи, (засеоци: Рибаши и Галак);
Додоши (Јово Петров и Марко Петров)
и Турчиновићи у Аргентини

С

таниша је један од три сина (2) Никца Костова. Генеалошко стабло потомства два Станишина брата (Ненезе и
Сава-Шака) обрађено је у првом и другом
дијелу овог Родослова. У наставку слиједи
родослов Станишиног потомства.
(3) Станиша Никчев је имао сина
Андрију.
(4) Андрија Станишин имао је синове: (5) Петра Андријина и (5) Прела
Андријина.
Од Прела Андријина су сви Кос-

тићи који живе у Спужу, а од Петра
Андријина су Костићи који живе у Рвашима (засеоци: Заимовина, Зарлиндо
и Под Шкам), у Друшићима (засеоци:
Галак и Рибаши), у Додошима (Јово
Петров и Марко Петров) и Турчиновићи, који живе у Аргентини.
Прво ћемо приказати потомство
Прела Андријина (Костићи у Спужу),
а затим родослов његовог брата Петра
Андријина.
(Види График 50)
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Потомство Прела Андријина
(Костићи у Спужу)
Породично предање не памти Преловог сина и унука. То је шести и седми
пас (кољено), почев од родоначелника
попа Коста. Прелов праунук звао се (8)
Даица, који је имао сина (9) Пера Даичина. Они су живјели у Рвашима, у засеоку Под Шкам, недалеко од куће синова Влада Филипова Костића. Кућиште,
које постоји, зове се Перово кућиште.
Перо Даичин је добио 12 рала земље
у Господаревој башти, у Јанића Копиту
код Спужа. То му је додијелио књаз Никола, умјесто медаље коју није добио за
учешће у Вељем рату 1876-1878. (Види
детаљније: Бранко Костић, Записи, стр.
383. и 384). Перо је преселио из Рваша
1880. године. Његов син Саво, који је
живио 105 година, причао ми је више
пута да је њему тада било три године.
У Првом попису становништва за
Капетанију Цеклинску (стр. 129) нашао
сам име Саво Перов, стар двије године,
што би одговарало да је 1880. имао три
године старости. Међутим, у Првом попису становништва нема података за
његовог оца Пера Даичина, ни за његовог ђеда Даицу, који чине девети и
осми пас у фамилији. Имајући у виду
да се Савов отац Перо наљутио на Господара што му није додијелио Медаљу
и да је због тога био избјегао у Турску
(у Скадар), онда он и није могао бити
обухваћен Првим пописом 1879. године. Поред Сава, од мушких чланова још
су пописани Марко Перов, стар четири
године и Маленко (можда Миленко)
Ђуришин, стар 32 године. Од женских
чланова фамилије пописане су Маре
Ђуришина стара 65 година, Иве (можда Ике) Перова, стара 23 године, Анђе
Маленкова (можда Миленкова) стара
20 година и Јове Перова, стара шест
година. За Иву је вјероватно у питању

словна грешка, јер према породичном
предању, Перова жена, а Савова мајка
звала се Ике.
(10) Саво Перов и Милица, рођена Драгојевић, имали су кћерке: Драгињу, Зорку и Милеву-Пупу, и синове:
Влада, Ђока, Јована, Милана и Ника.
(11) Драгиња Савова није се удавала.
(11) Милева-Пупа Савова, није се
удавала.
(Види График 51)
(11) Зорка Савова, удата Бацковић
(График 52), има кћерку Бранку и синове: Бора и Слоба.
(12) Бранка Бацковић, удата Митровић, је дипломирани инжењер Архитектуре.
(11) Нико Савов и Станка, рођена
Павићевић имају кћерке: Десанку и
Славицу, и синове: Данила и Димитрија-Дику.
(12) Десанка Никова, удата Ускоковић, има кћерку (13) Валентину Ускоковић и синове: (13) Дражена Ускоковића и (13) Сандрара Ускоковића.
(12) Славица Никова, удата Вуксановић, има кћерку (13) Дарку Вуксановић и синове: (13) Дарка Вуксановића
и (13) Рајка Вуксановића.
(12) Данило Ников, није се женио.
(12) Димитрије-Дика Ников и Даринка, рођена Ускоковић, имају кћерке: Дијану и Светлану и сина Игора.
(13) Дијана Димитријева-Дикина
није се удавала.
(13) Светлана Димитријева-Дикина удата Кадић има кћерку (14) Нину
Кадић и сина (14) Влада Кадића.
(13) Игор Димитријев-Дикин и
Маја, рођена Дабановић, имају сина
(14) Филипа Игоровог.
(Види График 52)
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(11) Владо Савов и Милосава,
рођена Вуковић, имају кћерку (12) Радмилу и синове: (12) Зорана и (12) Пера.
(12) Радмила Владова, удата Пејурић, има кћерку (13) Весну Пејурић и
сина (13) Далибора Пејурића.

(12) Зоран Владов и Милка, рођена
Нововић, имају кћерке: (13) Драгану Зоранову, (13) Зорану Зоранову и (13) Лану
Зоранову и сина (13) Влада Зоранова.
(12) Перо Владов није се женио.
(Види График 53)

(11) Јован Савов и Милосава, рођена Рацковић, имају кћерке:Веру и
Соњу и сина Жељка.
(12) Вера Јованова, удата Вукчевић,
има синове: (13) Борка Вукчевића, Владимира Вукчевића и Ивана Вукчевића.
(12) Соња Јованова, удата Радуловић, има кћерке: (13) Јелену Радуловић, (13) Милену Радуловић и (13)
Милицу Радуловић.
(12) Жељко Јованов није се женио.
(Види График 54)
(11) Ђоко Савов и Васиљка, рођена
Вукчевић, имају кћерке: (12) Биљану и
(12) Снежану и сина (12) Сава.
Ђоко Савов био је наставник и читаву радну каријеру провео је у просвјети.

(12) Биљана Ђокова, удата Дедић,
је дипломирани економиста. Има кћерку (13) Јелену Дедић.
(12) Снежана Ђокова, удата Копривица, је дипломирани економиста.
Има кћерку (13) Ану Копривицу и
сина (13) Николу Копривицу.
(12) Саво Ђоков и Слободанка,
рођена Брајовић, имају сина (13) Уроша Савова.
Саво Ђоков је завршио Филозофски факултет. Лектор је на Институту
за стране језике Универзитета Црне
Горе у Подгорици.
Слободанка, Савова супруга, је
дипломирани стоматолог.
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(11) Милан Савов и Милка, рођена Бобичић, имају кћерку (12) Миланку и сина (12) Миодрага.
(12) Миланка Миланова је завршила Вишу комерцијалну школу. Није се
удавала.

(12) Миодраг Миланов и Весна, рођена Радуновић, имају кћерке: (13) Милицу
Миодрагову и (13) Невену Миодрагову
и сина (13) Андрију Миодрагова.
Весна, Миодрагова супруга, је дипломирани правник.
(Види График 55)
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Стара породична кућа Сава Перова Костића у Јанића
Копиту код Спужа
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Потомство (5) Петра Андријина
Петар је рођени брат (5) Прела Андријина (Костићи у Спужу) и други је
син (4) Андрије Станишина.
Петар Андријин је имао синове: попа
Ђукана, Ивана, Матијаша и Турчина.
Од (6) попа Ђукана Петрова почиње огранак Поповића. Његово потомство су Костићи који живе у Рвашима, у засеоцима: Заимовина, Зарлиндо
и Под Шкам.

Од (6) Ивана Петрова су Костићи
који живе у Друшићима, у засеоцима
Галак и Рибаши.
Од (6) Матијаша Петрова су Костићи који живе у Додошима - преци и потомци Јова Петрова и Марка Петрова.
Од (6) Турчина Петрова су Костићи који живе у Аргентини.
Овим редосљедом приказаћемо родослов ове четири шире фамилије.
(Види График 56)
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Потомство попа Ђукана Петрова
У Књизи Првог пописа становништва (стр. 149), препознали смо пописана лица из ове фамилије. Наведена су имена: Јокица Ђуканов (85), Никола Лазарев (35), Перо Филипов (19),
Јована Јокичина (70), Стана Крцунова
(10), Ивана Филипова (45), Марија Филипова (12) и Крстиња Филипова (9).
Овдје се, упоређењем са породичним
предањем препознаје Јокица Ђуканов,
који има 85 година и његова жена Јована Јокичина, која има 70 година. Они су
имали сина Крцуна, који се у Првом попису становништва не наводи, а Крцун
је имао кћерку Стану која је наведена у
Првом попису становништва и имала је
десет година.

Јокица Ђуканов (85) имао је брата
Ивана Ђуканова, који није забиљежен
у Првом попису становништва. Вјероватно тада није био жив с обзиром на
дубоку старост његовог брата Јокице.
Иван је имао (према породичном предању) сина Лазара, а Лазар сина Филипа, којих такође нема у Првом попису
становништва. Ивана Филипова (45),
очигледно је била Филипова жена, а
њихова дјеца су Перо Филипов (19),
(према породичном предању Петар
Филипов), Марија Филипова (12) и
Крстиња Филипова (9). У породичном
предању нема Николе Лазарева (35)
који је наведен у Првом попису становништва. Према годинама старости, Ни-

Факсимил једне странице из биљежнице Митра Петрова Костића
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кола је највјероватније син Лазара Иванова, односно брат Филипа Лазарева.
Ваља нагласити да су Првим пописом становништва у случају ове фамилије обухваћена четири паса (кољена),
што је риједак случај. Ако претпоставимо да се сваки нови пас (кољено) јавља
послије 25 година, онда је то период од
100 година.
Слиједећи податке из Првог пописа
становништва и из породичног предања,
родослов ове фамилије изгледа овако:
(6) Поп Ђукан Петров, имао је синове: попа Ивана, и Јокицу.
(7) Јокица Ђуканов и Јована Јокичина имали су сина (8) Крцуна, a
Крцун је имао кћерку (9) Стану Крцунову, која се није удавала и ту се гаси
његово потомство.
(7) Поп Иван Ђуканов имао је синове: Лазара, од кога су Костићи у Рвашима: (засеок Заимовина), Милоша,
који се није женио и попа Јока, од кога

су Костићи у Зарлиндолу и Под Шкам.
(8) Милош попа Ивана Ђуканова
учествовао је, заједно са Малишом Перишиним, у оба освајања Жабљака (Црнојевића), 1835. и 1852. године. (У епској
поезији ријеч је о Милошу Петровом.
Петар би могао бити његов дјед. Због
тога смо се опредијелили за продично
предање).
Слиједи приказ потомства (8) Лазара Иванова, (Заимовина), а послије
тога (8) попа Јока Иванова (Зарлиндо
и Под Шкам)
(8) Лазар Иванов, имао је сина :
(9) Филипа Лазарева, а овај сина (10)
Петра Филипова (у Првом попису становништва уписан је као Перо Филипов).
(10) Петар Филипов и Јове Петрова, рођена Дајковић, имали су кћерку Видосаву и синове: попа Душана,
Митра (Михаила) и Шпира.
(Види График 57)
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Рваши, засеок Заимовина, родна кућа Видосаве, Шпира, попа Душана и
Митра Петрова Костића
(11) Видосава Петрова, удата Филиповски у Македонији, није имала
потомство.
(11) Шпиро Петров се није женио.
Погинуо је млад. Стријељали су га италијански фашисти 16. јануара 1942. године, као кмета Рваша под сумњом да је
помагао партизане.
(11) Поп Душан Петров Костић,
рођен је 19. априла 1900. године од оца
Петра Филипова Костића и мајке Јове
Дајковић. Крстио га је Никола Јанковић из Рваша, а црквени обред је обавио Станко Вукмировић (Књига рођених за парохију Метеришко-Рвашку, стр.
122/237). Био је протојереј Српске православне цркве, а једно вријеме, у доба
митрополита Данила Дајковића, био
је секретар Митрополије црногорско-

приморске и Цетињског манастира.
Био ми је изузетно драг човјек. За
вријеме Народно-ослободилачког рата
и фашистичке окупације, имао је изузетно храбро држање пред Италијанима. Можда је мојим симпатијама према
њему допринијело и то што сам као
шестогодишњи дјечак запамтио (а дјеца најбоље памте) када је дошао у нашу
кућу, непосредно послије Другог свјетског рата и, обраћајући се мојој баби и
мајци, казао: “Слушајте, стрина Марија
и ти Велика, иако нијесам у најбољој
материјалној ситуацији, када год вам
буде тешко, слободно ми се обратите.
Колико будем могао, помоћи ћу вам”.
Било је то тешко посљератно вријеме.
Тата погинуо. Кућа спаљена. Нас петорица браће старости од пет до десет
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година остали сами са мамом и бабом.
Поп Душан је често боравио у Рвашима у Заимовини. Волио сам да разговарам са њим. Једном приликом, када
сам био у седмом разреду гимназије,
започео сам са њим разговор о Богу.
Руси бијаху послали прве ракете у свемир. Ја почео да изучавам у гимназији
Логику и Дијалектички материјализам.
Чинило ми се да сам попио сву памет
овога свијета. И добро сам му досадио
са мојим бројним питањима. Када сам
му већ постао досадан он ме запитао:
“Слушај ђетићу, учиш ли ти школу”?
Учим стрико Попе, тако сам га звао. “А
зашто учиш ту школу”? Поново ме запитао. Па, да дођем до своје коре хљеба, одговорио сам. “Е слушај, молим те,
наставио је он, и ја сам завршио некакву школу која ми даје ту кору хљеба, и
молим те намој ми у то дирати”. То је
био мој посљедњи разговор са стриком
Попом на ту тему.
Посљедње године живота провео је
на служби у Пероју у Истри гдје живи
већи број наших исељеника, претежно
из Црмнице. Многе наше туристичке
групе из Црне Горе, које су обилазиле
Истру, обавезно су посјећивале Перој
и много је појединаца из тих група од
којих сам чуо само ријечи хвале за протојереја Душана Петрова Костића.
Када му је умро брат Митар Петров,
није стигао да присуствује његовој сахрани у Рвашима, него је дошао касније
да посјети братов гроб. Када се враћао
кући (у Перој), путовао је аутобусом. У
путу је нестао. Послије неколико дана
нашли су га на стијенама морске обале

недалеко од Пуле. Није на њему било
трагова физичког насиља нити пљачке.
Претпоставља се да је на некој успутној
станици изишао из аутобуса ради физиолошке потребе и да је тако посрнуо,
јер се путовало ноћу, а он је био у дубокој старости. Имао је 87 година. Сахрањен је у Пероју.
Душан Петров Костић, протојереј
Српске православне цркве, и Љубица,
рођена Калуђеровић, имали су кћерке:
Босу, Загорку, Милеву и Стојанку, и
синове: Ђока и Михаила-Мишка.
(12) Босе Душанова, била је удата. Рано се развела. Из тог брака има
кћерку и сина, који живе у Холандији.
Живјела је у Пероју, када се поп Душан
тамо преселио.
(12) Загорка Душанова са породицом живи у Лас Вегасу.
(12) Милева Душанова са породицом живи у Шведској.
(12) Стојанка Душанова са породицом живи у Шведској.
(12) Ђоко Душанов, није се женио.
Живио је у САД. Тамо је умро и сахрањен.
(12) Михаило-Мишко Душанов
имао је кћерку Бранку и синове: Бранка и Жељка.
(13) Бранка Михаилова-Мишкова,
удата ? има кћерку и сина. Нажалост,
од Душанове уже породице нијесмо
успјели добити остале податке.
(13) Бранко Михаилов-Мишков
није се женио
(13) Жељко Михаилов-Мишков
није се женио.
(Види График 58)
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(11) Митар Петров и Златана,
рођена Рушнов, имали су кћерке:
Љиљану и Мирјану и синове: Александра и Петра. У Књизи рођених Ријека-Друшићи за Митра је уписано крштено име Михаило. Стоји да је рођен 24.

јануара 1906. године од оца Петра Филипова Костића и мајке Јове Дајковић.
Крстио га је Никола Јанковић из Рваша,
а црквени обред обавио је свештеник
Станко Вукмировић (стр. 190/9).

Крштено име Михаила (Митра) Петрова. Извор: Књига рођених
Ријека-Друшићи (од 1889. до 1915), Архив Митрополије
Црногорско-приморске, Цетиње, стр. 190/9
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(12) Љиљана Митрова, удата Обрадовић, имала је синове: (13) Ивана и
Милоша.
(13) Иван Обрадовић је завршио
Ваздухопловну војну академију. Погинуо је млад, као пилот у хеликоптерској
несрећи.
(13) Милош Обрадовић је завршио
Медицински факултет. Специјализира
Гинекологију.
(12) Мирјана Митрова, удата
Војковић, има сина (13) Давора Војковића.
Мирјана Митрова је била професор Српско-хрватског језика и књижевности.
(12) Александар Митров, није се
женио. Погинуо је млад у току одслужења војног рока у ЈНА.
(12) Петар Митров и Иконија,
рођена Канкараш, имају кћерке: Ану,
Наду и Сунчицу и сина Предрага.

Иконија, Петрова супруга, има завршену Вишу комерцијалну школу и
Правни факултет.
(13) Ана Петрова, удата Пејовић,
има синове: (14) Блажа Пејовића, (14)
Милисава Пејовића, (14) Вукоту Пејовића и (14) Бориса Пејовића.
Ана Петрова је завршила Музичку
академију
(13) Нада Петрова, удата Марковић, има кћерку (14) Мину и сина (14)
Давора.
Нада Петрова је дипломирани економиста.
(13) Сунчица Петрова, удата Перишић, има кћерку (14) Нину.
Сунчица Петрова је завршила Музичку академију.
(13) Предраг Петров је апсолвент
Медицине. Није ожењен.
(Види График 59)
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Рваши, засеок Зарлиндо, родна кућа Сава Јокова Костића и једног
дијела његовог потомства
Поп Јоко Иванов је брат Лазара
Иванова и син попа Ивана Ђуканова.
На страни 148. Првог пописа становништва (Књига II), налазе се имена
Стевана Јокова, старог 23 године, Сава
Јокова (20), Мила Јокова (18) и Маркише
Јокова (8). Очигледно је да се ради о четири брата. Нема Јока, њиховог оца, јер
је поп Јоко погинуо у Вељем рату 1876.
године у боју на Фундини. Од женског
дијела породице наводе се подаци за
Мару Јокову (50), која је жена попа Јока
и мајка пописане Јокове дјеце. Стана
Стеванова (20), је жена Стевана Јокова;
Киће Милова (18) је жена Мила Јокова
и Стане Јокова (14), кћерка попа Јока,
рођена послије Мила, а прије Маркише.
На основу података из Првог пописа становништва и породичног пре-

дања, родослов попа Јока Иванова, изгледа овако:
(8) Поп Јоко Иванов, имао је кћерку (9) Стану Јокову и синове: Маркишу, попа Мила, Сава и Стевана.
(9) Маркиша Јоков није имао потомства.
(9) Стеван Јоков и Маре, имали су
кћерку Милицу Стеванову.
(10) Милица Стеванова, удата
Пејаковић (на Љуботињ у Пачарађе)
имала је сина (11) Ђура Пејаковића.
(9) Саво Јоков и Стане, рођена Газивода, имали су кћерке: Анђу, Јерину, Марију, Милицу и Стаку и синове:
Гавра, Зарију и Ника. (Књига умрлих
бр.2339, Архив Митрополије Црногорско-приморске, Цетиње, стр.23/19).
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(10) Анђу Савову не памти породично предање. Ми смо је пронашли
у Књизи рођених Ријека-Друшићи, гдје је
записано да је рођена 2. јуна 1901. године, од оца Сава Јокова Костића и мајке
Стане Газиводе. Крстио ју је Никола
Краљевић из Друшића, а црквени обред обавио је свештеник Станко Вукмировић (стр. 132/269).
(10) Јерина Савова, удата Брацановић (у Бјелопавлићима), имала је кћерку (11) Бранку Брацановић, удату Радовић и сина (11) Влада Брацановића.
Владо Брацановић био је дипломирани инжењер Електротехнике.
(10) Марија Савова, удата Вујановић, рођена је 28 јуна 1894. година. Крстила ју је Ике Јокова Вујановић, с Метериза. Црквени обред обавио је свештеник Станко Вукмировић. (Књига рођених Ријека –Друшићи, стр. 56/50). Имала
је кћерку, која је умрла као беба. Рано
је остала без мужа, али се није поново
удавала. Остала је да живи у свом дому

на Метеризима.
(10) Милицу Савову, не помиње
породично предање. Ми смо је нашли у
Књизи рођених Ријека-Друшићи, гдје стоји
записано да је рођена 24. фебруара 1900.
године од оца Сава Јокова Костића и
мајке Стане Газиводе. Крстио ју је Никола Краљевић из Друшића, а црквени
обред обавио је Свештеник друшићки
Станко Вукмировић (стр. 118/230).
(10) Стаке Савова се није удавала.
Умрла је млада у 36-ој години живота.
(Књига умрлих бр. 2339, Архив Митрополије Црногорско-приморске, Цетиње,
стр. 50/16).
(10) Гавриле (Гавро) Савов и Ивана-Ике, рођена Шофранац, имали су
кћерку Љепосаву-Лепу и синове: Радомира и Јована-Јоца. Гавро је рођен 13.
јануара 1904. године, а умро је 23. октобра 1939. године, у 36-ој години живота. Црквени обред обавио је свештеник
Петар Вујовић. (Књига умрлих бр. 2339,
стр. 65/10)

Крштено име Гаврила (Гавра) Савова Костића. Извор: Књига рођених РијекаДрушићи, Архив Митрополије Црногорско-приморске, Цетиње, стр. 156/339
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(11) Љепосава-Лепе Гаврова, удата
Николић, има кћерку (12) Нелу Николић, и сина (12) Ненада Николића.
Живе у Нишу.
(12) Нела Николић, удата Станојев,
има кћерке: (13) Милицу и Милену.
Нела Николић је завршила Медицински Факултет
(12) Ненад Николић и Даниела
Игић, имају синове (13) Ђорђа и (13)
Петра.
(11) Радомир Гавров и Јоке, рођена Лопушина, немају порода. Радомир
је највећи дио радног вијека провео радећи у цивилним и војним медицинским установама у Титограду (данас
Подгорица). Пензионисан је као виши
медицински техничар.
(11) Јован-Јоцо Гавров, није се женио. Умро је релативно млад.
(10) Зарија Савов се није женио.
Крштено име му је Захарије. Крстио

га је Никола Краљевић из Друшића
(Књига рођених- Ријека-Друшићи, стр.
184/424). Умро је млад, у 23-ој години
живота. Црквени обред обавио је поп
Петар Вујовић. (Књига умрлих бр. 2339,
стр. 27/9).
(10) Никола-Нико Савов и Олга,
рођена Равникар нијесу имали порода.
Нико је рођен 29. новембра 1891. године. Крстио га је Никола Јоков Вујановић
с Метериза (Књига рођених Ријека-Друшићи, Архив Митрополије Црногорскоприморске, Цетиње, стр. 26/45). Био је
дипломирани правник. Прије Другог
свјетског рата био је директор Управе
царина у Сплиту. Пред крај рата емигрирао је у САД. Године 1954. придружила му се и супруга Олга. Живјели су
у Сан Диегу у Калифорнији-САД, гдје
су и сахрањени.
(Види График 60)
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(9) Поп Мило Јоков (брат Сава Јокова), и Киће, имали су кћерку Јоку и
синове: попа Јована и Филипа.
(8) Јоке Милова се није удавала.
Била је шваља (шнајдерица). Умрла
је млада у 27 години живота. Обред је
обавио свештеник Стефан Кнежевић.
(Књига умрлих бр. 2339, парохија Метеришко-Рвашка, стр. 2/18).
(10) Поп Јован Милов и Ивана,
рођена Вукчевић, имали су кћерке:
Зорку, Косару и Славку и синове: Василија-Васа, Ђорђа-Ђока, Милана и
Петра.
Ивана Вукчевић је кћерка Симона Вукчевића, команданта Љешанског
батаљона. Остало је запамћено да је
Симон Вукчевић са постројеним Љешанским батаљоном дочекао посмртне
остатке Марка Миљанова на Крњичкој
Каменици и испратио их до Фармака
(до границе Љешанске нахије), упркос
упозорењу Књаза Николе да се приликом проласка кроз Црну Гору не организују дочеци и испраћаји Маркових
посмртних остатака. Кучи су добро запамтили овај поступак Симона Вукчевића, па су, у знак захвалности, масовно дошли на Симонову сахрану, када
је Симон умро. Остала је прича да том
приликом само дјеца из колијевке у Кучима, нијесу пошла на сахрану. (Марко
Миљанов умро је у Херцег Новом, а сахрањен је на Медуну).
(11) Зорка (Попова) Јованова, удата Драговић (у Бјелопавлићима), имала је кћерку Драгицу и синове Драга и
Мома.
(12) Драгица Драговић је дипломирани правник.
(12) Драго Драговић био је дипломирани машински инжењер.
(12) Момо Драговић је дипломирани машински инжењер.
(11) Косару попа Јована Костића,
не памти породично предање. У Књигу
рођених Ријека-Друшићи уписано је да је
рођена 17. јуна 1914. године у Рваши-

ма од оца попа Јована Милова и мајке
Иване Вукчевић. Крстио ју је свештеник Крњета Вујовић из Добрске Жупе.
Црквени обред обавио је свештеник
Станко Вукмировић.
(11) Славка (Попова) Јованова,
није се удавала. Остало је предање да је
била неописиво лијепа.
(11) Василије-Васо (Попов) Јованов није се женио. Погинуо је млад, као
рударски инжењер, приликом несреће
у руднику.
(11) Ђорђе-Ђоко (Попов) Јованов и
Зоре, рођена Радовић, имали су кћерку Наду и сина Јована-Јоша.
За Ђока Попова у Књизи рођених
Ријека-Друшићи, записано је крштено
име Ђуро. Рођен је 12. марта 1906. од
оца попа Јована Костића и мајке Иване Симонове Вукчевић. Крстио ју је
свештеник Крњета Вујовић из Добрске
Жупе. Црквени обред обавио је свештеник гољемадски Јован Вукчевић (стр.
194/20). Пензионисан је као финансијски инспектор Народне банке Црне
Горе.
(12) Нада Ђокова, удата Спаић,
има синове: (13) Лазара Спаића и (13)
Ненада Спаића.
(12) Јован-Јошо Ђоков и Радмила-Сека, рођена Максан, нијесу имали
дјеце.
Јован-Јошо Ђоков био је дипломирани електро инжењер. Умро је релативно млад, у 39-ој години живота.
Радмила-Сека, Јошова супруга, је
дипломирани економиста.
(11) Милан (Попов) Јованов и Наталија, рођена Вукоичић, имали су
кћерку (12) Цвијету Миланову, која се
није удавала и сина Василија-Васка.
(12) Василије-Васко Миланов и
Вјера, рођена Мале, имају синове: (13)
Јована Васковог и (13) Мила Васковог.
(11) Петар (Попов) Јованов није
се женио. Био је матурант Подгоричке
гимназије када се утопио у Морачу.
(Види График 61)
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Извор: Књига рођених Ријека-Друшићи (од 1889. до 1915), Архив Митрополије
Црногорско-приморске, Цетиње, стр. 194/20
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(10) Филип Милов и Марија,
рођена Јанковић, имали су синове Андрију, Владимира-Влада, Ивана и др
Илију. Филип је два пута ишао у Америку на зараду, али није успио зарадити. Баба Марија (његова жена), једном је
морала продати Трнове (дио шуме код
Зарлиндола) да би му послала новац за
карту за повратак из Америке. Погинуо
је у Првом балканском рату, у борбама
за Скадар, на Тарабошу 1912. године.
Тамо је и сахрањен.
(11) Андрија Филипов Костић,
рођен је 27. новембра 1903. године у
Рвашима, од оца Филипа Милова Костића и мајке Марије Филипове, рођене

Јанковић. Крстио га је Милутин Лопичић са Горњег Цеклина, а вјерски обред обавио је свештеник Јован Костић.
(Књига рођених Ријека –Друшићи, стр.
162/361). Умро је као беба од непуне
двије године.
(11) Иван Филипов Костић, рођен
је 18. јануара 1905. године, од оца Филипа Милова Костића и мајке Марије
Филипове, рођене Јанковић. Нема података о томе ко га је крстио, а црквени
обред обавио је свештеник Јован Костић (Књига рођених Ријека-Друшићи, стр.
176/400). Иван је такође млад умро, као
беба.

Извор: Књига рођених Ријека-Друшићи (од 1889. до 1915), Архив
Митрополије Црногорско-приморске, Цетиње, стр. 176/400
(11) Др Илија Филипов Костић,
био је предратни дипломирани правник, доктор правних наука, народни
херој Југославије, носилац Партизанске
споменице 1941. и генерал-потпуковник Југословенске Народне Армије.
Био је један од организатора 13-јулског устанка 1941. године у цетињском
крају. У познатој Пљеваљској бици 1.

децембра 1941. године, рањен је у лијеву руку. Гелер од гранате разнио му је
шаку. У партизанској ратној болници
на Жабљаку (дурмиторском) три пута
су му, без анестезије, ампутирали руку
(иза шаке, затим у предјелу лакта и у рамену). Брзо се опоравио. Постављен је за
комесара Централне болнице Врховног
штаба Народно-ослободилачке војске
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Југославије. Као инвалид, без руке, читаво вријеме Другог свјетског рата провео је на партијском раду у Босни.
Послије рата, обављао је више високих војних дужности. Био је врховни јавни тужилац ЈНА и предсједник
Врховног војног суда СФРЈ. Обављао
је више високих функција у Савезу комуниста ЈНА. Био је делегат (посланик)
у београдској општини Савски Венац.
Носилац је више домаћих и страних одликовања. Пензионисан је у чину генерал-потпуковника. За Народног хероја
проглашен је 1953. године.
Докторирао је 1964. године на
Правном факултету у Београду. Аутор
је више објављених радова из области
општенародне одбране.

(Енциклопедија Народни хероји Југославије, Партизанска књига, Београд,
Народна књига, Београд, Побједа, Титоград, Институт за савремену историју, Београд, 1982, стр. 405-406).
Умро је 1992. године у 82-ој години
живота. Сахрањен је у Алеји великана
на Новом гробљу у Београду уз највеће
војне почасти.
Без обзира на високе положаје које
је покривао и бројне радне обавезе које
је имао, није заборавио да брине о широј фамилији, посебно о нама, његовим
синовцима. Нашег оца, а његовог брата
Влада, стријељали су италијански фашисти у прољеће 1942. године. Нас пет
брата, Владових синова, дочекали смо
крај Другог свјетског рата и Ослободи-

Рваши, засеок Доње Село.
У овој кући су крајем 19. вијека рођени поп Јован Милов и Филип Милов (синови
попа Мила Јокова). Када су се браћа подијелила, поп Јован је остао у Доњем Селу,
а Филип се преселио Под Шкам. Када је поп Јован добио премјештај у Македонију,
његову кућу и имање купили су Лукићи и Миловићи. Мања кућа припала је Петку
Миловом, а већа учитељу Јовану Миловом (синови Мила Лукина Костића). Кућу су
недавно реновирали и подигли на спрат Драгутин Јованов и његов син Андрија.
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лачке антифашистичке борбе као дјеца. Настарији је имао десет, а најмлађи
четири године. Иако је о нама бринула
Држава, његове су заслуге велике што
смо сви завршили школе и оспособили
се за живот. Сви смо га доживљавали
као брижног родитеља.
Он је најзаслужнији што сам завршио Економски факултет, јер је преузео
да финансира моје трошкове интерната, када ми је стипендија била укинута
због тога што моја тадашња општина,
Ријека Црнојевића, није имала средстава за ту намјену. Тада сам већ био завршио пети разред гимназије и, због укидања стипендије, био сам одлучио да
жртвујем ту годину, напустим гимназију и упишем неку од средњих школа,
да бих што прије стао “на своје ноге”.
Обавијестио сам о томе стрика Илију.
Он ми је написао писмо на 13 страница,
чија је суштина била да ме одврати од
те намјере, јер је његова животна жеља

да завршим факултет и да ће његова
брига бити да покрива трошкове мога
школовања до регулисања стипендије.
Да би се схватила хуманост и људска величина овог човјека, довољно
је подсјетити на то да је он, на таквим
високим положајима и са таквим обавезама, нашао времена да мени, петнаестогодишњем дјечаку, ручно напише
писмо на 13 страница.
О др Илији Филипову писали су
генерал Пеко Дапчевић, прослављени
партизански командант из Другог свјетског рата, у својој књизи Од Пиринеја до
Цетиња, и генерал Ђуро Мештеровић,
партизански ратни хирург, који га је
оперисао на Жабљаку (Зборник са научног скупа Дурмиторска партизанска
република, који су објавили Историјски
институт СР Црне Горе и скупштине
општина: Жабљак, Шавник и Плужине, Титоград, 1979. стр.575).

Факсимил насловне стране Енциклопедије

Исјечак дијела текста из Енциклопедије Народни хероји Југославије
о др Илији Филиповом Костићу
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(11) Др Илија Филипов и Јелена, рођена Дрецун, имали су кћерке:
Војиславу и Радмилу.
Јелена, Илијина супруга, била је
носилац Партизанске споменице 1941.
године.
(12) Војислава Илијина, удата
Вигњевић, новинар, има кћерку (13)
Марију Вигњевић и сина (13) Марка
Вигњевића.
(13) Марија Вигњевић је завршила
Биолошки факултет. Завршава израду
докторске дисертације у Данској.

(13) Марко Вигњевић је дипломирани менаџер.
(12) Др Радмила Илијина, удата
Стикић је редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду. Има кћерку (13) Тању Стикић и
сина (13) Филипа Стикића.
(13) Тања Стикић је завршила Филозофски факултет.
(13) Филип Стикић има вишу
стручну спрему економисте. (Види
График 62)

(10) Владимир-Владо Филипов и
Велика, рођена Вукотић, имали су синове: Сава, Велимира-Миња, ЂорђијуЂока, Бранка и Слободана-Слоба.
(12) Саво Владов и Нада, рођена
Грба, имају синове: Драгана и Влада.
Саво Владов је завршио Војну академију везе у Словенији (Шкофја Лока).
Читав радни вијек провео је као офи-

цир ЈНА и пензионисан је у чину пуковника. Умро је и сахрањен у Београду.
(13) Владо Савов женио се три пута.
Са првом супругом Нелом, рођеном Басекић, није имао дјеце. Са Миљаном,
рођеном Долашевић, имају кћерке: (14)
Ању Владову Костић и (14) Исидору
Владову Костић. Са супругом ГорданомГоцом, рођеном Петровић немају дјеце.
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Илија Филипов Костић, доктор правних наука, народни херој,
генерал-потпуковник ЈНА, носилац Партизанске споменице 1941.
и више ратних и мирнодопских одликовања
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Рваши, засеок Под Шкам, родна кућа Влада и Илије Филипова, која је
страдала у катастрофалном земљотресу 1979. године.
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(13) Драган Савов и Ирена, рођена Моро, имају сина (14) Давида Драгановог.
(13) Велимир-Мињо Владов, завршио је Војну академију пјешадије у
Крагујевцу. Није се женио. Страдао је
млад у 21- ој години живота, у чину поручника ЈНА.
(12) Ђорђија-Ђоко Владов и Васиљка, рођена Јанковић имају кћерке:
Наташу и Нину и сина Данила.
Ђоко је напустио други разред гимназије у Котору и остао на породичном
имању у Рвашима. Запослио се када је
формирао породицу. Уз рад је стекао
допунско образовање до више спреме.
Пензионисан је као виши ватрогасни
официр и шеф обезбјеђења објеката
Југопетрола-Котор у Подгорици, Даниловграду и Колашину. Од тринаесте
године живи у Рвашима. Прошао је сва

задужења од предсједника омладине,
секретара организације Савеза Комуниста Рваша и члана Општинског комитета Савеза комуниста Цетиња. Један
од бројних пријатеља наше куће, Ђуро
Савов Шофранац, једном приликом, у
шали му је казао: “Владао си Рвашима
дуже него краљ Никола Црном Гором”.
(13) Нина Ђокова, удата Матовић,
је дипломирани економиста.
(13) Наташа Ђокова, удата Татар,
има синове: Владимира Татара и Јована Татара.
Наташа Ђокова је студирала на
Економском факултету, али се послије
друге године удала и није га завршила.
(13) Данило Ђоков и Сандра, рођена Дедић, имају синове: (14) Вука Даниловог и (14) Огњена Даниловог.
(Види График 63)
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(12) Проф. др Бранко Владов и др
Милица-Мила, рођена Пејовић (График 64), имају кћерке: Татјану-Тању и
Мају.
Милица-Мила, Бранкова супруга,
научник, доктор је економских наука.
Редовни је члан Црногорске академије
наука и умјетности, редовни члан Научног друштва економиста и Академије економских наука Србије (раније
Југославије), редовни члан Европске
економске асоцијације академика...
Др Татјана-Тања Бранкова Костић
и Аndre Grossenbacher живе и раде у
Швајцарској. Татјана-Тања Бранкова је
доктор електротехничких наука. Ради
као научник-истраживач и иноватор у
научно-истраживачком центру мултинационалне корпорације АББ у Швајцарској. У иностранству је од 1990. године.
(13) Проф. др Маја Бранкова Костић, удата Мандић, је доктор правних
наука. Редовни је професор Међународ-

ног приватног права и Еколошког права
на Правном факултету. Предаје Основе
права (на енглеском језику) на Институту за стране језике у Подгорици.
(12) Слободан-Слобо Владов (График 64) и Верица, рођена Сојевић,
имају кћерке: Данијелу и Марију, а са
другом женом Ђурђом-Ђуком, рођеном Лекић, Слободан има кћерку (13)
Зорицу и сина (13) Филипа .
Слободан је пензионисан као инжењер Организације рада. Највећи дио
радног вијека провео је у Инжењерији
ЈНА, запослен као цивилно лице.
(13) Данијела Слободанова, удата
Башић, је дипломирани дефектолог.
Има сина (14) Дарка Башића.
(13) Марија Слободанова Костић
је дипломирани дефектолог. Има сина
(14) Матеју Вукашиновића.
(13) Зорица Слободанова је студент.
(Види График 64)
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Рваши, засеок Под Шкам, нова породична кућа подигнута на истом мјесту
гдје је била стара породична кућа оштећена у земљотресу. Кућу су подигли
Владови синови: Бранко, Ђорђија и Слободан. Горњи дио је Ђорђије Владова и
његовог потомства, а доњи дио Бранка Владова и његове породице.

Рваши, засеок Под Шкам. Кућа у предњем плану је Слободана
Владова Костића и његове породице.
135

Преци и потомци (10) Богдана Драгова,
(10) Сава Драгова и (10) Јока Ђуровау Друшићима
(засеоци: Рибаши и Галак)
У Првом попису становништва нијесмо препознали претке (11) Филипа Богданова (засеок Рибаши), што не мора
да значи да нијесу обухваћени пописом.
Према породичном предању родослов ове фамилије изгледа овако:
(5) Петар Андријин имао је сина (6)
Ивана Петрова, а Иван, сина (7) Ђура
(Ђуришу) Иванова.
(7) Ђуро (Ђуриша) Иванов имао је
у осмом пасу (кољену) сина Сава.
(8) Саво Ђуров (Ђуришин) имао је
синове: Драга и Ђура.

(9) Драго Савов имао је у десетом
пасу (кољену) синове: Пера, Ивана, Богдана и Сава.
(10) Перо Драгов је у бици на Фундини заробио турски Алај барјак, који
се чува у Државном музеју на Цетињу.
Перо се није женио.
(10) Иван Драгов се није женио.
(10) Богдан Драгов имао је кћерку
Јовану и синове: Крцуна, Јока, Милоша и Филипа.
(11) Јовану Богданову Костић, удату Татар (за Марка Петрова Татара у

Друшићи, засеок Рибаши, родна кућа Филипа Богданова и његовог
потомства. Кућу су обновили Јово Филипов, Босе Јовова и њихова
дјеца Јелена и Перо.
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Бобији), не памти породично предање.
У Књизи рођених од 1889-1915. за парохију Ријека-Друшићи, записано је да је
она мајка Марије Маркове Татар, рођене 1891. године и да ју је крстио Томо
Краљевић из Друшића (стр. 22/31).
(11) Крцун Богданов се није женио.
(11) Јоко Богданов се није женио.
(11) Милош Богданов се није женио.
(11) Филип Богданов и Љубица,
рођена Стругар, имају сина (12) Јова.
(12 Јово Филипов и Босе, рођена Шофранац, имају кћерку Јелену и
сина Пера.

(13) Јелена Јовова се још није удала.
(13) Перо Јовов се још није ожениo.
(10) Саво Драгов имао је сина Ђура.
(11) Ђуро Савов и Милица, рођена
Лопичић, имали су сина Марка (Руса).
(12) Марко (Русо) Ђуров и Даре,
рођена Лекић, имају кћерку Валентину и синове: Ђура и Ивана.
(13) Валентина Маркова (Русова)
се још није удала.
(13) Ђуро Марков (Русов) је још неожењен.
(13) Иван Марков (Русов) је још неожењен.
(Види График 65)
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Друшићи, засеок Рибаши, родна кућа Ђура Савова и његовог потомства.
Кућу су обновили Марко (Русо) Ђуров, Даре Русова и њихова дјеца
Други син Сава Ђурова (Ђуришина), а брат Драга Савова, звао се (9) Ђуро
Савов (у засеоку Галак у Друшићима).
У Првом попису становништва,
(Књига II, на стр. 139), налазе се подаци
према којима препознајемо Ђура Савова
старог 27 година (девети пас) и Машу Ђурову, стару 24 године. Очигледно је да је
Маше, Ђурова жена и да су њихова дјеца
Маре Ђурова (6), Јоко Ђуров (4) и Стеван
Ђуров (2), који се такође налазе у Попису.
Подаци о прецима ове фамилије у
шестом и седмом пасу, према породичном предању, разликују се од података
фамилије на Рибашима, иако се поуздано зна да су им ови на Рибашима најближи. Нијесмо успјели да ову дилему разријешимо, па смо уписали податке из породичног предања фамилије са Рибаша,
рачунајући да су они поузданији. Иначе,
према предању из Галака, наводе се: (6)
Никола Петров и (7) Петар Николин.
На основу породичног предања, претходно објашњеног, и података из Првог

пописа становништва, родослов Костића
из Галака у Друшићима изгледа овако:
Од петог до деветог паса преци су
заједнички са Костићима на Рибашима.
(9) Ђуро Савов имао је кћерку Мару
и синове: Јока, Стевана и Николу.
(10) Јоко Ђуров и Маре (Маше),
рођена Јанковић, имали су кћерке:
Милицу и Љубицу и синове: Васа, Душана, Илију и Петра.
(11) Милица Јокова, удата Драгојевић, имала је кћерку (12) Радмилу
Драгојевић. Према подацима из Књиге
рођених Ријека-Друшићи, Милица Јокова
Костић је рођена 22 августа 1905. године у Друшићима, од оца Јока Ђурова и
мајке Маше Јанковић. Крстила је Јована
Драгојевић из Друшића, а црквени обред обавио је свештеник Станко Вукмировић (стр. 182/419).
(11) Љубица Јокова, удата Ивановић, има синове: (12) Ратка Ивановића
и (12) Момира Ивановића.
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(11) Васа Јокова не памти породично предање. У Књизи рођених Ријека-Друшићи, записано је да је Васо рођен 24. јануара 1918. године од оца Јока Ђурова
Костића и мајке Маше Перове Јанковић.
Крстио га је Никола Савов Стругар из
Друшића. Црквени обред обавио је свештеник Станко Вукмировић (стр. 346/2).
(11) Душан Јоков се није женио.
(11) Петар Јоков и Велика (Лика), рођена Божовић, нијесу имали потомства.

(11) Илија Јоков и Мара, рођена
Вукобрад, имали су кћерке Љубицу и
Верицу и сина Николу-Бата. У Књизи
рођених Ријека-Друшићи записано је да
је Илија Јоков рођен 18. јула 1914. године од оца Јока Ђурова Костића и мајке
Маше П. Јанковић. Крстио га је Јован
М. Драгојевић. Црквени обред обавио је свештеник Станко Вукмировић
(стр.314/53).

Извор: Књига рођених Ријека-Друшићи од 1889. до 1915, Архив
Митрополије Црногорско-приморске, Цетиње, стр. 314/53
(12) Љубица Илијина Костић (била
је удата Пајчин), имала је кћерку (13)
Ксенију Пајчин, која је трагично страдала као врло млада. Била је афирмисана на београдској естрадној сцени. Није
се удавала.
Љубица Илијина има завршену
Вишу економску школу.
(12) Верица Илијина, умрла је врло
млада и није се удавала.
(12) Никола-Бато Илијин и Дијана, рођена Тофиловић, имају синове:
(13) Уроша Николиног-Батовог и Филипа Николиног-Батовог.
Дијана, Николина-Батова супруга, завршила је Филолошки факултет.
Урош Николин-Батов завршио је

Факултет за менаџмент.
Филип Николин-Батов је студент.
(10) Никола Ђуров и Маре, рођена
Газивода, имали су кћерку Јелену и синове Јована и Блажа.
(11) Јелена Николина се није удавала.
(11) Јован Николин се није женио
(11) Блажа Николина не помиње
породично предање. У Књизи Матица
рођених за парохију Друшићко-Додошку,
записано је да је рођен 3. априла 1928.
године у Друшићима, од оца Николе
Костића и мајке Маре Газиводе. Крстила га је Стаке Краљевић из Друшића,
а црквени обред обавио је свештеник
Михаило Борозан (стр. 16/16).
(Види График 66)
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Друшићи, засеок Галак, обновљена породична кућа Маре,
Љубице и Николе-Бата Илије Јоковог Костић.
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Преци и потомци (10) Јова Петрова
и (10) Марка Петрова у Додошима
Ову Фамилију нијесмо успјели препознати у Првом попису становништва
из 1879 године.
Према породичном предању, (6)
Матијаш Петров, је трећи син (5) Петра
Андријина и рођени брат (6) Ђукана
Петрова и (6) Ивана Петрова. Његово
родословно стабло изгледа овако:
(6) Матијаш Петров, (7) Коица Матијашев, (8) Дамјан Коичин, (9) Нико-

ла Дамјанов, (10) Петар Николин
(10) Петар Николин женио се два
пута. Са првом женом Крстињом, рођеном Бушковић, имао је кћерке: Љубицу
и Милицу и сина Марка, а са другом,
Милицом, рођеном Улићевић, имао је
кћерке Велику и Јованку и сина Јова.
(11) Јово Петров и Ивка, рођена
Mићковић, имају кћерку Ранку и сина
Радована.

Додоши, засеок Присоје, родна кућа Јова и Марка Петрова и
њиховог потомства
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(12) Ранка Јовова, удата Бојовић,
има кћерку (13) Анђу Бојовић и сина
(13) Николу Бојовића.
(12) Радован Јовов и Наташа, рођена Вуковић, имају два сина (13) Андрију
Радованова и (13) Јова Радованова.
(11) Велику Петрову не помиње
породично предање. У Књизи Матица рођених, парохија Друшићко-Додошка,
година 1926. записано је да је рођена 5.
марта 1929. од оца Петра Костића и мај-

ке Милице Улићевић. Крстио ју је Васо
Јанковић из Друшића, а црквени обред
обавио је свештеник Михаило Борозан
(стр: 23/16). На истој страни се наводи
да је умрла 9. марта 1930. године.
(11) Јованка Петрова, удата Пламенац, имала је кћерке: (12) Златану
Пламенац, (12) Зорку Пламенац и (12)
Станку Пламенац и сина (12) Михаила
Пламенца.
(Види График 67)

(11) Љубица Петрова, удата Пајовић, имала је кћерку (12) Милку Пајовић и синове: (12) Андрију Пајовића,
(12) Воја Пајовића, (12) Мирка Пајовића и (12) Николу Пајовића.

(11) Милица Петрова, удата Ћетковић, имала је кћерке: (12) Видосаву
Ћетковић, (12) Десанку Ћетковић и
(12) Љубицу Ћетковић и сина (12) Воја
Ћетковића.
(Види График 68)
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Извор: Књига рођених Ријека-Додоши, Архив Митрополије
Црногорско-приморске, Цетиње, стр. 76/5
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(11) Марко Петров и Јелена, рођена Лопичић, имали су кћерке: Виду и
Милку и синове: Бора и Павла-Пају.
За Марка се прича да је био чак и
бољи ђак од Ника Лабова и Павла Јокова,
али због сиромашног стања његове породице није могао наставити школовање.
(12) Виде Маркова, удата Милић
има сина (13) Драгана Милића.
(12) Милка Маркова, удата Шћеповић, има кћерку (13) Катарину Шћеповић и сина (13) Младена Шћеповића.
(12) Боро Марков и Босе, рођена
Рељић, имају кћерку Зорицу и синове
Златка и Зорана.
(13) Зорица Борова није удата.
(13) Златко Боров и Драгана, рођена Митровић, имају кћерку (14) Катарину и сина (14) Луку. Златко је био запажен фудбалер.
(13) Зоран Боров и Славица, рођена Вељовић, имају синове: (14) Јована

Зорановог и (14) Николу Зорановог.
(12) Павле-Паја Марков и Олга,
рођена Вукчевић, имају кћерке:Љиљану
и Наташу и синове: Жељка и Сашу.
(13) Љиљана Павлова-Пајина, удата Савићевић, има кћерке: (14) Андреу
Савићевић и 14) Николету Савићевић
и синове: (14) Николу Савићевића и
(14) Петра Савићевића.
(13) Наташа Павлова-Пајина није
се удавала.
(13) Жељко Павлов-Пајин и Весна,
рођена Рашовић имају кћерке: Мају и
Марину и сина Марка.
(14) Маја Жељкова није удата.
(14) Марина Жељкова је удата
Секулић.
(14) Марко Жељков није ожењен.
(13) Саша Павлов-Пајин и Сандра,
рођена Асановић, немају дјеце.
(Види График 69)
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Потомство (6) Турчина Петрова
Претходно је приказано потомство
тројице синова (5) Петра Андријина:
Ђукана Петрова, Ивана Петрова и
Матијаша Петрова. Слиједи приказ
потомства четвртог Петровог сина (6)
Турчина Петрова.
Ради млађих, који не знају, треба
објаснити да је у старо вријеме било
уобичајено да се у фамилијама у којима се споро множило мушко потомство,
мушкој дјеци дају имена непријатеља.
А непријатељ су у то вријеме били Турци, који су се, као освајачи, задржали на
овим просторима више стотина година. Отуда још и данас, код веома старих
људи, има турских имена, односно надимака као што су: Мујо, Турчин, Омер,
Мехо и сл.
У вези огранка Турчиновића у Цеклину се и данас препричава легенда
која је везана за клетву Светог Петра
Цетињског. Наиме, у доба владавине
Петра I Петровића Његоша, у Црној
Гори била је веома раширена крвна освета. Свети Петар није имао Гвардију
или Перјанике, (које је касније увео његов насљедник Петар II Петровић Његош). Био је веома ангажован у мирењу
завађених и сузбијању крвне освете. То
је обично чинио помоћу клетве, од које
се народ Црне Горе много плашио. У то
вријеме били су у завади један Стругар
и један Турчиновић - Костић. Свети Петар је често зими боравио на Каручу, па
је једном приликом позвао ову двојицу
завађених да дођу кад њега на Каруч.
Успио је да их помири. Приликом њиховог повратка у село, они су поново
започели причу и опет су се посвађали.
У тој свађи, Турчиновић је убио Стругара. Када је стигао глас до Светог Петра
да је Турчиновић убио Стругара, Свети
Петар га је тешко проклео: “Дабогда му
никад више не пуцала”. Један од присутних мјештана који се задесио код

Светог Петра, узвикнуо је: “А, не Господаре за велико име божје, тешко га
проклесте”. “А што је”, запитао је Господар. “ У тој кући осам пушака виси о
зиду” одговорио му је. Наиме, тај Турчиновић је имао седам синова. “Па добро, нека му остане једна пушка” казао
је Свети Петар.
Легенда као легенда. Турчиновића
данас нема у Цеклину. Има једна породица, која живи у Аргентини. Не знамо
много о њима. Када сам био на студијама
у Београду, сусрио сам се са једним њиховим потомком у кући мога стрица генерала др Илије Филипова Костића. Тај
Турчиновић је причао да ни он не зна
много о својим прецима, али зна да му је
дједа био јединац, да му је отац јединац,
да је он јединац и да има сина јединца.
Породично предање не помиње (7)
Даицу Турчинова, као сина Турчина
Петрова и брата (7) Мрђeна Турчинова у седмом пасу (кољену). Међутим,
Андрија Јовићевић и Михаил Стругар
наводе да је међу 26 Цеклињана, који су
се у Боју на Салковини (1840) затворили
у чувено Ћендеровића Кућиште, пружајући отпор Турцима, био и Даица
Турчинов Костић. (Андрија Јовићевић
и Михаил Стругар, Слике из прошлости
Цеклина, стр. 202). Јунаштво ове групе
Цеклињана, затворених у Кућишту,
изазвало је дивљење, не само у домаћој
јавности, него и код странаца који су се
у то вријеме затекли у Црној Гори. Турци, који су опколили Кућиште, бијесни
због своје немоћи, долазили су до самих зидина и хватали за цијеви пушке Цеклињана, који их нијесу дали. У
том отимању, цијев једне пушке је преломљена, а цијеви више пушака су остале пресавијене. Због дивљења показаном јунаштву, Његош је ове примјерке
пушака држао изложене на собним зидовима у Биљарди.
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Рваши, засеок Каруч, “око” Волач са зидинама Зимовника
Светог Петра Цетињског.

Исјечак из књиге Слике из прошлости Цеклина, стр. 202.

146

Подаци о потомству Турчина Петрова врло су оскудни и у породичном
предању. Поуздано се зна да његови
потомци живе у Аргентини и да је Турчин, поред сина Мрђена, у седмом пасу
(кољену) имао и сина Даицу.
У Манастирском архиву на Цетињу, у Књизи рођених за Ријеку Црнојевића и Додоше, поред (10) Марка, рођеног 6. фебруара 1901. године у Додошима, од оца (9) Риста Вукова и мајке
Марије Зрнове Марковић (стр. 72/1),
налазе се следећи подаци:
(9) Марија Костић, рођена 1895,
отац Ристо Вуков Костић, мајка Марија Зрнова Марковић, кум Андро
Стевов Лопичић из Додоша, свештеник

Лука Јовићевић.
(10) Стана Костић, рођена 30. септембра 1896. године, отац Ристо Вуков
Костић, мајка Марија Зрнова Марковић, свештеник Лука Јовићевић, (стр.
30/22).
(10) Блажо Костић, рођен 2.
фебруара 1907, отац Ристо Вуков Костић, мајка Марија Зрнова Марковић,
кум Андро Стевов Лопичић, свештеник
Лука Јовићевић (стр. 122/3).
(10) Велика Костић, рођена 2.
фебруара 1907, отац Ристо Вуков Костић, мајка Марија Зрнова Марковић,
кум Мило Богданов Јовићевић из Додоша, свештеник Лука Јовићевић (стр.
122/4).

Извор: Књига рођених Ријека-Додоши, Архив Митрополије
Црногорско-приморске, Цетиње, стр. 72/1
Потомство (6) Турчина Петрова,
према породичном предању и на основу података из Манастирског архива на
Цетињу, креће се овако: (7) Мрђен Турчинов и (7) Даица Турчинов, (8) Вуко
Мрђенов, (9) Ристо Вуков, (10) Велика

Ристова, (10) Јована Ристова, (11) Марија Ристова, (10) Стана Ристова, (10)
Блажо Ристов, (10) Марко Ристов и
(11) Петар Марков.
(Види График 70)
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Четврти дио
Костићи у Кртолима код Тивта
(у Боки Которској), Жупи Никшићкој и у
Васојевићима
Костићи који живе у Кртолима код
Тивта, у Боки Которској, Жупи Никшићкој и у Васојевићима, нијесу поријеклом из Цеклина.
Од наших старих слушао сам причу како је једно момче из братства Костића, чувајући овце, у свађи због неког
овна, убило другог чобана. Тај момак
се, бјежећи од крвне освете, настанио
у Кртолима, у Боки Которској, која је
тада била под влашћу Млетачке Републике. Касније, када је Бока била под
Аустријом, један од његових потомака, који је радио у аустријској жандармерији, под зидинама Котора, у свађи,
убио је другог жандарма и пребјегао у
Жупу Никшићку, која је тада била под
турском влашћу.
Слично овоме, записали су Андрија
Јовићевић и Михаил Стругар у књизи
Слике из прошлости Цеклина. На страни
45. стоји записано: “... Костићи у Кртолама, у Боки Которској, воде поријекло од
Костића, цеклинскијех братственика. Један Костић убије Сава Јовишина Петричевића на Грапској Ножици и утече тамо. Од
тијех Костића преселио се један доцније у
Никшићку Жупу, ђе и данас живи његово
потомство, називајући се истим именом”.
Прије 48 година (1965), посјетио сам
једну породицу Костића у Кртолима и
испричао им ову причу из породичног
предања. Међутим, домаћин куће ми
је казао да Костићи у Кртолима воде
поријекло од Пламенаца из Црмнице.
Том приликом показао ми је велики

графички приказ родослова своје породице. Много касније, изашла је књига:
Црмница-родослови, у којој су обухваћена сва братства Црмничке нахије, па и
братство Костића. У тој књизи наводи се
да Костићи у Кртолима воде поријекло
од Пламенаца из Црмнице. (Редакција
Монографије о Црмници, Црмница, родослови братстава; Вирпазар, 2005, стр.
16-17).
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Насловна страна књиге Андрије
Јовићевићаи Михаила Стругара

Факсимил дијела текста о Костићима у Црмница родослову
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Слично овоме, већина Костића у
Жупи Никшићкој тврди да вучу поријекло од Ровчана, а не од Костића из
Цеклина. Разговарао сам са господином Исаилом Костићем, који је дуже
времена био шеф Мјесне канцеларије у
Жупи Никшићкој. Казао ми је да је њихово поријекло од Гојака из Роваца, који
је родоначелник свих Ровчана. По његовим ријечима, Гојак је имао сина или
унука, који се звао Дука, а овај је имао
три сина од којих се један звао Коста и
по њему је његово потомство добило
презима Костићи. Њихова крсна слава је Лучиндан (Свети Лука), као и код
Ровчана. Такође ми је рекао да о томе
постоји више текстова, који се базирају
на народном предању и да се у њима
наводи поријекло Костића у Жупи Никшићкој из Роваца.
Између два свјетска рата, објављена је једна књига о њиховом поријеклу,
каже Исаило, која се базирала на поузданијим историјским изворима. Књига се чувала у Библиотеци града Бео-

града, али је изгорела заједно са осталим књижним фондом у шестоаприлском бомбардовању Београда од стране
Хитлерове солдатеске 1941. године.
Разговарао сам и са професором
Бањом Костићем. Он ме је посјетио у
Рвашима. Потврдио је ово породично
предање, а донио ми је Монографију
аутора Стевана Поповића, Ровца и Ровчани, коју су рецензирали три доктора наука, којима се не може оспорити
стручност за ту врсту литературе. Без
обзира што аутор Монографије и сам
констатује да не постоје поуздани историјски извори о поријеклу Ровчана,
па и Костића у Жупи Никшићкој, као
Гојакових потомака, он наводи да је то
породично предање толико присутно
и укоријењено у народу Роваца и код
Костића у Жупи Никшићкој да се може
третирати као историјски извор. (Стеван Поповић, Ровца и Ровчани-у историји и традицији; НИО “Универзитетска
ријеч”, Никшић, 1990).

(Страна 50)

(Страна 273)
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Факсимил дијела рукописа професора Бања Костића из Жупе Никшићке
Мислим да се Костићима у Кртолима, и Костићима у Жупи Никшићкој, не
може спорити њихово поријекло о коме
говори њихово породично предање.
Међутим, мора се поставити питање како је дошло до породичног пре-

дања код Костића у Цеклину? Посебно,
ако се узме у обзир да се књига Андрије
Јовићевића и Михаила Стругара појавила прије 111 година (1902), а да се у
њој прате догађаји до 1862. године, дакле до прије 150 година. Уз то, Јовиће-
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вић и Стругар наводе конкретне податке да је Костић убио “Сава Јовишина
Петричевића на Грапској Ножици”, а
познато је да њихова књига није могла
бити штампана без претходне сагласности свих цеклинских братстава. Зато
сматрам да се ни породично предање
Костића из Цеклина не може спорити.
Па, што се десило са избјеглим Костићем у Кртолима и његовим потомком
у Жупи Никшићкој? Највјероватнији
одговор је да су се они споро множили
и на крају истражили, као што се то десило са читавим братством Зарлије, које
је чинило потомство Новака Љешева
(График 1). Ако је ова претпоставка тачна, онда би објашњење било да су избјегли из Црмнице и из Роваца, на обије
локације затекли некога од Костића и
узели њихово презиме, јер је тада био
чест случај да досељеници који бјеже
од крвне освете мијењају своје презиме
ради бољег сакривања, и узимају презиме неког из локалног окружења. Ову
претпоставку поткрепљује чињеница
да у породичном предању Костића у
Кртолима и Жупи Никшићкој стоји да
су и једни и други своје презиме стекли
по своме претку Косту, а такво предање
важи и за Костиће у Цеклину.
Међутим, тачност ове претпоставке
доводе у питање подаци из породичног
предања Костића у Кртолима, према
којима је Косто Пламенац из Црмнице
доселио у Кртоле у првој половини 17.
вијека, а презиме Костића у Цеклину
датира од око 1650. године, дакле од
половине 17. вијека. Истина, временска
неподударност од неколико деценија,
не искључује могућност тачности поменуте претпоставке, макар и одбјегли
Костић из Цеклина дошао у Кртоле
послије Коста Пламенца из Црмнице.
За будуће истраживаче, који ће се
бавити демографским кретањима и генеалогијом, ово остаје као питање за де-

таљнија истраживања.
Недавно сам био у прилици да
разговарам са господином Васком Костићем из Кртола код Тивта. Ријеч је о
веома образованом и врло угледном човјеку, чији је публицистички рад познат
много шире од граница Црне Горе. Показало се да и из ове области зна много,
још од времена Ивана Црнојевића. Тај
разговор још више ме је увјерио да Костићи из Кртола код Тивта и из Жупе
Никшићке не вучу поријекло од Костића из Цеклина.
У неким родословима може се примијетити настојање њихових аутора да
и са постојањем породичног грба потврде племићко поријекло, своје и свога братства. То се, наравно, не односи
на Пламенце из Црмнице и Костиће
у Кртолима и Жупи Никшићкој, тим
прије што нијесам примијетио да се једни или други хвале са својим породичним грбовима, а и једни и други имају
се чиме похвалити.
У Државном архиву Црне Горе, на
Цетињу постоји породични грб братства Костића. Одмах треба истаћи да тај
породични грб не припада Костићима
из Цеклина.
У старим временима постојала је
могућност да, поред владарских, вјерских, династичких, војничких и других
грбова, и свака породица има свој грб.
Породичне грбове углавном су имале породице из виших сталежа, моћни
феудалци, војсковође, морепловци, трговци... Породични грб је обично садржавао симболе који су карактерисали
дјелатност породице на коју се односи
или подручја у којему породица живи.
Породични грб Костића садржи у себи
три препознатљива симбола. То су:
жито (пшеница) или цвијеће у вазни,
које може бити мимоза, орхидеја, камелија..., затим сидро и брод (једрењак).
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Према томе, Грб се не може односити на Костиће из Цеклина, нити на
Костиће из Жупе Никшићке. Очигледно је да се ради о породичном грбу
Костића у Кртолима. Такав закључак
поткрепљују и подаци према којима
ово братство у Кртолима спада у ред
најугледнијих братстава Боке. То братство је изњедрило 13 свештеника, три
монахиње, више поморских капетана,
инжењера, професора, два доктора наука... Осим тога, двије угледне бокељске
породице Зановић и Радовић представљају огранке братства Костића из Кртола. (Др Душан Мартиновић, Портрети IX, Централна народна библиотека
“Ђурђе Црнојевић”, Цетиње, 2006, стр.
93. и “Црмница родослови”, стр. 16 ).
Једном приликом, било је то 1988.
године, нашао сам се у Будви у друштву
наших познатих пјесника: академика
Душана Костића, академика Матије

Бећковића и Стевана Раичковића. Душана сам од раније познавао. Знао сам
да је из Васојевића. Цијенећи његов
углед као књижевника и академика,
казао сам му том приликом: “Вала Душане, многи ме питају јесмо ли рођаци,
а мени је просто жао што не могу рећи
да јесмо”. На то ми је он одговорио: “Да
знаш и да јесмо рођаци. Јер, у предању
мојих предака постоји прича да вучемо
своје поријекло од Костића из Цеклина,
али не знам никакве детаље о томе”.
Ни у једној прилици, изузев онога
што сам навео као породично предање
и наводе Андрије Јовићевића и Михаила Стругара, нијесам наишао на неки
траг који би упућивао на то да су Костићи у Кртолима, Жупи Никшићкој и
у Васојевићима, поријеклом од наших
Костића из Цеклина, иако бих такво
сазнање радостан дочекао, јер би смо са
њима били још богатији.
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Биљешка о писцу

Др Бранко Владов Костић, редовни професор Универзитета Црне Горе, у пензији, рођен је
у Рвашима (општина Цетиње) 28. августа 1939. године од оца Владимира-Влада Филипова и мајке
Велике, рођене Вукотић.
Завршио је Вишу реалну гимназију у Титограду (данас Подгорици) 1957. године, Економски факултет 1962, магистрирао 1977, докторирао
1980; све на Економском факултету у Београду.
Радио је као организациони секретар Универзитетског комитета Савеза комуниста у Београду,
предсједник Централног комитета Народне омладине Црне Горе, комерцијални и генерални директор Комбината алуминијума у Титограду, савјетник и виши научни сарадник
Института за техничка истраживања, ванредни професор Политичке економије
на свим Техничким факултетима у Подгорици; предавао је Основе економије,
Економију и Економику саобраћаја на редовним и Економику грађевинарства на
постдипломским студијама на Грађевинском факултету у Подгорици, као редовни професор Универзитета.
Био је резервни мајор Југословенске народне армије.
Говори руски и француски, а служи се енглеским језиком.
Признања: Орден рада са златним вијенцем; Орден за војне заслуге са сребрним мачевима; Повеља за допринос очувању југословенске државности и афирмацију етничких и самоопредијељених Југословена и др.
Био је потпредсједник Извршног вијећа (Владе) Скупштине Социјалистичке
Републике Црне Горе 1986-1989, предсједник Предсједништва СРЦГ 1989-1990; посланик и предсједавајући делегације Црне Горе у Вијећу република и покрајина
Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ), потпредсједник Предсједништва СФРЈ (1991-1992. године).
Oд децембра 1991. до 27. априла 1992. вршио је дужност предсједника Предсједништва СФРЈ.
Од 27. априла до 15. јуна 1992. Предсједништво СФРЈ, на чијем је челу био, вршило је дужност предсједника Савезне Републике Југославије, до избора Добрице
Ћосића на ту функцију.
Аутор је књига: Алуминијум и технички прогрес (1981), 1991- Да се не заборави
(1996), Записи (2005), Истина о разбијању Југославије (2010). Цеклински риболови на
Скадараком језеру у Црној Гори (2011) и Нијесам погазио заклетву, Том 1 и Том 2 (у
штампи). Коаутор је више зборника радова и других публикација. Објавио је већи
број чланака, реферата на научним скуповима, студија, више енциклопедијских
одредница, приказа, експертиза и др. Дао је велики број интервјуа, изјава и ко155

ментара у електронским и штампаним медијима у земљи и иностранству.
Као један од 5000 личности у свијету има одредницу у књизи: Robert J. Elster,
The international Whos Who, 2004, 2005 (и ранија издања од 1991) – Europa Publications,
Taylor & Francis Group, London.
Ожењен је. Има супругу и двије кћерке. Супруга Милица је доkтор економских наука, редовни члан Црногорске академије наука и умјетности, редовни
члан Научног друштва и Академије економских наука екс Југославије, сада Србије и редовни члан Европске економске асоцијације академика. Старија кћерка, Татјана-Тања, је доктор електротехничких наука, научник-иноватор, а млађа,
Маја, је доктор правних наука и редовни професор на Правном факултету, Универзитета Црне Горе.
Бранко Костић живи и ствара у Подгорици и у родним Рвашима.
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Штампање Родослова, самоиницијативно,
помогли су својим донацијама:
Љубица и Никола-Бато Илијин Костић - Друшићи
Доцент др Василије-Васко Марков Костић - Друшићи
Мишко Душанов Костић, са породицом - Друшићи
Миленко-Мића Илијин Костић - Рваши
Потомство Јова Васова Костића - Додоши
Потомство Сава Перова Костића - Спуж
Саво Јовов Костић, са породицом - Улцињ

(Редосљед је направљен према датумима уплате донације)
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