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ВИДАННИКОЛИЋ

Ап стракт.  – У овом ра ду се го во ри о тра го ви ма сред њо ве ков ног за ни
ма ња кра мар у то по ни ми ји Бо сне и Хер це го ви не. У сред њо ве ков ном ка
ра ван ском са о бра ћа ју из ме ђу Ду бров ни ка и др жа ва на Бал кан ском по
лу о стр ву, а ка сни је и Тур ског цар ства, ва жну уло гу су има ли кра ма ри, 
ко ји су би ли на че лу ка ра ва на и до но си ли ва жне од лу ке о љу ди ма, ро би и 
то вар ним жи во ти ња ма. No mi na agen tis (за ни ма ње) кра мар сре ће се као 
осно ва у то по ни ми ји на сред њо ве ков ним ка ра ван ским пу те ви ма у Бо сни 
и Хер це го ви ни: Крам (на пла ни ни Вла шић), Кра ма ри (код Ко њи ца), Кра
мерСе ло (код Ро га ти це) и Хан Крам (код Хан Пи је ска). Реч кра мар је 
гер ман ског по ре кла (нем. Krämar) и има зна че ња: (1) „пред вод ник ка ра
ва на“ и (2) „тр го вац сит ном ро бом“.
 
Кључ не ре чи: Бо сна и Хер це го ви на, то по ни ми ја, сред њо ве ков на за ни ма
ња, no mi na agen tis кра мар/кра мер; то по ни ми Крам, Кра ма ри, Кра мерСе
ло, Хан Крам.

I
 
1. ИСТО РИ ЈА КАО ИЗ ВОР ЗА ОНО МА СТИЧ КА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Па вле Ивић, је дан од нај ви ђе ни јих срп ских лин гви ста, ре као је да су 
„исто ри ја и оно ма сти ка два ли ца јед не исте ства ри“. Та ко, има ју ћи 
пра во на два гла са – (1) као исто ри чар је зи ка и (2) зна лац на ци о
нал не исто ри је – про фе сор Па вле Ивић по ста вља те ме ље ка ко тре ба 
об ја шња ва ти оно ма сти ку. Оно ма сти ка је јед на од нај мла ђих лин гви
стич ких ди сци пли на, ко ја у гра нич ним две ма на у ка ма – исто ри ји и 
ге о гра фи ји – тра жи из во ре, али и ну ди ре ше ња ко ја се ти чу твор бе, 
зна че ња и ети мо ло ги је. Мо же се ре ћи да је зна чај оно ма сти ке, ов де 
бли же јед ног ње ног де ла  –  то по ни ми је, за лин гви стич ке ди сци пли не 
и уоп ште мно ге друшт вене на у ке сва ка ко не спо ран.1

1.1. У ге о граф ској на у ци то по ним је знак ко ји пред ста вља основ да
љег ис тра жи ва ња. Ка да го во ри о име ни ма на се ља, ге о граф Јо ван 

1 Ши ре ви ди о зна ча ју оно ма сти ке, тј. „од нос из ме ђу оно га ко је име на де нуо 
пре ма оно ме што се тим име ном озна ча ва“, „Име као знак“, у: No men est o men 
(оно ма стич ки при ло зи) (Ни ко лић 2009: 7–20).
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Цви јић кон ста ту је да је ра зно вр сна вред ност и на уч на упо тре ба ге о
граф ске но мен кла ту ре:
„Она [имена насеља] мо гу да по слу же као пе тре фак ти, по ко ји ма се 
рас по зна ју ста ри ји, кад што са свим иш че зли на род ни сло је ви, за тим 
ра ни је кул тур не при ли ке и ра ни ја фи зи о но ми ја зе мље, по гла ви то 
ње на шум ска оде ћа. У не ким слу ча је ви ма се мо же по име ни ма се ла 
из ве сти за кљу чак о на чи ну на се ља ва ња, за тим о по ре клу да на шњег 
ста нов ни штва. Јер, у да ва њу име на има ет нич ко га, спе ци фич но га за 
по је ди не обла сти, ко је се по то ме знат но раз ли ку ју“ (Цви јић 1987: 
94).

1.2. Исто та ко, са лин гви стич ког аспек та мо же се го во ри ти о зна ча ју 
то по ни ми је у на у ци уоп ште: „Če sto je to po nim je di ni za pis ko ji sve do či 
o isto rij skom do ga đa ju ili po sto ja nju ne ke lič no sti“ (Kri stal 1996: 14).

2. ПРЕД МЕТ, ЗА ДА ЦИ И ЦИ ЉЕ ВИ РА ДА

Пред мет овог ра да су тра го ви сре дњо ве ков ног за ни ма ња кра мар у 
(ми кро)то по ни ми је на под руч ју Бо сне и Хер це го ви не. По ла зе ћи од 
по ме на у до са да шњој исто риј ској ли те ра ту ри ко ја се ба ви ла ка ра
ван ским са о бра ћа јем у сред њем ве ку, при мар ни за да так је да се ви ди 
ко ли ко се са лин гви стич ког аспек та мо же по твр ди ти то што су исто
ри ча ри по ми ња ли о по ре клу име на не ких сред њо ве ков них на се ља 
ко ја су оста ви ла у на сле ђе име на ко ја пре тра ја ва ју у са вре ме ном до
бу – ка да се из гу би ла пред ста ва о овом ста ром за ни ма њу. Циљ је да 
се по ка же ко ли ко је то по ним уоп ште (као еле ме нат ду хов не кул ту ре) 
зна ча јан за ис тра жи ва ња про шло сти ко ја не ну ди мно го оста та ка ма
те ри јал не кул ту ре.

II
 
3. РАЗ ВОЈ КА РА ВАН СКОГ СА О БРА ЋА ЈА У СРЕД ЊЕМ ВЕ КУ

Услов но се мо гу из дво ји ти три ва жни ја фак то ра раз во ја ка ра ван ског 
са о бра ћа ја на Бал кан ском по лу о стр ву у сред њем ве ку: (1) ге о граф ски 
по ло жај Ду бров ни ка: по зи ци ја на гра ни ци коп но–мо ре и Ис ток–За
пад; (2) раз вој Ду бров ни ка и тр го ви на са сред њо ве ков ним др жа ва ма 
на Бал ка ну и ка сни је са Тур ском и (3) кон фи гу ра ци ја зе мљи шта на 
Бал кан ском по лу о стр ву и (не)мо гућ ност пре но са ро бе.

3.1. Исто риј ски аспект – пред у сло ви раз во ја. – Ис тра жи ва ња исто ри
ча ра по ка зу ју да је у пла нин ским обла сти ма це лог Бал ка на у сред њем 
ве ку осно ва при вре ђи ва ња би ло по лу но мад ско сто чар ство. По зна то 
је да су се за јед ни це Вла хасто ча ра за јед но са ста ди ма ре дов но се ли
ле од лет њих ис па ша на пла ни на ма до зим ских бо ра ви шта у то плим 
и за шти ће ним до ли на ма. То је при ну ди ло сто ча ре да са сво јим тра
ди ци о нал ним про из во ди ма (сто ком, су вим ме сом, си ром и ко жа ма) 
сту па ју у раз ме ну са окол ним зе мљо рад ни ци ма и та ко до пу ња ва ју 
сво ја јед но лич на сред ства за оп ста нак. Сто ча ри су има ли оба ве зе да 
вла сте ли ну да ју оба ве зе у на ту ри (жи ва сто ка, ко же), али су има ли и 
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рад не оба ве зе у ви ду уз га ја ња и чу ва ња сто ке и вр ше ња пре но са ро
бе на Бал кан ском по лу о стр ву – што је за Вла хесто ча ре по стао је дан 
од основ них ви до ва при вре ђи ва ња (уп.: Bo žić 1973: 58).

3.2. „Kroz taj u su šti ni se o ski i u ve li koj me ri za tvo re ni tip pri vre đi va nja, 
sa ne raz vi je nom po de lom ra da, sa ma lo raz me na i sa još ma nje nov ca, 
po či nje, pr vo la ga no a za tim sve ži vlje, da stru ji tr go vač ki pro met me
nja ju ći u zna čaj noj me ri lik či ta ve pri vre de i na čin ži vo ta“ (Bo žić 1973: 
58–59). Та ко је у XI II ве ку по че ла раз ме на про из во да, у ма лом оби му 
и у ло кал ним окви ри ма, из ме ђу при мор ских гра до ва – по себ но Ду
бров ни ка – и бли жег град ског за ле ђа, из ме ђу пла нин ских сто ча ра и 
зе мљо рад ни ка.

3.3. По ли тич ке и еко ном ске при ли ке на Бал кан ском по лу о стр ву у 
сред њем ве ку би ле су по вољ не за Ду бров ча не, а успон Ду бров ни ка 
усле дио је от при ли ке са ја ча њем бал кан ских зе ма ља (Србиjе, Бо сне). 
Ме ђу тим, Ду бров ник је имао и ве ли ких те шко ћа са сво јим су се ди ма, 
у по ли тич ком и еко ном ском сми слу; по ред то га, град је уни шти ло 
не ко ли ко ве ли ких по жа ра, ха ра ле су за ра зне бо ле сти и зе мљо тре си.
„Упр кос свим тим те шко ћа ма, пре пре ка ма и удар ци ма, Ду бров ча ни 
су ус пе ли да у то вре ме кон со ли ду ју и из гра де упра ву и уну тра шње 
уре ђе ње гра да и окол ног те ри то ри ја, да про ши ре сво је по се де и да 
оја ча ју тр го ви ну“ (Мар кен 1960: 5).
Ду бров ник је за др жао сво ју са мо стал ност и по сле до ла ска Ту ра ка на 
Бал кан ско по лу о стр во, а до ла ском но вог осва ја ча у XIV ве ку ни је се 
про ме нио по ло жај Вла хасто ча ра, ко ји су на се бе узе ли да и да ље 
оба вља ју пре нос ро бе.

 
4. ПРЕ НО СНИ ЦИ РО БЕ У КА РА ВАН СКОМ СА О БРА ЋА ЈУ

О пре но си о ци ма ро бе на ши ро ком про сто ру Бал кан ског по лу о стр ва, 
го во рио је Кон стан тин Ји ре чек: 
„Ро ба је, без из у зет ка, пре но ше на на те гле ћој мар ви: на ко њи ма, ма
зга ма и ма гар ци ма (so me rii); ни гдје се не спо ми њу ко ла, ко ја се на 
овом зе мљи шту ни су ни мо гла упо тре би ти, по што су ра но про па ли 
рим ски дру мо ви, а мо дер ни пу те ви још ни су би ли са гра ђе ни. То је 
би ла ка ра ван ска тр го ви на. Ка ра ва ни су се зва ли ла тин ски tur ma. Та 
се ри јеч ни је још за бо ра ви ла у Цр ној Го ри. Осим то га одо ма ћи ла се 
још у XIV в. арап ска ри јеч ca ra u na, ga ra u a nus, слав. ка ра ван; ту су 
ри јеч пре ни је ли Ита ли ја ни ко ји су тр го ва ли по Ле ван ту. Го ни о ци (сл. 
по но сни ци) би ли су ско ро је ди но Вла си из пла нин ских сто чар ских 
се ла по уну тра шњо сти, по је дин ци раз не вла сте ле или ма на сти ра. 
Стар је ши на Вла ха спре мао је за пут до 300 ко ња са ору жа ним пра
ти о ци ма и оба ве зи вао се у не ми лим вре ме ни ма да ће чу ва ти то вар 
од раз бој ни ка. На пу ту ко на чио је ка ра ван под ша то ри ма (ten da, по 
ла тин ском ten to rum) или код крч ма ра (слав. ста ња нин). При кра ју 
Сред њег ви је ка у Ду бров ни ку је Влах, Мо ро влах или Мор лах зна чио 
исто што ита ли јан ски vet tu ri no или тур ски ки ри џи (го ни лац)“ (Ји ре
чек 1959: 272–273).
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5. КОН ФИ ГУ РА ЦИ ЈА ЗЕ МЉИ ШТА НА КА РА ВАН СКИМ ПУ ТЕ ВИ МА

Кон фи гу ра ци ја зе мљи шта ће би ти је дан од ва жних пред у сло ва за 
раз вој ка ра ван ског са о бра ћа ја. О то ме Га вро Шкри ва нић кон ста ту је:
„Не ће мо пре те ра ти ако ка же мо да пла нин ски пу те ви, ко ји ма се кре
та ла ка ра ван ска тр го ви на, у јед ном ве ртикал ном пре се ку да ју сли ку 
јед ног не пре кид ног пе ња ња и спу шта ња на ве ћем де лу пу та“ (Шкри
ва нић 1974: 14).
Га вро Шкри ва нић, да ље, на ста вља:
„Пла нин ско зе мљи ште, сво јом ви си ном, ис пре се ца но шћу и по кри ве
но шћу ути ца ло је на бр зе и на гле вре мен ске про ме не, ко је су, у ви ше 
при ли ка, оте жа ле кре та ње ка ра ва на, а у зим ским ме се ци ма га, на ро
чи то на уским пу те ви ма, и оне мо гу ћа ва ле. На по слет ку, мо гућ ност 
из не над них на па да на ка ра ва не, на по кри ве ном и ис пре се ца ном 
пла нин ском зе мљи шту, до во ди ло је у пи та ње без бед ност ка ра ва на и 
са о бра ћај уоште. Ма ко ли ко да је пла нин ско зе мљи ште не по вољ но 
ути ца ло на раз вој са о бра ћа ја, ипак раз гра на та мре жа пу те ва, за тим 
ор га ни за ци ја ка ра ва на и ка ра ван ског са о бра ћа ја, омо гу ћи ли су да се 
ова вр ста пре но са до ба ра при ла го ди ла не са мо пла нин ском зе мљи
шту, већ и при ли ка ма у нај бур ни јим вре ме ни ма, ко ји ма је би ла из
ло же на кроз ве ко ве“ (Шкри ва нић 1974: 14).

 
6. КО СУ КРА МА РИ

Кра јем XIII и пр вих де це ни ја XIV ве ка вла да у Ду бров ни ку по ста
вља ла је за по вед ни ке ка ра ва на (tur me) – ca pi ta ne us tur mae, ко ји је 
био из ре да вла сте ле. Он се под за кле твом оба ве зи вао „да ће у сва кој 
при ли ци бра ни ти ка ра ван, па зи ти да ко ји то вар не оста не на пу ту, 
од ре ђи ва ти коц ком ко ће пр ви да пре га зи ре ку, итд.“ (Ди нић 1978: 
318). Ка сни је је уло гу ка пе та на ка ра ва на пре у зи мао тр го вац ко ји је 
скла пао уго вор са кра ма ром, али је Вла да и да ље вр ши ла стро ги над
зор око ро бе и пут ни ка.
Да кле, ка пе тан је био пред став ник у ка ра ва ну, а при ми ћур (ви зан тиј
ска реч) или кра мар био је ста ре ши на по но сни ка, уче сни ка у ка ра ва
ну. Ипак, не тре ба увек из јед на ча ва ти при ми ћу ра и кра ма ра: кра мар 
је имао у не ким слу ча је ви ма ве ћа огра ни че ња.

6.1. Си ма Тро ја но вић у сту ди ји На ше ки ри џи је по све ћу је по се бан 
оде љак кра ма ри ма под на зи вом „Кра мар“:
„Кра мар ску пља дру штво за ки ри ју, и он се по га ђа са тр гов ци ма по 
оно што ће му еспап пре не ти. Из ово га се ви ди да ни су у ка ра ва ну 
сви ње го ви ко њи, не ки пут ни је дан, али обич но је у ста ри је вре ме и 
он их имао“ (Тро ја но вић 1909: 6).
Тро ја но вић, да ље, кон ста ту је ка ко кра мар на пла ћу је од тр го ва ца ки
ри ју и сво јим ки ри џи ја ма ис пла ћу је по по год би. Он до тан чи на опи
су је ка ко је из гле да ла коњ ска опре ма се дла ни ка, ко ња ко јег је ја хао 
кра мар.
„Кра мар до не кле оде с ка ра ва ном за јед но, па се он да по жу ри на пред 
да ко нак уре ди или да свр ши шта још тре ба. Он је увек чо век од угле
да и по мо гућ ству из при зна те фа ми ли је, и за ње га сва ки тр го вац зна 
и пот пу но се на ње га осла ња да ће еспап ча сно чу ва ти. У слу ча ју не
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сло ге или ма ње за ђе ви це ме ђу ки ри џи ја ма, он пре су ђу је и сва ко му 
се по ко ра ва“.

6.2. М. Ди нић у сту ди ји „Ду бро вач ка сред њо ве ков на ка ра ван ска тр
го ви на“ ка же:

„Кра мар је био ду ша ка ра ва на. Он скла па уго во ре с тр гов ци ма 
и од го ва ра за њи хо во из вр ше ње, ор га ни зу је ка ра ван и во ди га 
по ста вље ном ци љу. По но сни ци су ње го ви љу ди ко ји са мо пре ко ње га 
до ла зе у кон такт с тр гов ци ма. Би ло је кра ма ра ко ји су упра во слав ни 
љу ди сво је вр сте...“ (Ди нић 1978: 320).

Има мо и је дан опис ка кав је на че лу ко ло не из гле дао кра мар:

„На че лу је ја хао кра мар на нај бо љем ко њу са зво ном на коњ ском 
вра ту, а оста ли ко њи би ли су ула ри ма ве за ни је дан дру гом за ре по ве 
или са мар; тем по и пра вац да вао је ка ла уз, по ко ме су се оста ли ко њи 
рав на ли. Ни је из о ста јао ни пас. Пут се пре ла зио без жур бе, по утвр
ђе ним од ста ри не ета па ма. Ишло се на рав но са мо да њу. Но ћи ва ло се 
пр во бит но под ша то ри ма...“ (пре ма: Ри стић 1963: 150).

6.3. За ни ма ње кра мар се ја вља и као мо тив у бе ле три сти ци. По зна
ва лац жи во та род ног Ду бров ни ка, пе сник Иван (Џи во) Гун ду лић у 
спе ву Осман (пе ва ње XII, стих 521–532) по ми ње кра ма ре:

„Па ша у мла ца с бо љом сли ком
за па жа се на ове гла се,
и ви со ком и ве ли ком
он од лу ком сне би ва се,
сад бе сје ду, сад сло бо ду
раз ми шља јућ, тер се чу ди,
и се би ову сад при го ду
од ве ли ке сме ће су ди;
и кô чо вјек од ве ли цих
ме ћа ицâ и кра марâ
у па ме ти ве ће од при цих
варâк на чин ми сли и ства ра“2

6.4. До кад се одр жао ки ри џи лук? – Тра ди ци ја ба вље ња ки ри џи лу ком 
у сред њем ве ку би ла је ра ши ре на на под руч ји ма ко је су пре се ца ли 
тр го вач ки сред њо ве ков ни пу те ви. „За вре ме тур ске вла да ви не, Гла
син ча ни су се мно го ба ви ли ки ри џи лу ком (ки ри џи ја њем). Сва ка ку
ћа др жа ла је нај ма ње по два ко ња за ки ри џи ја ње“ (Фи ли по вић 1950: 
37). Ме ђу тим, оста ци ба вље ња ки ри џи лу ком – и у вре ме мо дер ни
јих пу те ва и раз ви је ни јег са о бра ћа ја – ве за ни су за пре де ле Гла си нац 
(пла ни на Ро ма ни ја) и Ста ри Влах (пла ни не Ја вор, Го ли ја, Зла ти бор и 
Та ра). Мо же се ре ћи да се то за ни ма ње про те за ло до да на шњих да на 
у пре де лу Ста ри Влах (уп.: Ри стић 1963, Уско ко вић 1927).3

2 Џи во Гун ду лић, Осман, СКЗ, Бе о град 1967.

3 Тра ди ци ја ки ри џи ја ња одр жа ла се у Ста ром Вла ху до 60тих го ди на XX ве ка, 
ка да су ста нов ни ци Зла ти бо ра, Та ре, Го ли је и Ја во ра пре но си ли на ко њи ма луч 
и ка тран у Шу ма ди ју и Под ри ње, а до но си ли жи то, па суљ и ра ки ју,
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7. ГЕ О ГРАФ СКИ ПО ЛО ЖАЈ И ИСТО РИ ЈАТ НА СЕ ЉА СА БА ЗОМ 
*KRAM

7.1. Ет но граф Ми лан Ђ. Ми ли ће вић у књи зи Кне же ви на Ср би ја по
ми ње то по ним Крам на пла ни ни Вла ши ћу, код Трав ни ка, у сред њој 
Бо сни:

„На Вла ши ћу пак нај ви ше су тач ке: Вис и Мра мор је, а нај по зна ти ји 
про сла пи или пре во ји, ку да пу те ви иду, зо ву се: Крам, Бе лу так и Раз
бо ји ште“ (Ми ли ће вић 2005: 419).
Прет по ста ви мо, по по ло жа ју где се пре вој Крам на ла зио на Вла ши
ћу, мо гао је би ти по де сан за сред њо ве ков ну ца ри ну и/или сто ва ри
ште ро бе за да љи пре то вар.

7.2. Се ло Кра ма ри се на ла зи код знат ни јег на се ља (гра да) Ко њи ца, на 
ка ра ван ском пу ту из Ду бров ни ка за Са ра је во, где је би ла при род на и 
че сто ад ми ни стра тив на гра ни ца – та ко је ка ра ван ски са о бра ћај имао 
јед ну за вр шну ета пу, па је би ло усло ва да се ту ску пља ју но ви кра ма
ри и „пре то ва ра“ ро ба. Зна чи, по ве ћан број ста нов ни ка ко ји се ба вио 
овим за ни ма њем у овом ме сту на не ки на чин је обе ле жио на се ље, 
али му и дао име ко је је оста ло и до да нас.
Да је у се лу Кра ма ри би ла ва жна гра ни ца ка ра ван ских ета па, по твр
ђу је и јед на кон ста та ци ја М. Ди ни ћа:

„Би ло је ка ра ва на ко ји ни су пре ла зи ли до ли ну Не ре тве: за у ста вља ли 
су се у Ко њи цу, Бра ди ни и Врап чу“ (Ди нић 1978: 314).

7.3. На се ље Кра мерСе ло на ла зи се у ис точ ној Бо сни, на па ди на ма 
ви со рав ни Гла си нац, не ко ли ко ки ло ме та ра уда ље но од пу та Са ра је
во – Под ро ма ни ја – Ро га ти ца, у бли зи ни на се ља Хан Стје ни це. Сред
њо ве ков на на се ља су че сто из раз ли чи тих раз ло га пре ме шта ла сво је 
је згро, али на се ље Кра мерСе ло је за др жа ло свој ста ри по ло жај. Ис
тра жу ју ћи сред њо ве ков не ха но ве на дру мо ви ма у Бо сни и Хер це го
ви ни, Хам ди ја Кре ше вља ко вић ме ђу нај ва жни јим дру мо ви ма из два
ја друм: Са ра је во – Хре ша – Под ро ма ни ја – Ро га ти ца – Ви ше град 
– Но ва Ва рош, а то је друм ко ји се у том вре ме ну пре ла зио са мо с 
ко њи ма и то за укуп но 51 сат (Кре ше вља ко вић 1991: 313).

7.3.1. Ге о граф ски по ло жај на се ља Кра мерСе ло у пре де лу Гла
си нац је дан је од раз ло га да се ту ство ре усло ви за за ни ма ње кра ма
ра. „Глав ни пак при род ни из лаз са Гла син ца (у том ши рем сми слу) 
пред ста вља до ли на Ра кит ни це, кроз ко ју про ла зи је дан, не кад вр ло 
ва жан, пут“ (Фи ли по вић 1950: 184).

7.3.2. До са да шња ис тра жи ва ња не дво сми сле но по ка зу ју да је 
на се ље Кра мерСе ло мо ти ви са но име у пре де лу Гла син ца. Ево шта о 
то ме ка жу ис тра жи ва чи: 
(1) „Прет по ста вља се да је се ло до би ло име по тур ској ри је чи кра
ма ри, тј. по љу ди ма ко ји су се ба ви ли ки ри џи ја њем. Мно ги од њих 
су се за ври је ме тур ске вла да ви не ба ви ли тим по слом и пре но си ли 
су ра зну ро бу за тур ске тр гов це из Са ра је ва за Ско пље, Но ви Па зар, 
Ко сов ску Ми тро ви цу, Ду бров ник, Ту злу, Брч ко итд.“ (Чо бо вић 2010: 
347–348)
(2) „За вре ме тур ске вла да ви не, Гла син ча ни су се мно го ба ви ли ки ри
џи лу ком (ки ри џи ја њем). Сва ка ку ћа др жа ла је нај ма ње по два ко ња 
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за ки ри џи ја ње. [...] Би ло је, у то вре ме, на Гла син цу не ко ли ко чу ве
них кра ма ра. Ки ри џи ја је би ло ка ко ме ђу пра во слав ни ма та ко и ме
ђу му сли ма ни ма“ (Фи ли по вић 1950: 37). 
(3) Пре ма по да ци ма у Ду бро вач ком ар хи ву, ду бро вач ки ка ра ва ни су 
ра до при ста ја ли на Гла син цу, ту се по ми ње и не ка ква во да „ad Gla
si nac ad aqu am“. Ту су унајм љи ва ни но ви по но сни ци и кра ма ри за 
да љи пут (уп.: Ди нић 1978: 314).

7.4. На се ље Хан Крам на ла зи се у бли зи ни Хан Пи је ска. Прет по ста вља
мо, пре ма зна че њу ре чи крам (= сто ва ри ште), да је у ме сту Хан Крам 
би ло сто ва ри ште ро бе ко ја је би ла на пу ту ка ра ван ског са о бра ћа ја.

III
 
8. ЗНА ЧЕ ЊЕ РЕ ЧИ КРА МЕР/КРА МАР

Иако је кра мер/кра мар ар ха ич на реч ко ја се да нас ви ше не упо тре
бља ва, у ве ћи ни реч ни ка са вре ме них ју жно сло вен ских је зи ка да та 
је ње на де фи ни ци ја, а раз ли ке по сто је у два аспек та (и то не за ви сно 
ко ји је је зик или не ка да шња ва ри јан та је зи ка у пи та њу): (а) зна че ње 
ре чи и (б) ак це нат ре чи и не на гла ше на ду жи на на су фик су ар.

8.1. У де фи ни са њу ове ре чи по сто је раз ли ке у два сме ра (реч је по
ли се мич на):

 8.1.1. Кра мер/кра мар у зна че њу тр го вац:
(1) „Krämer der, s sit ni čar, tr go vac na ma lo, kra mar“ (Uro ić – Hurm 
2004: 457);
(2) „krämār – sit ni čar“ (Rječ nik hr vat skog je zi ka, 2000: 498);
(3) „крà мар áра (nem. Krämer) – тр го вац сит ну ри јом“ (Мо ско вље
вић 2000: 304);
(4) „Ме ђу број ним по зај ми ца ма у на шем [српскохрватско м – за В.М.] 
је зи ку, ко је се због ге о граф ског по ло жа ја Бал кан ског по лу о стр ва нај
ви ше сре ћу на овим про сто ри ма, на ла зи мо и не мач ку реч кра мер 
(кра мар) од не мач ког Krämer у зна че њу тр го вац сит ном ро бом“ (Ми
ха и ло вић 2002: 596):
(5) „Би ло је две вр сте стра них тр го ва ца. Јед ни бе ху ма ли тр гов ци, као 
Ду бров ча ни ко ји су тр го ва ли у се ли ма и у су сед ству сво га гра да. У 
Ду бров ни ку зва ли су их кра мар“ (Ји ре чек 1984: 186).

 8.1.2. Кра мер/кра мар у зна че њу пред вод ник ка ра ва на:
(1) „krämār m – nad gled nik ki ri dži ja“ (Ja hić 1999: 330);
(2) „Кра мер – ста ре ши на по но сни ка, глав ни чо век, во ђа ор га ни зо ва
не ка ра ван ске фор ма ци је“ (Лек си кон срп ског сред њег ве ка, 1999: 324).

 8.1.3. У обим ни јим реч ни ци ма уз од ред ни цу кра мер/кра мар 
да та су на по ре до оба зна че ња:
(1) „крàмāр, áра м. 1. а. тр го вац ко ји тр гу је кра мом, сит ном ро бом, 
сит ни чар, ста ре ти нар; б. по грд. тр го вац уоп ште. 2. по гла вар ме ђу ки
ри џи ја ма“ (Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев но га је зи ка, Но ви Сад – 
За греб 1969, књ. 3, стр. 35).
(2) „крàмāр, áра м. 1. тр го вац на ма ло, тр го вац сит ном ро бом или 
ста ре жи, сит ни чар, ста ри нар; тр го вац уоп ште. 2. ста ре ши на ки ри
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џи ја, во ђа ки ри џи ја“ (Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног 
је зи ка, СА НУ, Бе о град 1978, књ. 10, стр. 420).
У Реч ни ку срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка да та је и ва
ри јан та пре ма су фик су ар/ ер:
„крàмēр, ера м. (нем. Kramer) в. крамар (1)“ (књ. 10, стр. 421).

8.2. Кра ма ри су у ка сни јем пе ри о ду, ка да је по че ла да је ња ва ор га
ни зо ва на тр го ви на Ду бров ни ка (по себ но по сле до га ђа ја на по чет ку 
XIX ве ка, тј. по сле На по ле о но вог осва ја ња Гра да све тог Вла ха) и из
бле де ла дра стич на по де ла ра да, пре у зи ма ли уло гу пред вод ни ка ка
ра ва на и тр го ва ца сит ном ро бом. То је, да кле, усло ви ло по ли се ми ју 
ове ре чи.

8.3. У са вре ме ним реч ни ци ма де фи ни са но је зна че ње ре чи крам и 
кра ма.

 8.3.1. У Реч ни ку срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка 
де фи ни са но је и зна че ње ре чи крам и кра ма:
(1) „крâм, крá ма м по кр. сто ва ри ште, скла ди ште“ (Реч ник СА НУ, 
књ. 10, стр. 420).
(2) „крá ма м (нем. Kram) по кр. 1. ста ра без вред на ро ба, ста реж, ста
ру ди је; сит на ро ба, сит ни це, три це. 2. тр го ви на на ма ло, тр го ви на 
сит ном ро бом, сит ни ча ри ја. 3. фиг. сит но тр го вач ки дух, сит но тр го
вач ко схва та ње“ (Реч ник СА НУ, књ. 10, стр. 420).

 8.3.2. У Nje mač kohr vat skom rječ ni ku сто ји:
„Kram der,  s ro po ra ti ja, sta ru di ja; dran gu li je, sit ni čar ska ro ba;
Krämervei die sit ni ča ri ja, tr go vi na na ma lo“ (Uro ić – Hurm 2004: 457).

 
9. ТВОР БА ТО ПО НИ МА СА БА ЗОМ *KRAM

По су ђе ни ца Krämаr из не мач ког је зи ка при ла го ди ла се про зо диј
ским и фо нет скомор фо ло шким прин ци пи ма срп ско га (и дру гих ју
жно сло вен ских) је зи ка.4 Од че ти ри ми кро то по ни ма ко ји у се би са
др же ба зу *kram де си ло се да има мо при ме ре за твор бе не мо де ле: 
(1) ко рен ска реч крам – у то по ни му Крам; (2) из ве де ни ца кра мар 
у об ли ку plu ra lia tan tum – у то по ни му Кра ма ри; (3) син таг ма од два 
чла на (ко рен ске ре чи): хан и крам – у то по ни му Хан Крам и (4) по
лу сло же ни ца од две из ве де ни це: кра мер и се ло – у то по ни му Кра
мерСе ло.

9.1. Ко рен ска реч крâм (у то по ни ми ма Крâм и Хâн Крâм) пре у зе та је 
из не мач ког је зи ка без фо нет ских про ме на, али се у срп ском је зи ку 
ја вља под ду го си ла зним ак цен том.

9.2. Из ве де ни ца крàмāри (у то по ни му Крàмāри) тво ри се од ба зе 
*kram + су фикс ар за твор бу no mi na agen tis + на ста вак за об лик -и 
за твор бу мно жи не (plu ra lia tan tum).

 9.2.1. На ша гра ђа по твр ђу је да се no mi na agen tis кра мар ја вља 
са два су фик са: (а) су фикс   āр (кра мар) – ко ји је увек дуг – и (б) су
фик сом ер (кра мер) – ко ји мо же би ти кра так (че шће) и дуг (ре ђе).

4 Упо ре ди: Schne e we is 1960: kram (80, 88), kra ma (83, 168), kra mar (83), kra
ma ri ti (83).
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При ме ри из Обрат ног реч ни ка срп ско га је зи ка по ка зу ју да је су фикс 
ар увек дуг: крàмāр, друмāр, подрумāр (Ни ко лић 2000: 1170).
Су фикс ер мо же да бу де (а) крат ко ер: штре бер, љу до ждер, ти шљер 
и (б) ду го ер: гравēр, фасадēр (Ни ко лић 2000: 1183).

 9.2.2. О по ре клу и ди стри бу ци ји су фик са ар би ло је до ста ре
чи у гра ма ти ка ма срп ско хр ват ског је зи ка.
(1) „Са су гла сни ком р има мо не ко ли ко на ста ва ка, од ко јих су не ки 
вр ло про дук тив ни, а дру ги су без ика кве про дук тив но сти. Сва ка ко је 
од њих нај про дук тив ни ји на ста вак ар. Ово је на ста вак (ari us) ту ђег 
(ла тин ског) по ре кла и њи ме нај че шће гра де име на има ла ца за ни ма
ња м. Ро да“ (Сте ва но вић 1975, књ. I, 506).
(2) „Če sto se taj na sta vak [ār] ve že i s ime nič kim osno va ma, te on da iz
la ze ri je či ko je sto je u ka kvom god sa ve zu sa onim što osnov na ime ni ca 
zna či, npr. ko ji ono ču va, gra di ili pro da je...“ (Ma re tić 1963: 312).

9.3. По лу сло же ни ца Kрàмер-Сè ло са ста вље на је од два суп стан ти ва, 
а тај тип по лу сло же ни ца је мар ки ран у срп ском је зи ку. То је тип по
лу сло же ни ца ко ји са др жи две име ни це: no mi na agen tis кра мер + апе
ла тив се ло. Гле да но са син так сич ког аспек та, атри бу тив се ло сто ји у 
по стпо зи ци ји – и то је усло ви ло да је ово по лу сло же ни ца.
О фе но ме ну по лу сло же ни ца би ло је ви ше ре чи у лин гви стич кој на у
ци, по себ но са ста но ви шта пра во пи са. Из два ја мо ми шље ње са вре ме
ног хр ват ског лин гви сте Стје па на Ба би ћа:
„Kad se dvi je re či zdru že u jed nu ta ko da iz gu be sa mo ne ke gra ma tič
ke oso bi ne, a sva ka za dr ži svoj na gla sak, a uglav nom i svo je zna če nje, 
na zi va ju se po lu slo že ni ce i pi šu se s cr ti com me đu nji ma da se ozna či 
nji ho va po lu slo že nost“ (Ba bić 1986: 32).
У ин вен та ру при ме ра за илу стра ци ју по лу сло же ни це С. Ба бић на во
ди ој ко ним Ива нићГрад, ко ји при па да истом ти пу као Кра мерСе ло 
(са ста вљен је од два суп стан ти ва и са атри бу ти вом град у пост по зи
ци ји) (Ba bić 1986: 32).

9.4. Син таг ма Хан Крам са ста вље на је од два суп стан ти ва хан и крам 
– обе ре чи су ко рен ске (и стра ног по ре кла – о ети мо ло ги ји ових ре чи 
би ће ре чи ка сни је).

 
10. ЕТИ МО ЛО ГИ ЈА РЕ ЧИ

Ети мо ло ги ја свих сег ме на та јед но чла них то по ни ма (Крам и Кра ма
ри) и дво чла них то по ни ма (Хан Крам и Кра мерСе ло) пре ма са да
шњем ста њу на у ке је сте про зир на.

10.1. Ло кал ни пи сац Ми лен ко Чо бо вић др жао се пуч ке ети мо ло ги је 
и до но си по гре шан за кљу чак о по ре клу име на Кра мерСе ло: „Прет
по ста вља се да је се ло до би ло име по тур ској ри је чи кра ма ри...“ (Чо
бо вић 2010: 347–348).
Има ли ова тврд ња не ког осно ва? По што је у Тур ској за ни ма ње кра
ма ра на сле ђе но из Ду бров ни ка, а то су тра ди ци о нал но оба вља ли 
Вла систо ча ри, то је у тур ском је зи ку са за ни ма њем пре у зе та и реч 
ко ја се одо ма ћи ла. По зна то је да су Тур ци ра до пре у зи ма ли ре чи за 
за ни ма ња ко ја ни су има ли у сво јој прак си. У том сми слу ни је из не
на ђе ње што се Чо бо вић по вео за тврд њом да је ова реч тур ска. О то ме 
ети мо лог Пе тар Скок ка же:
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„Na Bal ka nu pro ši ri še nje mač ku po su đe ni cu du bro vač ki kra ma ri, ko ji 
su do la zi li u unu tra šnjost pro da va ju ći svo je iz ra đe vi ne za sit nu sto ku 
i sir. [...] Du bro vač kim po sre do va njem ušao je ger ma ni zam i u tur ski“ 
(Skok 1972, II: 178).

10.2. „Тер мин кра мар је гер ман ског по ре кла и ушао је у сло вен ску 
тер ми но ло ги ју по сред ством са ских ру да ра“ (Лек си кон срп ског сред
њег ве ка, 1999: 324). Ко су Са си? Са си су ста нов ни ци јед не обла сти 
Не мач ке (Са ска област), по зна ти ру да ри ко ји су до ла зи ли у сред њо
ве ков ну Бо сну и Ср би ју и ту оста ви ли из ве сног тра га у оно ма сти ци 
(на при мер, се ло Са си код Ви ше гра да).

 10.2.1. У јед ном до ку мен ту из Ду бро вач ког ар хи ва, из 1473. 
го ди не, сто ји: „Ec ce nos de di mus par tem so lu ti o nis ve stri vi a gii Sti e
pa no ve stro cra ma rio“ (up.: Di nić 1978: 319). То је нај ста ри ји по мен 
овог сред њо ве ков ног за ни ма ња.

 10.2.2. Не дво сми сле но је по твр ђе но да тер мин кра мер спа да у 
гер ма ни зме, ко ји су при сут ни у ју жно сло вен ским је зи ци ма.
„Ger ma ni zmi su ula zi li u vi še ta la sa, pr ven stve no zbog ti je sne po ve za
no sti Hr va ta sa go vor ni ci ma nje mač kog je zi ka, ali i pu tem ru da ra Sa sa, 
po ve za no sti Obre no vi ća sa AustroUgar skom, te, ko nač no, broj ne nje
mač ke ma nji ne u pa non skim pred je li ma“ (Šip ka 1998: 87).

10.3. О зна че њу и ети мо ло ги ји апе ла ти ва се ло, ети мо лог Пе тар Скок 
ка же:
(а) о зна че њу:

„Sèlo n (Vuk), sve slav. i pra slav., 1º fun dus, 2º Dorf = se lo n (Li bur ni
ja), 3º ku ća (npr. Ba kar či će vo se lo), 4º (16. v.) na se lje kme tov ske vla ste le 
(npr. 1598: To ma ša Bu da ka ce lo se lo jed no; na tom sto je dva se lja ra), ses
sio, 5º to po nim (sing. i pl., sa mo ili u ve zi s to po no ma stič kim pri dje vi
ma“ (Skok 1973: knj. III: 218).

(б) о ети мо ло ги ји:

„Mi klo šič je još dr žao da se lo i se dlo po tje ču od pra slav. ko ri je na sed. Da
nas se mo že tvr di ti sa mo za se dlo da po tje če od tog ko ri je na, a za se lo bo
lje je pret po sta vi ti ie. ko ri jen sel. Na to upu ću ju i bal tič ke us po red ni ce: 
is toč nolit. salà, is toč nolot. solà »Dorf«. Tu je ie. pri je voj sol, ko ji ni je 
po tvr đen u sla vi na ma. Bal tič ki se na zi vi mo gu upo re đi va ti sa lan gob. 
sa la f »Hof, Ha us, Gebäude«, ri ječ ko ja je pre ko ro man sko ga po sta la in
ter na ci o nal na: sàla, sàlōn. S tim ko ri je nom ide za ci je lo i lat. so lum »tlo«“ 
(Skok 1973, knj. III: 219).

10.4. За раз ли ку од име на Кра мерСе ло, у име ну на се ља Хан Крам обе 
ре чи ове син таг ме (од два суп стан ти ва и то ко рен ске ре чи) стра ног 
су по ре кла: (а) хан – тур ско han  <  пер сиј ског han, ha ne „ku ća“ (Ška
ljić 1973: 309) и (б) крам – из не мач ког (о че му је би ло ре чи).

11. БА ЗА *KRAM У ОНО МА СТИ ЦИ

По твр ду за ди стри бу ци ју ба зе *kram на ју жно сло вен ском тлу на ла зи
мо на пла ну ди ја хро ни је и син хро ни је у (а) то по ни ми ји и (б) ан тро
по ни ми ји.
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11.1. У то по ни ми ји Бо сне и Хер це го ви не из дво ји ли смо че ти ри то по
ни ма: (1) Крам (на пла ни ни Вла ши ћу), (2) Кра ма ри (код Ко њи ца), (3) 
Кра мерСе ло (код Ро га ти це) и (4) Хан Крам (код Хан Пи је ска).
Јо ван Цви јић на при ме ру име на се ла да је гру пе ге о граф ских 
име на. Ме ђу је да на ест гру па име на, Цви јић из два ја „име на по 
за ни ма њу ста нов ни штва: Ко ва чи, Ко пља ри, Кр ча ри, Ри ба ри“ (Цви јић  
1987: 95–99).
Као што је ој ко ним Кра ма ри у об ли ку plu ra lia tan tum, та ко су и ова 
име на ко ја из два ја Цви јић по ста ла од no mi na agen tis у об ли ку plu ra
lia tan tum.

11.2. Фре квент ни ја је ди стри бу ци ја ба зе *kram у ју жно сло вен ској ан
тро по ни ми ји. Пе тар Ши му но вић, по зна ти ис тра жи вач ан тро по но
ми је на срп ско хр ват ском го вор ном под руч ју, го во ри о по ре клу пре
зи ме на:

„Le ti mi čan pre gled na ših pre zi me na omo gu ću je uoči ti če ti ri te melj ne 
sku pi ne: či ji si, ka kav si, ot kud si i što si“ (Ši mu no vić 1985: 21).
За ову при ли ку ин те ре су је нас че твр та ску пи на пре зи ме на:

„Če tvr ta sku pi na pre zi me na [što si], mo ti vi ra na za ni ma njem nji ho va 
pr vo bit na no si o ca, mla đeg je po sta nja. Ta kva su pre zi me na na sta la u 
do ba po dje le ra da, stva ra nja pr vih bur go va i tr go vi šta oko ko jih su se 
na se lja va li ta da šnji obrt ni ci“ (Ши му но вић 1985: 31).

 11.2.1. Од no mi na agen tis кра мар (и у ва ри јан ти кра мер) остао 
је траг и у дру гој обла сти оно ма сти ке (ан тро по ни ми ји). На ју жно сло
вен ском про сто ру су за бе ле же на пре зи ме на од осно ве *kram. 
(1) Пре зи ме са овом ба зом ја вља се у ди ја хро ни ји:
„За ни мљи во је кон ста то ва ти да је ње на [основе *kram  <  nem. 
Krämer] нај ста ри ја по твр да из обла сти оно ма сти ке, а не из апе ла
тив не лек си ке. У јед ном до ку мен ту из збир ке Mo nu men ta cro a ti ca за
бе ле жен је „su dac Kra mar“ 1275. го ди не, у пре пи су из 1546. го ди не, 
што зна чи да ову реч мо же мо тре ти ра ти као вр ло ста ру не мач ку по
зај ми цу“ (Ми ха и ло вић 2002: 596).
(2) Ин вен тар пре зи ме на са осно вом *kram оби ман је у син хро ни ји и 
на ши рем про сто ру Бал кан ског по лу о стр ва:
Крам (Хр ват ска), Кра мар (Бо сна), Кра ма ре вић (Са ра је во), Кра ма рић 
(Хр ват ска), Кра мар чић (Хр ват ска), Кра мар шић (Хр ват ска), Кра ма то
вић (Хр ват ска), Кра мер (Сло ве ни ја, Хр ват ска, Цр на Го ра), Кра ме рић 
(Хр ват ска), Кра ме ро вић (Бе о град), Кра мо вић (Цр на Го ра) (уп.: Ми ха
и ло вић 2002: 596; Ја ња то вић 1993: 193–194; В. Ми ља нић – А. Ми ља
нић 2007: 231; Реч ник СА НУ, књ. 10, 420).

12. УMEСТО ЗА КЉУЧ КА

Лин гви стич ки аспек ти раз ма тра ња твор бе, зна че ња и ети мо ло ги је 
ба зе *kram у то по ни ми ји Бо сне и Хер це го ви не по твр ђу је ва ља не ста
во ве ко ји се на во де у струч ној исто риј ској ли те ра ту ри. И да ље, по
твр ђу ју да се оно ма стич ка ис тра жи ва ња на ла зе на гра ни ци, с јед не 
стра не, на у ке о је зи ку (лин гви сти ке) и, с дру ге стра не, дру штве них 
на у ка – исто ри је и ге о гра фи је.
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То по ни ми Крам, Кра ма ри, Кра мерСе ло и Хан Крам, ко ји има ју осно
ву *kram, а ве за ни су за сред њо ве ков но за ни ма ње кра мар или обје
кат (сто ва ри ште) крам, са по ре клом из не мач ког је зи ка, по твр ђу ју да 
је ва ља на ла тин ска сен тен ци ја No men est omen („Име је знак“).

ИЗ ВО РИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РА
 
а) Исто риј ска, ге о граф ска и ет но граф ска ли те ра ту ра

Bo žić, Ivan i dru gi (1973): Isto ri ja Ju go sla vi je, Pro sve ta, Be o grad.
Ди нић, Ми ха и ло (1978): „Ду бро вач ка сред њо ве ков на ка ра ван ска тр го ви на“, у: 
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СЛЕДЫСРЕДНЕВЕКОВОЙПРОФЕССИИ„КРАМАР“
ВТОПОНИМИИБОСНИИИГЕРЦЕГОВИНЫ


Внастоящейработеречьидëтоследахсредневековойпрофесии„крамар“
в топонимии Боснии и Герцеговины. В средновековом караванном
движении отДубровника до стран на Балканах, а позже и Турецкого
царства,важнуюрольимели„крамари“,стоявшиевоглавекараванаи
решаливажныевопросыолюдях,товарахивьючныхживотных.Nomina
agentis (профессия) „крамар“ встречается как основа в топонимии на
средновековыхкараванныхдорогахвБосниииГерцеговине:Крам(на
гореВлашич),Крамари (недалекоотКоница),Крамер-Село (недалеко
от Рогатицы) иХанКрам (недалеко отХанПиеска). Слово „крамар“
германскогопроисхождения(Krämаr)иимеетдвазначения:(1)„вожак
каравана“и(2)„купец“.
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