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ПРиЛОГ БиБЛиОГРаФиЈи каМен у ЖиВОТу, 
ОБичаЈиМа и ВеРОВаЊиМа наШеГ наРОда

Култ камена. Трагови данас. Камен као седиште душе покојника, каквог 
другог демона. Приношење жртве сеновитом камењу  (источна Србија), „пу-
штање воде“ о Великом четвртку. Утеривање душе у камен (душе луталице) 
као аи друге. Бацање камена у гроб да се покојник не повампири. Стављање 
камена на пањ сеновитог дрвета. Остављање камена од стране покојника да 
душа не постане зла. Ограђивање гроба каменом. Везивање душе за камен 
и спречавање да лута, да чини зла. Белег – надгробни споменик и седиште 
душе. Велики камен као предмет локалног култа (провлачење нероткиња, 
виновници кише или суше, слање помора на људе). Приношење жртви каме-
ну од стране окупљеног народа (жртва упућивана камену, односно демону 
који у камену станује). Скаске и легенде о таквом камену, веза са локалним 
и општенародним херојима (св. Сава, Милош Обилић, Марко Краљевић и 
др.). Улазак душе живог човека у камен (привремено, стално) – одраз у на-
родним приповеткама (претварање људи у камен – вештице).

Камен – комадић стене (чврсте кречне наслаге око зуба, у бубрезима, 
жучи, мокраћној бешици...). Поштовање канема необичног облика (шупље, 
високо, стубови...), у вези веровања да је у њима душа покојника, дух. Пра-
вљење фетиша од камена. Култни значај свих врста надгробног камења. Ка-
мен – вештачки, грађевински материјал, особине природног канема, начин 
справљања, везивања. Туцаник, песак, речни шљунак – бетон. Рационална 
примена (зидови, стубови, фасаде). Камен у праисторијском добу – правље-
ње алатки, оруђа и оружја. Палеолитик, неолитик, камен и дрво (ксилолит 
Камена со, камена сода, камени угаљ. Камен – уље, нафта. Каменоваље – го-
мила.

Камен, камена, кам, ками. Од камена ништа до камена. Камена кула, 
каменар, каменара, каменр – зидар, каменара – некаква планина, Каменара 
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под Стамболом градом, Босна каменита; каменити се: ја се чудим и каме-
ним. Каменица (камен), назив многих села у Срему, Јадру, Кључу; назив 
реке; у кемену ископано; назив житне мере (задар); каменица – вештица, 
право име се не спомиње; камењак – вук (уста му се окаменила, да што не 
закоље); ками (камен: ками ти у срце!); ками мајци на утећи могу – камивао 
– камивал – граница (врх планине) – одатле би се канем сам одваљао. Ками-
кање – камикање...

Кам (песнички камен) – кип од кемена, ледени кам. Скаменити се, кам 
у дом ти ударио проклињање. Камен, камени и каменови (одломљени део 
стене), камен туцанац, тесани камен, воденички камен, жрвањ, плоча над 
гробом, надгробни споменик. Успомене под каменом. Камени, каменит – у 
песми, големи батови о камен – врата. Каменито тло, кршевита земља – на-
зив. Камен на души. Бацити се каменом на кога – кудити, руживти, оговара-
ти, клеветати, ћутати, не говорити. Драги – редак камен, минерал, украс...Ка-
мен мораш да једеш као камен да будеш (ћутати, помирење), бацање – над-
метање, такмичење у снази, међаш камен, камен мудрости, велика брига 
бити на чијем врату, необично јака – оштра зима, камен темељац, камен и 
чување тајне. Тешка клетва у проклињању: срце од камена, стајати као ка-
мен; сталан, поуздан, чврст; стати на луди камен; изгубити памет, оженити 
се, створити се каменом (непомичан)...1

Љ. Андрејић

Скраћенице

АНУ Бих – Академија науке и уметности Босне и херцеговине
Балк. – балканолошка
Бгд. – Београд
б. – Брдо
Бос. вила – Босанска вила
в. – боде, види
Галерија САНУ – Српске академије наука и уметности
ГЕМ – Гласник Етнографског музеја, Бгд.
GZM – Гласник Земаљског музеја, Сар.
Гл. – Гласник
ГлЕИ – Гласник Етнографског института САНУ, Бгд.
1 St. Stanojević, Narodna enciklopedija SHS, knj. II, Zagreb, b. g. Sveznanje, Naučno delo, 

Beograd, b. g.
Караџић, Вук Стефановић, Српски рјечник, Београд 1892, 1986.
Речник српскохрватског књижевног језика, Нови Сад – Загреб 1967.
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Гл. Скоп. науч. др. – Гласник Спопског научног друштва, Скопље
Гл. Ср. уч. др. – Гласник Српског ученог друштва
Г. – Горнји
Год. – Година
Годишњица НЧ – Годишњица Николе Чупића
Д. – Доњи
Др. – други, друштво
ЕИ – Етнографски институт САНУ, Бгд.
ЕД. – Етнолошко друштво Југославије
Жив. и обич. – Живот и обичаји
Зб. – Зборник
Zgb.- Забреб
Zb. Ј.Sl. – Зборник Јужних Словена ЈАЗУ, Згб.
З. – Земља
И. – Извор
Ид. – и даље
Испитив. – Испитивања
Ист. – Исток
Истр. Србија – Источна Србија
JAZU – Југословенска академија наука и уметности, Загреб
Књ. – Књига
К. – Камен
Кр. – Крај
Л. – Ливаде
МСЦ – Међународни славистички центар, Београд
М. – Место
Н. С. – Нова серија
Нар. Стварал. – народно стваралаштво
Насеља – Насеља српских земаља
Н. Пазар – Нови Пазар
Нар. – Народни
Њ. – Њива
Одељ. др. наука – Одељење друштвених наука
Обл. – Област
Пос. изд. – посебна издања
Прил. за књ., јез. – Прилози за књижевност и језик
П. – Потес, поток
Поч. – Почетак
Пот. – Потсећа
Реп. – Републички
Р. – Река
САН – Српска академија наука
САНУ – Српска академија наука и уметности, Бгд.
Сев. – Северни
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СЕЗб – Српски етнографски зборник
СКА – Српска краљевска академија
СКЗ – Српска књижевна задруга
С. – Село
Св. – Свеска
Скоп. – Скопско
Ст. – Становништво, Старе породице
Срп. књ. гласник – Српски књижевни гласник
Сар. Сарајево
Срп. хрв. – српско хрватски
Ст. Влах – Стари Влах
св. Петар – Свети Петар
Таб. – табака
Т. – топоним
Тзув. – Тако звани
Цент. – Центар
Час. – Часопис
Ш. – Шуме

Adаmеk, kärel V.
Lid na hinecku, v Празе1900, с. 300 – Код Чеха се громовни камен назива 
„hromovy kamen“, њиме се бојало од више болести.

Алексић, Јован
Шупљи камен (пећина са фрескама), Лексовачки зборник, књ. II, Леско-
вац 1962, с. 123.
Калуђерска ћелија у кемну (стени) до које се стизало спуштањем коноп-
цем низ стену. Пећина је била врста храма у којој је обављан одговара-
јући одред (и).

Андеселић, Новак Драгољуб
Троја и Атлантида, Ужице, 1997.
Положај легендарног Илија. Положај легендарне Троје. Историјска ди-
мензија Тројанског рата у Илијади и античким митовима. Предлог нове 
ликације за хомеров Илиј. Географски положај Троје опеваног у „Илија-
де“ – обрада слике потопа који се периодично јавља на простору Троје.
Тема „Одисеја“, слика леденог доба на просторима данашњег Јадран-
ског мора. Природне појаве о Одисејевим лутањима и бог Див. с. 42 
– Дрим, рушење ахејских бедема из темена носи греде и камење и пре-
крива их песком.
с. 46 – река, вода, извори, бујица, вали, пањи, камење, „бука и навала да 
се савлада бесни јунак“.
с. 110 – материјални доказ у облику зида од камена коју је описао хомер 
у Илијади“, правци и међа Троје.
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с. 122 – Ахилејева беседа, успон тројанске државе, бронзано доба. Тро-
јански рудник злата – положај, простор. Ахејска војска – „ни благо оно 
што камени праг Аполона стрељача...“
с. 173 – Атена, Арес, земља, мењање положаја. Аресово дугачко копље-
– „Она одскочи тада (Атена) и десницом ухвати чврстом црни кам велик 
и рапав што на пољу лежишта онде“.

Антонијевић, Драгослав
Алексиначко поморавље, САНУ, Српски етнографски зборник lXXXIII, 
Живот и обичаји народни, књ. 35, Бгд. 1971, с. 206–207.
Камен у обичајима и веровањима. Култ камена. Остаци поштовања ка-
мена, као предмета у испомоћи у лечењу и исцељењу. Скидање праха са 
камена – растварање у води и пијење течности ради исцељења, магични 
чин „запајања“. То камење је обично крај неке богомоље. Обред на каме-
ну „чивутски гроб“. Следи опис места, плоче и обредне радње, магијски 
ритуал (дани), пре и после сунчевог заласка. Опис обреда који чини 
болесник. „Запајање“ блесника прахом са камена који се меша водом. 
Поред ових, испод камена се провлаче момци и девојке, који се не могу 
оженити, односно удати, као и жене које немају порода.

Антонијевић, Драгослав
Неки елементи култа предака у посмртним обичајима сокобањских 
села, Зборник XI конгреса Савеза фолклориста Југославије у Новом Ви-
нодолу 1964, Загреб 1966, с. 393
Стављање белих каменчића у јастуке умрлом под главу, онолики строј 
колико има живиих чланова породице. Тежња да се душа претка „ухва-
ти у камен „веже“ за једно место“. Магично хватање душе у белутак је 
драгоцен докуменат „јер то је како мисле неки теоретичари религије, 
прва фаза у историји самог гробног камена“.
Надгробни камен, првобитни циљ је споменик, данас. Време за које се 
има извршити постављење споменика...

Аранђеловић, Никодије К.
Проклетије, Братство, књ. XXXII, Бгд. 1941, 196–202.
Нови Прилози. Одржавање обичаја проклињања и бацања камења у 
Сврљигу и околини, уз прављење великих камених гомила, уз клетву и 
заклетву, а у вези са убиством, крађом, паљевином.

Ardalić, Vladimir
Vile i vještice, Zbornik Ј. Sl. XXII, Zagreb 1917, с. 314. Вешање шупљег 
камена више кревета (главе) о клин, као заштита од Вештица и мора.

Архив за правне и друштвене науке за годину 1909, књ. X, св. 5, с. 376; 1910, 
књ. IX, с. 338 ид.; 1923, књ. XXIII, с. 161 ид.
Организација црногорских родовских грађанских судова у свом развит-
ку. – О правосуђу у Црној Гори; - О Законику Данила првог из 1855. 
години и одредби: „Који би Црногорац или Брђанин по дану дошао суду 
на жалбу, са обешеним каменом о врату, био прав или крив, биће теле-
сно кастигат“.
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Андрејић, Б.
Споменици културе, Културна историја Сврљига II, Ниш 1992, 215–242 
Заветни крстови из 18. и 19. века – Сврљишки камени крстови.

Бајић, Светлана
Погребни обичаји и надгробни споменици у Семберији, Зборник радова 
ЕИ САНУ, књ. 9. Београд 1979, 350–359.
Надгробни споменици. Камени споменик. Време постављања. Верова-
ња у вези са душом покојника и њено везивање за одређено место спо-
меника, за њено будуће склониште (седиште). Орнаментика на спомени-
цима, врста, натписи. Облици споменика. Украшаванје. Врста камена 
(мермера). Подизање споменика над празним гробом, изван гробља...

Бандић, Душан
Народна религија Срба у 100 појмова, Београд 1989, 66–70.
Камен. Религијско мишљење. Свет природе. О разноврсности улоге ка-
мена у народној религији, као и разноврсности форме у којима се јавља. 
Магичност камена за постизање жељеног циља. Третирање камена као 
моћног апотропејона. Материјал који штити човека од сваког зла. Моћ 
„закамењивања“, паралисања опасне силе или бића. Камен као хамај-
лија и његова цена, као заштита. Врста камена, настајања. Представе о 
натприродној моћи камења. Боравак душе у камену. Самоникли камен 
станац – камен који је чврст, стабилан. „Живи“ камен – додиром се пре-
носи на сбе, као животне снаге. Представе о надгробним споменицима 
– претпоставка да су заменили „дивљи“ неотесан камен. Анимистичка 
схватања – представе о метаморфози човека у камен. Стене и камене 
громаде „као окамењена“ људска бића. О умотворини Момин камен у 
Грделичкој клисури. Фигурирање стена као натприродних божанских 
бића (Говедаров камен – Овче поље). Приношење жртве на камену (Пе-
трова гора – Лесковачка Морава).

Бандић, Душан
Нови типови „сечног“ оружја у нашим народним веровањима и магији, 
ГЕМ, књига 35., Београд. 1972, 87–100. с. 88. стих, 89 – очи изрођене у 
облику два драга камена, с. 89-представљање мача на стоцима и др.

Барјактаровић, Мирко
О гробљима и гробовима у Горнјем Полимљу, ГЕМ, књига 22–23, Бео-
град, 1960, с. 217–223.
Више гробова акао и гробаља од старијег становништва, што говори 
о бројним историјским и етничким променама. Гомиле. Римска гроља 
(гробови). Латинска гробља (старо гробље са масивним плочама). Грчка 
гробља. Богумилска гробља. Сваки гроб покривен обрађеним масивним 
каменом. Габељска (циганска) гробља. Малисорско гробље. Уклесани 
крстови на надгробно камењу. Војничка гробља. Општа гробља. Сватов-
ска гробља. Воденичарско гробље (приказ млинара обешеног за нове 
са воденичким каменом о врату). Појединачни гробови са пободеним 
каменом („мрамор“). Дугуљасти пободени камен изнад главе и други 
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мањи изнад ногу, као најобичнији надгробни знак. Мермерне крстаче и 
гробови са означеном каменом узглавицом.

Барјактаровић, Мирко
О земљишним међама у Срба, ГEИ САНУ, књига 4, Београд 1952, с. 56, 
59.
Најуобичајенија и најраспрострањенија ознака камена „међапа“ – побо-
ден камен, у близини ње и око њега – више ситних каменова „сведоци“. 
Заклињање на камену „међашу“..., камен као светиња.

Барјактаревић, Мирко
О неким архаичним појавам из традиционалне културе североисточне 
Србије, Развитак бр.5, Зајечар 1968, с. 94,95.
У камену урезани знаци као доказ да анегде има пара (срп, голуб, зве-
зда) из казивања о закопаном благу, да је оно то боже и обележено на 
камену – урезаним знацима. Бр. материјалних трагова у виду разних 
знакова, односно орнамената на камену из времена владавине и борав-
ка Римљана у нашој земљи (поред Дунава). Прављење празног гроба 
– надгробни споменик – намена да прими душу умрлога, место где ће 
се вршити и подушја, вршити везивање живих и мртвих.

Барјактаревић, Мирко
Празан гроб, Зборник Филозофског факултета у Београду, књига V, Бео-
град, 1960, с. 360. – Обичај, ако се не зна гроб покојника, сахрањује се 
нјегово одело, пали свећа уз неко дрво које је тај покојник, као одрастао 
походио.

Барјактаровић, Мирко
Ругова, САНУ, Српски етнографски зборник, књига lXXIV, Насеља, 
књига 36, Београд 1960, с. 212. – Камен у води бацити приликом изми-
рења (мирења).

Беговић, Никола
Живот Срба граничара, Београд „Просвета“, 1986, с. 289 – Точење и 
пијење воде кроз шупњи камен, као лек против грознице.

Benac, Alojz
Obre II. Neolitsko naselje butmirske grupe na Gornjem polju, Glasnik Ze-
maljskog muzeja. Arheologija, n. s., sv. XXVI, Sarajevo 1971, с. 49 – Огњи-
шта, творевина од камена, камених плоча „тарац“ од камених облутака. 
С. 54 – Камене алатке. Прва фаза кременишта. Финална обрада камених 
секира. Камени брусови – намена. С. 56 – Жрвњишта – радионичка ме-
ста од камена – камених плоча. С. 57 – Камени темељи кућа. С. 76–77 
– Култ камена секире. Камене плоче покривене јаким гарежом – између 
њих и око њих поређано 16 секира, правилно положених у правцу се-
вер-југ; 2 велика камена ножа...Распоред предмета, упућује на култно 
место; култна оруђа, секира – ватра – култ ватре; симбол сунца, симбол 
ватре. с. 81–87 – Камено и кремено оруђе и оружје – брусови, тоцила, 
жрвљеви, млатови – буздовани, глачане секире; ножеви, стругаче, свр-
дла, стрелице.
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Benac, Alojz 
Studije o kamenom i bakarnom dobu u sjeverozapadnom Balkanu, Sarajevo 
1964.

Besson, M.
le totémisme, Париз 1929, с. 8, 10, 16.
О непробијеној стени, моћи вегетације, камен, земља, ватра...Забранама 
и прописима, жртвеним одредима, које поштовани објекти преузимају 
против оних који их вређају, тј. одређење забране и прописе. Прими-
тивним схватањима невидљивих сила, моћи као основи манистичких 
схватања. Санкцијама безличних сила у вези са повредама татуа, татуи-
саним објектима и каменом. Поштовању „становитог“ камења, усамље-
ном камењу угловитог облика, седење на становитом камењу, плетењу, 
кројењу, стицања кума детету. Моћи исцељења становитог камења, 
откривању греха, неправде. Провлачење кроз шупљу стену као доказ 
невиности. Посебној моћи шупљег камења...

Башлагић, Шефик
Ријетка врста надгробних споменика у кумановском крају, Гласник Ет-
нографског музеја, књига XIX, Београд 1956, с. 257–271.
Око 500 камених надгробних споменика оријентирани по правцу запад-
исток. Облика правоугаоног паралелопипеда са нешто суженом доњом 
страном Филиповић их назива ковчезима, грађеним од једног комада 
камена, мањих и већих, са додатком у облику крста код покојникове гла-
ве. Неки имају пластичне удубљене мотиве (орнаменти или симболи...). 
Украси код крстова и споменика – горња предња страна.

Бешлагић, Шефик
Стећци у околини Жабљака, Гласник Етнографског музеја, књига 36, 
Београд 1973, с.111–138.

Билбија, Ненад
Камен у животу савременог човека, Човек и камен, Галерија САНУ, Бе-
оград 1990, 198–208.
Архитектонски камен. Дробљени и ломљени камен. Примена камена 
због његових хемијских својстава. Индустрија термоизолационих мате-
ријала. Остале савремене примене камена.

Богдановић, Коста
Камен као могућност скулпторске форме, Човек и камен, Галерија СА-
НУ. Београд 1990, с. 148–190
Однос виђено-начињено у људском искуству. Камен као елементарни 
материјал тла, специфичност, овековечење, симболика, знакови. Скулп-
торска форма из камена. Скулптора у камену – однос према другим ма-
теријалима.

Богдановић, Недељко
Дунђерска лексика сеоског градитељства, Гласник Етнографског инсти-
тута САНУ, 
XlIX, Beograd 2000, 147–153.
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„Док клесари раде о камену... „Тип куће, где је основни материјал био 
камен. Простор између каменова у зиду који се попуњава блатом (као 
малтер). Обрада материјала б) кемена: вађење, тешање, зидање. Кајла... 
или камени подметач да се предмет учврсти у зиду (равнотежа камена). 
Кајла не дозвољава да камен у зиду „клацка“. Кајлу поставља највећи 
мајстор. Људска је комад камена који отпадне при тесању.

Богишић, Валтазар
Народне пјесме из старјих, највише приморских записа, Гласник Срп-
ског ученог друштва, књига X, Београд 1878.
Лепота Данице, брштана и дјевојке (123), с. 340 „Ер се Дита дрва и каме-
на“..., Тужба Вилослава сељанима...(129), с. 344...„њен држа камене гла-
вице“... (130), с. 346- Љ. „Ах дјевојко тужана и камена“. С. 265 ид. (од 
Нијемаца бан и жена Момчило војводе), стих 20, 54 – о драгом камењу 
кога аносе јунаци из народних песама, које их у невољи штити.

Бојовић, Невенка
Орнаментика на надгробним споменицима, Народни музеј, Чачак 1995, 
с. 22.
Текст. Каталог изложених споменика. Напомене.

Боснић, Драган
Долина Пчиње. Предео дивље лепоте. Мало ко би знао за ову реку да на 
њој не лежи гласовити манастир Прохор Пчињски, Магазин бр. 233, 
17. III 2002, Политика, Београд.
Два километра од трговишта на десној обали Пчиње, „Издижу се моћне 
стене које мештани зову Вражији камен“. Током 19. в. обновљен је храм 
и дозидана припрата. „Заједнички кров на две воде је покривен необич-
ним каменим плочама“. „Пут који води ка Ристовцу и Врању пролази 
кроз стену“. Поред њега протиче Пчиња. Необичне камене громаде су 
као крајпуташи распоређене све до...села Шајинце.

Бубало-Кордунаш, Манојло
Народне празноверице из Дероња у Бачкој, Гласник Етнографској музе-
ја, књига VII, Београд 1932, с. 88 – Где има мале деце у кући, не ваља 
увече ништа говорити о змијама нити их спомињати,...ако неко почне да 
прича о змијама, неко од старијих ће ресећи такав разговор: „Та мани и!! 
уво им се у камен створило!“

Bulat, petar
Pogled u slovensku botaničku mitologiju, Narodna starina, knjiga XI, Zagreb 
1932, с.27.
Веровање да у камену живе зли и добри духови, ... „Наум Охридски за 
Словене на подручју охридске дијецезе каже“,... И паче паном невјерују-
шчаја, каменом и древом вјерујушче“ – обожавање камених идола...

Бушетић, Тодор Н.
Народна медицина Срба сељака у Левчу, Српски етнографски зборник 
књига XVII, жив и обичај народни, књига 10, Београд 1911.
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Камен – усијани облутак – лечење у пари. Камени ченгел, с. 581. Каме-
ник, с. 546 – хладни камен, камичак као бајалица у лечењу. Камичак, с. 
546, 564 – каменче у лечењу ницине или чира, бубуљица.

Vakarelski, hristo
Бити и језик на тракијските и малоазијските Булгари, ч. I, Софија 
1935, 321.
Каменче запарну код жена малоазијских Бугара, у време трудноће, 40 
дана до порођаја.

Василева, Маргарета
Календарни празници и обичаји, Дубруџа, Етнографски, фолклорни и 
езикови проучаванија, Софија 1974, с. 324.
Истеривање бува код Бугара, првог марта с каменчићима, уз одговарају-
ће басме.

Васиљевић, Алекса
Како се у Сврљигу мисли о змајевима, Босанска вила, књига IX, Сараје-
во 1894.
с. 183 – Пећина „Мали Камен“ у којој станује змај „Стојан“ који штити 
село и крај – околину од зла и невремена.

Васић, Милоје
Камено оружје у Винчи. Српски књижевни гласник за 1. V 1934, с. 
42–46 (Нова серија, књига XlII, бр. 1).
Углачане камене „секире“, „ножеви“, секире-чекићи, буздовани с рупом 
– врста земљорадничког оруђа, представа културног обележја каменог 
земљорадничког оруђа.

Vasić, Miloje M.
Opuscula archeologica, Les techniques et les motivs ornamentauh de Vinča, 
Glas ccXI, SAN Одељење др. наука, н. с. 2, Београд 1953.
с. 26–40 – Орнаменталне технике и мотиви на керамици из Винче.
с. 41–50 – Срвена инкрустација, са 22 слика у тексту + 5 сл. у прилогу.
с. 51–65 – Вотивне зделе + 9 сл. у прилогу.

Васић, Милоје
Старосрпска налазишта у Србији, Старинар I, Београд 1906, с. 43.
Стара српска насеља у Сасату (атар села Пољане, срез Левачки). Нађен 
дугуљасти камен одређене дужине, бушан на врху, вероватно ношен као 
накит. Врста камена није ближе одређена, можда је употребљаван у ма-
гијске сврхе.

„Васојевички закон од дванаест тачака“ с коментаром др Илије Јелића, Бе-
оград, Српска краљевска академија, пос. изд. lXIII, 1929.
33, 38, 55 – Камен као ђавоље боравиште, каменовање, „камен му у зу-
бе“. Народна предања у вези постанка сатане (ђавола). Проклињање од 
Бога..., „Камен ти кућа била“. На те речи ђаволи заузимају каменита ме-
ста и тамо се настањују. Где све живе ђаволи после божје клетве. „Има 
их две врсте, који живе у ваздуху и они који живе на земљи, у води и по 
стенама“. При преласку преко реке треба ставити камичак под језик, јер 
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тада ђаво нема моћи да удави то лице. Каменовање се врши као најтежа 
казна, за супротно урађено или не урађено у интересу општег – то се 
обавља на пустом месту где има доста камења, начин, редослед и ток 
каменоваља чл. 21. Законика а„Ко копиле у воду удави, да се под гомилу 
тури“-

Велимировић, Милош
„На камовима“, Братство, књига V, Београд 1892.
с. 102, „Сва Васојевичка нахија осута је мраморјем, простим камењем 
без натписа, и за сваки мрамор зна се коме је пободен“- „Оваквог мра-
морја има много око Таре, Дрине и Лима. „Грубељин камен“ и др.

Vanzel, Marijan
Ukrasni motivi na stećcima, Sarajevo 1965, 91–93 + табеле са крстовима + 
99–125 простор, место крстова.

Vetuhov, A.
Zagovori, zaklinanija, oberegi, Varšava 1907, s. 244.
Камен у употреби, обичајима, басмама и бајању код Украјинаца.

Вешовић, Р-Ј, В.
Племе Васојевићи у вези са историјом Црне Горе и племенским живо-
том сусједних брда, Сарајево 1935.
Каменовање, 332 – кажњавање најтежих преступника. Каменовање вје-
штица и блудница. С. 53, 123 – село Ками на каменитом и доста уском 
простору, притешњени брдима около. Давнашњи изглед насеља.

Видосављевић, Алекса Г.
Марков камен Караџић за 1900, Алексинац, с. 212.
Народно предање. Један округао камен, на друму близу „Џуџине кафа-
не“ у селу Свођу, Марков камен који је ту пао после надбацивања Марка 
Краљевића и неког Турчина.

Viestnik hrvatskog arheološkog društva br. 6, 1994, с. 570; 1995, с. 61
Strielin kamen, преисторијска камена секира штити, од грома и помаже у 
болести – приписивана су јој магијска дејства. У неким крајевима веру-
ју да ће у орману за храну где се налази камен (магијског својства), бити 
увек хране, па га зато има скоро свака кућа.

Wünnsch, Richard
Antikes Zanbergerü aus Pergamon, Jahribuch d. deutschen Arch.
Instituts, Ergänyungsband 6, Berlin 1905, с. 40 
Придавање магијских својстава извесним предметима већ у старом 
веку, из преисторијског доба, стриелин камен – преисторијска камена 
секира, штити од грома ...

Вијанац, Милан
Из путописа Ханса Дерншвама, Београд 1927, Братство књига XXI, с. 
97. Најчешћи је гробни белег од камена (код хришћана) – поставља се 
над главом умрлога, а муслимани над главом и испред ногу.
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Влајинац, Милан
Речник наших старих мера – у току векова – САНУ, пос. изд. cdXVIII, 
Оделење друштвених наука, књига 63, св. III, Београд 1968
Камен, с. 342–344 – камен као мера за тежину, као тег за разне величи-
не, као мера за тежину одређене количине, као уобичајени комад соли 
извесне количине, као предмет за одређивање дужине бацања (хита-
њем). Каменомет – у значењу дужине која се постиже бацањем (хита-
њац) камена. Каменохитац – домет каменом. Граница одстојања којом 
се моће бацати каменом, колико се каменом где бацити може.

Влаховић, Влајко
Ђаво у народном веровању, Записи IV, Цетиње 1929, с. 16. 
Држање камичака под језиком као заштита човека када пролази поред 
дубоке воде (у Црној Гори), да га ђаволи не удаве.

Влаховић, Митар С.
О гробљима и надгробним споменицима поглавито у источним крајеви-
ма Југославије, IV конгрес географа и етнографа Словена, Собија 1936, 
с. 269–278
Простор, делови земље (долине, равнице, поред потока, река...). Назив 
за стара гробља. Камени споменици, антиписи. Врсте и облици камених 
споменика, односно крстова. Орнаментика на споменицима. Приказ ли-
кова, одеће, занимања...

Влаховић, Митар
Средачка жупа, Зборник за етнологију и фолклор Јужне Србије, Маке-
доније и суседних области, I, Скопље, Скопско научно друштво 1931.
с. 34...„на крају се стави камен, да би притисак био јачи“...
с. 35 – „Куће су већином покривене каменим плочама...“

Влаховић, М. – Милосављевић, П.
Сеоски надгробни споменици у Србији, час. Југославија, Београд 1956,
с. 31
с. 3–4 – сахрањивање владара и моћне властеле у каменим сандуцима. 
Обележавање гроба каменом... Облици сандука (комад камена). „Ка-
мен“ – белег – мањи споменик, другог облика. Пластично вајање људ-
ских глава – мермер... Нове врсте надгробних споменика... приказ.

Влаховић, Петар
Савремене везане тужбалице Бродарева, Нар. стваралаштво VI/22–24, 
Бгд. 1967, с. 104–108.
С. 105, Бродаревске „тугованке“ или „жалопољке“ (народни назив) 
„Што да умрем кад ми време није“ Да умирем кад ми време није, Да ми 
труне младост под камење“

Влаховић, Петар
Станиште и обичајима и веровањима код становишта североисточне 
Србије, Гласник Етнографског института САНУ, књига XlIX, Београд 
2000, с. 24.
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Даривање, темеља, приношење жртве, крвне, бескрвне. Поједини обре-
ди и обичаји око изградње куће – освећење камена темељца. Циљ, свр-
ха, задатак. Праг и огњиште. Освећење новог дома.

Војводић, Момир
Камен који проговара, О вајару, каменоресцу и дуборесцу Камену Драго-
вићу, Расковник VIII, бр. 27, Београд 1981, 143–147.

Vražinoski, Tanas
Kamenot vo sistemot na makedonskite veruvanja, Етно-културолошки 
зборник, књ. III, Срљиг, Етнолошко-културолошка радионица, 1997, 
117–122.
Камен у систему македонских веровања. Верровање у културно камење 
као остатак некадашње паганске религије и продужење живота у наше 
савремено добра, функције у народним одредима – место и важност. 
Широка распрострањеност мотива камена „Момин скок“. Посебно ме-
сто које заузима камење које носи име Крањевића Марка.

Врчевић, Вук
Народне приповијести и пресуде, Дубровник 1890, 153–169.
Каменовање преступнице и преступника, „девојка која би се дала за-
вести од свога вереника пре но што би е с њим венчала, по правилу је 
осуђивана да буде каменована“ (Бока Которска).

Врчевић, Вук
Помање српске народне свечаности уз мимогредне народне обичаје, 
Панчево 1888.
с. 74 – Добивање кише у херцеговини кад је суша. Камичак, врећа, кла-
њање и бацање у реку, после чега наступи киша.

Вујачић, Тања
Распећа на гробовима у Цуцама, Етноантрополошки проблеми, св. 
11.12, Београд, 1998, с. 99–107, са седам слика
Камени сандучасти гроб, рађен у локалном камену, с крстом као над-
гробником и на њему распети хрис с црногорском капом на глави. Доку-
ментована распећа настала између 1910–1944. г., у неколико села. Гради-
тељи камених гробова су локални мајстори из старих цуцких породица, 
самоуки клесари.

Вујовић, Десимир
Лек од чира, Кића IX, br. 9, Beograd, 1913.
У поморављу, начин лечења чира. Успут (путем), оболели купи ситно 
камење, стављајући га себи у недра. На првој раскрсници стане, присло-
ни ногу уз ногу и сакупљеним камењем се огради. После искорака из 
ограде, иде кући, не окрећући се.

Вујотић, Перо
Враговиме (поема о нашим коз(ж)ама), Подгорица 1997.
с. 32 – Камен од убоја. О козама. Повратак у живот. Како, на који начин. 
„хоће ли у лозе гладна коза. Узалуду и камен од убоја. Крв истекла бр-
же од прута“. с. 34 – Повратак. „Пребацујем се преко камења живица. 
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Да уђем у траг моме буљуку“. с. 39 – Морача. „Па дрвљем и камењем. 
Наплаћује рачуне“. с. 46 – Снови. „Први изјавим козе на пашу. И пијем 
воде с каменица“- 

Вукановић, Татомир
Срби на Ксову II „Нова Југославија“, Врање 1986, с. 484,498, 440.
Купање болесног детета од грознице, водом у којој је стајао камен од 
тресовања (потиче од муње и грома). Ко је носио „камен од грома“, са 
собом, није страховао да ће га убити гром.

Вукмановић, Јован
Конавли, Антропогеографска и етнолошка истраживања, САНУ, пос. 
изд., књига dXXVII, одељење друштвених наука, књига 85, Београд 
1980.
Камен – брод, с. 123 – да се у близини производи опека услед оскудице 
у циглама. Камене гомиле, с. 349 – материјални трагови старијег станов-
ништва од којих је он анепосредно изнад села (Микулићи) пречника 
50 метара, камена грађевине и др. Песме народне епске уз гуслеччч 
291...„Нагоркиња повила се вила, из Врбање, мјеста каменога, пај је 
ево на камено Равно“. с. 293....„Отолен се чета подигнула и Камено но-
гом прихватила“. На Камено момци излазили...“

Вукмановић, Јован
Паштровићи, Антропогеографско-етнолошка испитивања, Цетиње 
1960.
Камене њиве, 5 – топоним, назив границе према суседима. Каменово, с. 
6, 7 – Крастави камен.

Вулић, Никола
Антички споменици наше земље, Споменик Српске академије наука 
XcVIII, Оделење друштвених наука бр. 77, Бгд. 1941–1948, с. 342.
Трачки коњаник и друге иконе из античког доба. Споменици од... креч-
њака, камена, мрамора... Жртвеник, надгробне плоче, женски торзо, 
четвороножне животиње, водовод, споменик, стуб, поклопац од камена 
за мали саркофаг, надгробни споменици...Регистар античких споменика 
наше земље.

Гамзиград – Касноантички царски дворац, Салерија САНУ, 54 , Београд 
181–189. Камен у гамзиградским грађевинама.

Geza Rohaim Čurunga, Beograd, 1994, 28–29.
Голубовић, П.

Становништво и насеља, Културна историја Сврљига II, Ниш 1992, 
191–214.
Старији и новији заветни камени крстови.

Гордана Живковић, Софија Костић
Хамајлије у народном лечењу у Тимочкој Крајини,
Етнолошке свеске X Београд, 1989, 191–197.

Гофман, Владимир Е.
Велики вожд Кара-Ђорђе, Београд 1930.
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с. 135 – повратак у отаџбину и погибија. Наређење Милошево, „каме-
ном у главу ту треба стуцати... јер био је он звер, па ће за њим скочити 
цео народ“. „Каменом, каменом га убите, распрните!“, „тако је био осу-
ђе и спаситељ рода човечанског“.

Грбић, Саватије М.
Српски народн обичаји из среза Бољевачког, Српски етнографски збор-
ник XIV, Живот и обич. народни, књига 8, Београд 1090.
Камен, 58, 69, 101, 102, 295, 297, 299.
Камен кречни, 277. Камен надгробни, 257. Камен (споменички), 225. 
Камен плави, 288. Камен столовни, 122. На Ђурђевдан, вештица аобиђе 
цело село јашући на вратилу. У рукама нови један камен узет са места 
одакле је пошла. Прокопије, не ради се тежак светац. Терује се да тога 
дана прокопни камен у води и дрво у гори. После порођаја по молитву 
иде муж. Уз пут, на реци, у суд са молитвом стави неколико камичака, 
необројено. Камчци остају у води 14 дана а после тога се дижу на таван 
или оставе на какво суво место и породиља више неће рађати. Неке 
младе кад иду на венчање собом носе камен, да не би имале децу. Отва-
рање болесника – округао камен са реке, болесник га стеже у рукама. Ка-
мен се увеже са гранчицама..., стави се болеснику под главу да преноћи, 
после чега побратим или посестрима врши отварање... Онога дана када 
се покојнику даје година, обележи се гроб каменом, после чега се даје 
трпеза. Камен се не моће после истека године, а пре тога може. Лечење 
записа (симање) ситно истуцаним каменом од надгробног споменика, 
помешан са водом даје се болеснику да пије. Лечење устобоље – ситно 
истицан плави камен потопљен у води којом се испирају уста. Кад се ко-
ме деца не држе...„ или му се пробуши једно уво на столовном камену“

Грђић-Бјелокосић, Лука
Из народа о народу, Београд 1985, с. 157–159.
Ритуално проклињање („клетвено бдење“, „проклетија“) – ударање ка-
мена о камен, бацање камена на крсти...„проклета комила“...

Грбић, Рајка
Златовез на народним ношњама средњег Баната, Етно-културолошки 
зборник, књига V Сврњиг 1999.
с. 218 – Капе, украс златовезом, орнаментика. Поред златовеза богато 
су украшене стакленим камењем, перлама, златним и сребрним шљоки-
цама. Ситније и крупније стаклено камење, округло или елипсоидно, из-
брушено на разне начине, обликом и бојом је имитирало драго камење. 
Појачавање фекта светлуцања...

Даљ, Владимир
Толковиј словар живого великорусково јазика, Т II, Moskva 1955, с.107.
Шупљи камен у парадигми с другим предметима у заштити, бајању, 
симболици.
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Дебељковић, Дена
Обичаји српског народа на Косову Пољу, Српски етнографски зборник 
VII, Жив. и оич. народни, књига 4, Београд 1907.
262 – Тодорица. Ставља се под камен велики црни конац са иглом, да 
преноћи. Вежење крста на одећи укућана због отровних змија. Иглу са 
концем стављају под камен, зато то што змије (камењарке живе у каме-
њу). Песма која се пвеза о ускрсу – Ој јабуко... што си изникла на зло ме-
сто?... на сред село „Да бећари мори, камен мећу“...,с. 264, 270; Камен о 
песми о св. Тројици, „Скочи коло, да скочимо...“, с. 272.

Дедијер, Јевто
Билећке рудине, Српски етнографски зборник, књига V Насеља срп. зе-
маља, књига 2, Београд 1903.
с. 769 – назив гробљанског камена. Гробља обележена каменим споме-
ницима у облику крста. На гробницама изрезане разне фигуре... Старије 
гробнице у народу и грчка гробља.

Дедијер, Јевто
Херцеговина, Антропогеографске студије, Српски етнографски зборник 
књига XII, Насеља срп. земаља, књига VI, Београд 1909.
с. 139 – Камена, село.

Делевић, Милан
Камен Марка Краљевића, Караџић за 1900, Алексинац 1900.
с.212 – Народно предање из Старе Србије. На обали Дапсићке реке, на 
ланишту, постоји један камен купусастог облика, огромне тежине, која 
је на то место побоо Марко Краљевић.

Дердемез, хусеин
I камења му је мало (Народне умотворине из сјеничког краја), Расков-
ник VIII, бр. 29, Београд 1981, с. 34.

Дероко, Александар
Монументална и декоративна архитектура у средњевековној Србији II 
издање Београд 1962.
с. 78. Дечани. Зидови грађевине зидани су наизменичним редовима ка-
мена и..., фасада од тесаника, белог и ружичастог камена...,отвори..., 
украшени клесањем у камену. С. 84 – Иконостаси... исклесани у мерме-
ру. С. 88..., камену делови великог кубета..., фасада од тесаника – углача-
ног камена... Под храма од камених плочица са фигурама животиња. С. 
121 – Нагоричани, Марков манастир ..., озиданим само од притесаног 
камена. Фасаде, наизменично рађене од камена и опека. С. 123 – Визан-
тијска архитектура фасаде, фасаде рађене редовима камена и опеке. Вра-
та..., камени оквир. Камени надвратник, урезан натпис оснивача ацркве. 
С. 151 – камени иконостас цркве манастира Св. Ђорђа (Ст. Нагоричане). 
Грађевина сачувана покривена каменим плочама. Спољашност грађеви-
не обрађена редовима камена. С. 167 – Црква манастира хилендара 
ослања се на слободне камене стубове. С. 172... Очуван мермерни патос 
израђен од великих камених плоча..., шаре испуњене каменим мозаи-
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ком..., Припрате са двојним каменим стубом у средини, портал богато 
украшени орнаментима резаним у камену.

Дероко, Александар
Средњовековни градови у Србији, Црној Гори и Македонији, Београд 
1950.
Три манастира спредњовековног Раса.

Дечева
Етнографски материјали от с. Смедерево (Преспанско) ISSF VII,
1931,с.427. Утеривање болести у камен уз изговарање одговарајуће ба-
јалице.

Димкова, Гинка
Народни лечителски-бајачки, Блгарски фолклор VI, св. 2. Софија 1980.
С. 62 – Код Бугара је, осим камена, у бајању коришћено и дрво, у које 
је ударио гром

Динић, Каша
Речник тимочког говора, САНУ, Институт за српски језик, књига 34, Бе-
оград 1988, књига 36, Београд 1990, књига38, Београд 1992.
Каменика, каменина од камен, камењак – камен – каменар, каменице, 
камник од камен и др. речи које се односе на камен и у вези са каме-
ном.

Драгић, Михаило
Гружа, Антропогеографска испитивања, Српски етнографски зборник, 
књига XXI, Насеља књига 10, Београд 1921.
Каменик, поток у селу Гунцатима, 259 – Каменац, извор, село Забој-
нице, 263. Каменац, извор село Љуљака, 293. Каменац, извор село Ко-
њуше, 281. Каменар, поток, 335. Каменац, брдо код села Љуњака, 293. 
Каменац, махала у селу Љуљицима, 293,296. Каменица село, 155, 156, 
159, 163, 167, 168, 172, 173, 181, 183, 184,185, 186, 189. Каменичка река, 
159, 168, 268, 274,289.

Драговић, Ђ. М.
Црногорске јуначке песме, Цетиње 191:
Сватови Љубовића (око 1716.г.), с.65 – Зауздала ђеман немачкијем. Па 
привреде при станцу камену.

Драгојловић, Ана
Воденични простор као место интеракције природних и културних еле-
мената, Етно-културолошки зб., књига III, Сврљиг 1997, 133,134.
Воденички камен – вода са камена у магији., Нарочита, посебна свој-
ства воденичног камена а обзиром на материју из које је сачињен и об-
лици трајности и непроменљивости – асоцирање на онострани свет, на 
предворје у коме живе демонска бића. Воденични камен, његово стално 
окретање, асоцијација на непрестано кретање ствари у природи. Сна-
га воденичког камена – моћ да покреће, преокрене ствари и „данеред“ 
претвори у „ред“, узроци и чињенице у природним елементима воде и 
воденичког камена..., на подручју источне Србије.
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Драгојловић, Ана
Запис као свети простор у традиционалној заједници, Етно-културоло-
шки зб. књига VI, Сврљиг 1998, с. 133, 134, 135.
Запис – сеоско култно место на коме се налазе: запис, камени стуб или 
крст, код кога су се вршиле молитве током заветних дана, по сеоским 
имањима..., уочи славе или на тај дан, девојке су чистиле простор око..., 
а затим га – заједно са каменим крстом китиле венцима двећа..., клање 
јагњета..., данас преко камена..., обавезни камени облик под записом..., 
данас је то углавном камени крст..., камени стуб...„идентификација све-
тог простора“. То су камен, као важан елеменат..., поред светог дрвета, 
неизоставан елеменат, камен као симбол трајности, бесмртности и веч-
ности...спојен са..., означао тројно, вечно трајање... и дрво и камен као 
неизоставно обележени знаком крста..., као универзалним симболом...

Драшкић, Мирослав
Крајпуташи околине Краљева, Београд 1967, с. 5–141.
– Народ творац споменика – Облици – Обележја и симболи
– Култ мртвих и споменици – Веселост на споменицима и мађија
– Крајпуташи – спомен удши – Етнолошко и ликовно осматрање
– Занатство у служби култа.

Драшкић, Мирослав
Култни симболи у Рајачкој некрополи, Развитак бр. 6. Зајечар 1968, с. 
62–67.
Облици, Обележја и симболи.

Драшкић, Мирослав
Надгробни споменици у Србији, народно ликовно изражавање у Србији, 
Каталог, Бгд. 1970, с. (36–42 + 3 стр. сл.), 36, 37, 40, 41, 42.
Везивање душе за дрво или камен (камени надгробни споменик). Си-
стематизација облика, украса и мотива. Подела камених надгробних 
споменика. Каменорезачки центри. Камени споменици крајпуташи. 
Анонимни каменоресци. Основне форме камених споменика. Техничка 
клесања, креација, читка исклесана у камену. Урезивање стабла дрвена 
на надгробни споменик, троугао и трглаво Тројанско божанство на над-
гробним споменицима. Културни орнаментисани мотиви, естетска и 
уметничка вредност, фигуративна народна уметности...

Дробњаковић, Боривоје
Воденице на Дрини и њиховим притокама, Гласник Етнографског музе-
ја, књига VIII, Београд 1933. 
с. 1–19. Водениве поточаре (горњи камен – горњак; доњи камен – до-
њак),
с. 7 – обичаји и приповедања у вези са каменом. Воденице Дринке... 
обод са горњим и доњим каменом (оба камена су у дрвеном ободу који 
је на тавану).
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Дробњаковић, Боривоје М.
Јасеница. Антропогеографска испитивања, Српски етнографски збор-
ник XXV, Насеља, књига 13, Београд 1923.
Каменар, заселак село Врбица 229, 292, 293, 294, 295. Камени Брег под 
воденицом, 282. Каменита чесма, у Влакчи, 288. Каменица, река 203, 
206, 282, 359, 361. Каменица, крај у Брезовцу, 282 – Камењари у Великој 
Плани, 335 – врста занимања.

Дробњаковић, Боривоје М.
Смедеревско подунавље и Јасеница, Српски етнографски зборник XXX-
IV, Насеља, књига 19, Београд 1925.
Топографска имена:
Каменац 221, 277, 297. Река Каменица, заселак Каменица. Каменац, за-
селак села Азање; њиве; ливаде.
Камедо 198, 206, 216, 225, 228, 229, 309 – село. Насеље у 18.в. Типско на-
сеље. Камендолошки поток. Топографске прилике. Порекло породица. 
Каменити Бунар 211,303. Каменица 321 – њиве у Крњеву.

Дружинин, А. В.
Паулина Сасовица, приповетка, с руског превео Стојан Новаковић, по-
ређења у прози Ст. Новаковића...„може те се слободно на мене као на 
станац камен ослонити“.

Дудић, Никол
Антропоидни крстови на надгробном камењу Србије, Лесковачки збор-
ник XXXV, Лесковац 1995, 95–97 + 6 Т. цртежа.
Најчешћа заступљеност на гробовима са одређеним карактеристикама. 
Давање камену посебан садржај. Мотиви на надгробном камењу, најче-
шће ликовна представа покојника. Антропоидни крст, поред увођења 
крста као битног елемента, задржава кружну представу главе, и увек 
само кружну. Затворени круг односа човек-крст-камен-дрво.

Дунђерски, Јован 
Из народне медицине у Левчу, Караџић III, Алексинац 1901, 127.
Лечење од грознице, препоручивало се, да болесник однесе пуну торбу 
камења, до најближе воде и да их тамо проспе, говорећи:„Са камењем 
нека остане и моја грозница“. После чега се брзо враћао кући.

durkheim
les formes élémentaires, de la vie religionese, paris 1925.
С. 269,181,182. Религкти првобитних облика религије – натприродна 
снага, моћ...камену ..., жртвеним одредима, забранама и прописима, 
санкцијама – невидљива сила, моћ. Тотемистички реликти – мистична 
веза између људског живота и појединог..., камења,...,Тотеми и забране 
и магијски одреди у вези са њима. Табуисани објекти...камени,...Пошто-
вани објекат може да уништи, убије, унесрећи, али и да му помогне у 
невољи и да га...
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du cange: Glossarium mediae et infimae latinitatis V. 1885, 25
Казна за жене (Карла хенрика, војводе брабантског, и хенрихова на-
следника од 1229, прописује за Бриселску општину:„Ако жена ударила 
и то буде доказано, платиће...или ће носити о ланцу обешено камење од 
своје парохије до друге“...

Дучић, Ст(еван)
Живот и обичаји племена Куча, Српски етнографски зборник XlVIII. 
Живот и обичаји народа српског, књига 20, Београд 1931.
с. 256, 257, 258, 260, 261 – Клетве и проклињање у вези са каменом, ле-
деним каменом. Камен, ками с. 334–424 – верује се, да је раније и сами 
камен растао. Народ познаје мермер, сињи камен, кременкамен, жрвањ, 
убојити камен – који се сматра љековитим. Веровања за вука кажу, „ка-
ми му у вилице“, „скаменила му се уста“ и др. Боље и ками у торби но 
празну торбу. Каменовање, 207 – казна којом се у старо време морио пре-
ступник. Прилике за кажњавање. Предање. Збор и каменоваље ...Ками 
коњских, 530; ками од крви, 545.

Ђенић, Драгослава
Предања из сокобањског краја, Расковник год. IV, бр. 12, Београд 1971.
С. 60–62. Сађанка – повећи камен. Народ га зове Сађени камен. Надме-
тање Краљевића Марка са осталим јунацима ко ће бацити већи камен 
са планине..., камен је пао усред пољане, од јачине избила је вода и по-
текла река...

Ђенић-Рујански Љубиша Р.
Народне пословице и изреке са Златибора, Гласник Етнографског музе-
ја, књига 43, Београд 1979.
С. 242 (V) – 57. Вредан је к´o доњи воденични камен.
С. 243 (d) – 93. Дође му коса до камена.
С. 253 (Т) – 402. У кога су стаклени прозори нека се баца каменом на 
суседа

Ђоновић, Никола
Из старог црногорског права и правних обичаја, Правде год. 26, 1930, 
бр. 106, с. 11
Описи о томе зашто се у Црној Гори на жалбу суду ишло с каменом о 
врату, и шта је, управо, то ношење значило.

Ђорђевић, Владимир
Свети Сава у народном предању, Београд 1927.
Сава и отац му Немања и борба против „пгано сонште“, паганских кул-
това, међу њима и култа камена.

Ђорђевић, Драгутин М.
Етнографске и фолклорне белешке из Неготивске крајине, Зборник На-
родног музеја у Нишу, Ниш 1987, бр. 3–4.
с. 161. 162 – Надгробни споменици. Гробља, некрополе од значаја. 
Споменици од дрвета, камена и бетона.. Украс, атрибути и симболи 



251ПРИЛОГ БИБЛИОГРАФИЈИ: КАМЕН У ЖИВОТУ, ОБИЧАЈИМА И ВЕРОВАЊИМА...

орнаменти, фигуре. Клесари, каменорезац – споменик, камен – отвор 
– трајна, народна уметност.

Ђорђевић, Драгутин М.
Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави, Српска академија нау-
ка, Српски етнографски зборник lXXX, Живот и обичаји народни, књи-
га 31, Београд 1958, с. 391, 427, 496, 530, 509 и 550, 525, 570–571.
Камен за клање јагањаца, Ставља га дојиља на главу, кад је уморна, ста-
вља га на дојку, ставља ацреп детету под главу. Сече се покров – донесу 
од платна, стављају преко мртваца...Ставља се на груди при кривом 
заклињању, као и појас. Верује се да ће проклетство пасти на камен, а 
такође и на главу. Под каменом преноћи одело добијено од покојнико-
ве родбине. Камен се не краде, да се не носи на оном свету. Стављање 
камена на оболели део тела, при братимљењу. Провлачење стоке испод 
култног камења. Опис радње, чина и обреда. Лековито камење за људе 
али и за стоку. Даривање камена. „Шупаљ камен“- провлачење кроз ње-
га и тражење лека...

Ђорђевић, Драгутин М.
Живот и обичаји народни у Лесковачком крају, Лесковац 1985, с. 79. 
Веровање, да ће нероткиња, родити, ако ушије и носи каменчиће од 
„лековитих“ каменова (камен испод којег су се провлачили болесници, 
опасивали их и сл.).

Ђорђевић, Драгутин М.
Надгробни споменици на неким јужносрбијанским некрополама, Леско-
вачки Зборник, књига XXV, Лесковац 1985, 449–456.
Гробље и народно веровање. Контакт гробље и живи – веза између жи-
вих и мртвих. Обавеза живих подизање надгробних споменика у одре-
ђено време. „То је „белег“, ознака на хумци, то је „камен“. „Споменик“ 
је умрломе „хладовина“ на оном свету“. „Гробни камен се кити цвећем 
и преко њега се о поменима стављају покојникови хаљетци: око камена 
се стављају посуде с водом, или вином, кашике и др. што живом треба“. 
„Камен се љуби кад се наиђе на гроб покојника и кад с гроба полази, око 
њега се „реди“ – „вије“ – „плаче“- „Споменик је „окамењени мртвац“...

Ђорђевић, Драгутин М.
Неки наши култни каменови и веровања у вези с каменом, Лесковачки 
Зборник књига VIII, Лесковац 1968, 113–119.
Орљански шупљи камен – самотворни камен. Зна се да је „Лековит“, од 
када је народну познат. Величина стене (плоче). Народно сујеверје и ле-
ковитост. Прилог у новцу и одећи. Култне радње. Веровање у лечењ тј. 
лековитост, радње, прилози, долазак, стављање, паљење свећа, страна 
са које се стоји, белег (новац, део одеће, храна, пијење праха са лекови-
тог камена). Веровање у помоћ и исцељење. „Лековити“, „насликани“ и 
„становити“ каменови. Разгоњски камен – провлачење, лековитост пра-
ха, „белези“. Марков камен у Вини. Марков камен у Калуђерцу – врста 
болесника, радње Девојкин камен („Крст“) у Јашуњи, лечи од болова у 
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глави. Престолни камен. Костолница у Печењевцу. Становит и „насли-
кан камен“ у Горини. Сам – Баба у Горњем Стопању. Текија, неколики 
камен у дворишту. Окупљање, тражење лека, радње, лековитост. 

Ђорђевић, Драгутин М.
Орљански шупљи камен и о камену у животу, обичајима и фолклору, 
Лесковачки Зборник књига XXXI, leskovac 1991, с. 171–175.
Орљански камен „самотворац. Терен, простор, пут. Време, од када је 
камен ту. Опис камена, изглед некад и данас. Систем обреда, моћ, култ-
но место, снага.
Верованја и неке култне радње са каменом и око камена.

Ђорђевић, Драгутин М.
Српске народне приповетке и предања из Лесковачке области. Прире-
дила Нада Милошевић-Ђорђевић, САНУ, Српски етнографски зборник 
XcIV, Српске народне умотворине, књиге 4, Београд 1988.
с. 77 (Љапи) – Љапа, виле и дедине очи – плоча и испод ње очуване де-
дине очи које су му виле ископале.
с. 459 – Циганска бистрина. Сељнин – камен – огњиште и Циганин

Ђорђевић, Драгутин М.
Цртежи надгробних споменика и фотоснимци експоната Христифо-
ра Црниловића, Лесковачки Зборник, књига XXVI, Лесковац 1986, 
с.343–350.
„Гробља и гробишта са лепим надгробним белезима од камена и дрвета, 
пространо и велико народно благо...“
Камено изражавање и уметничка обрада каменорезаца..., изванредно 
украшеним белезима. Обично камење извађено у околини гробља, који 
су „закршћени“ стављени на гроб покојника. Гледање на вредност каме-
на. Уметнички израђени цртежи на каменим споменицима.

Ђорђевић, Маја
Римски камени саркофази из Виминацијума, Зборник радова књиге 4–5, 
Народни музеј Пожаревац 1990, с. 133–148.
Сахрањивање. Прилози. Трачки коњаник на саркофазима (повезано са 
схватањем хероизма покојника и веровање у бесмртност душе).

Ђорђевић, Тих. Р.
Архивска грађа за насеља у Србији у време прве владе Кнеза Милоша 
(1815–1839), Српски етнографски зборник XXXVII, Насеља, књига 22, 
Београд 1926.
С. 30 – Камендол – село, с. 82, 98, 135, 228, 383, 385, 530, 541 – каме-
ница (синор, вода, село, цесарија, предео). С.583 – Камењеане, место 
среза. С. 16, 360, 383 – Каменичани –становништво, досељеници, ста-
новници насења, исељеници, бегунци.

Ђорђевић, Тих. Р.
Вампир и друг абића у нашем народном верованју и предању, Српски 
етнолошки зборник lXVI, Жив. и обич. народни., књига 30, Београд 
1953.
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с. 43 – камен, воденички, заштита од вампирења.
с. 99 – камење, с њиме се бију здухачи.

Ђорђевић, Тих. Р.
Вештица и вила у нашем народном веровању и предању, Српски етноло-
шки зборник lXVI, Жив. и обич. народни, књига 30, Београд 1953
Камен Живи, у њему је маст вештица, с. 32; шупаљ, заштита, с. 41;
Каменица, назив вештица кад је њено име неће да спомене, с. 6;
Каменовање вештица, с. 44–46, 50, 51; камењаци, по њима живе виле.

Ђорђевић, Тих. Р
Зле очи у веровању Јужних Слобена, Српски етнографски зборник lIII, 
Жив. и обич. нар. књига 23, Београд 1938, с. 227 ид.
227 – О драгом камењу које носе јунаци из народних песама као за-
штиту од болести, рана, погибије. С. 132 – камен, заштита кошница од 
урока. С. 189 – из перчина као хамајлија. С. 250 – драги камен, камен 
св. Павла, види громовна стрела. Камен урочни као хамајлија, С. 251 
– урочник као хамајлија, С. 109 – каменорезац не казује куда ће, да му 
се посао не би урекао.

Ђорђевић, Тих. Р
Једна казна за жене, Наш нар. живот, књига II, Београд 1930, 156–160.
Камен о врат „ономе који је осуђен на смрт и над којим се казна изврша-
вала бацањем у воду“.

Ђорђевић, Тих. Р.
Кривичне празноверице, Гласник Скопског научно друштва, 12, Сопље 
1933, с. 303–306.
Шапаљ камен. С. 305 – III „Име празноверице и да би се избегле зле 
последице од кривоклетства најобичније је држање камена под појасом 
за време заклетве, кад хоће крива да се закуну, „метну себи под појас 
камен, па онда верују да каштига за њину кривњу неће у њих него у ка-
мен“- Ито тако и у Заплању код Ниша, Пожаревцу, Битољу и др.

Ђорђевић, Тих. Р.
Легенда о постанку Говедарова камена, наш народни живот, књига X, 
Београд 1934, с. 110–111.
Говедар баба на Овчем Пољу. Велики камен на граници села Амза Дејли 
(Ковачевац) и Ерџели, који зову Говедаров камен. Њему на Ђурђевдан 
долазе жене и људи који немају децу. Ломе од њега по мало и ако успеју 
добиће деце. Кад камена дају обећање да ће заклати курбан, што касније 
и учине.
Даље да је султан нашао своје дете које је било замењено са Циганком и 
на месту на коме га је нашао, оставио за споем велики камен који назива 
Говадар баба, јер му је ту дете чувало говеда.

Ђорђевић, Тих. Р.
Незнано гробље у Жагубици, Старинар, орган срп. археоло. друштва, н. 
с. III, Београд 1908, с. 161–171.
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Поред осталог и крупном, грубом камену, ликовима, натписима, записи-
ма, распореду и др., називима села: Камидовац, Каменово...

Ђорђевић, Тих. Р
Неколики самртни обичаји у Јужних Словена, Годишњица НЧ XlVII, 
Београд 1938.
С. 159–160, (Умирање). Св. Аранђео, душа, св. Петар, „Иди реле Богу..., 
нађи округао камен и донеси га овамо“. С Аранђео... „Разби тај камен, 
рече му Бог, св. Аранђео га разби и нађе да усред камена гамижу два 
дрва“...
С. 181–91 – нарицања, 185 „Суза из камена ударила како жалостиво ма-
ти нариче за сином...“

Ђорђевић, Тих. Р.
Неколико самртних обичаја у Јужних Словена, Годишњица НЧ, књига 
l, Београд 1941, с. 147, 151, 175.
Гробља у старо време око цркве, „гдје с којим каменом крстом“. А а 
бивало је сахрањиванја и ван гробља, на неком омиљеном месту. На 
старим каменим надгробним споменицима..., изрези и записи да мр-
твац почива на сопственој земљи. Разни примери камених споменика, 
у брду, на брду. Разни примери сахрањивања и спаљивања надгробног 
камена. Сва Васојевићка нахија „осута је мраморјем, простим камењем 
без натписа,...“- Погинули од грома сахрањивани су на месту погибије. 
Стављани су или киљани (камени споменици), већи од главе, мањи од 
ногу. У селу Радујевцу у Омољу, не мећу камени крст већ му стављају 
дивљи камен (неотесан, необрађен). Кучи, уз киљац иде камени гробни 
белег. Гробни белег код хришћана над главном умрлога ..., као Турци, 
исправљајући га чело главе и код ногу. У колашину, гроб се поред знака 
код главе, ставља и мањи камен код ногу.. Различити назив гробног каме-
ња у народу, крст, камен, белег (гробни и надгробни), мрамор, киљен, 
каменица, крс, спомен, споменик, циљ. Белези су од различитог камена 
(у зависности од места терена), гранит, мермер... Доношење камених 
надгробних крстова (из Студенице) од студеног мермера, коме ни беле-
зи – различитог облика (просто грубо камење, мало отесано, понекад за-
шиљено, груби камени стубови, или четвртасти ступци, веће ширине не-
го дебљине са зарубљеним овалним троугловима..., различите величине 
и облика. Понекад камени стубови су покривени четвртастом каменом 
плочом која штити натпис и орнаментику...Камени белези различити и 
по орнаментима и по сликама...

Ђорђевић, Тих. Р.
Неколико старих српских записа и натписа, Старинар, Орган срп. архе-
ол. др., н. с., год. IV, 1909, Београд 1911, 143–149.
Гробља, гробни споменици, гробни камени – опис, гробне плоче – нат-
писи...
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Ђорђевић, Тих. Р.
Неколико старих српских записа и натписа, Старинар, год III, Београд 
1908, 151–159.
Између осталог и о каменим споменицима и крстовима.

Ђорђевић, Тих. Р.
„Оброк“, Бранково коло 1897, Наш нар. жив. књига X, Београд 1934, 
113–116.
Велики камен култ поред школе – натпис – писмо. Доживљај у разгово-
ру са мештанима села Мокре у Пиротском округу.

Ђорђевић, Тих. Р.
Полагање самртника на земљу, Прил. за књ., јез. иситор. и фолклор XVI-
II/1–2, Београд 1938, 468–474.
Немањина жеља да пред смрт буде положен на земљу – на пространу 
асуру, а да му под главу ставе камен, да тако сачека смрт...

Ђорђевић, Тих. Р.
Природа у веровању и предању нашега народа, књига I, II, САНУ, Срп-
ски етнографски зборник lXXI, Жив. и обич. народни, књига 32, Бе-
оград 1958, с. 82 и Српски етнографски зборник lXXII, Жив и обич. 
народни књига 33, Београд 1958, с. 149, 178, 180.
Камење у веровању, домамљивању, доношењу кише – обредне радње.
Камен, змијин, лековит. Камен драги, поседују га змије. Обред, радња у 
току лечења змијним камењем, од змијског уједа. Опис змијског драгог 
камења. Човек коме пође за руком да змији одузме драги камен, постаје 
срећан..., веровања, радње и празноверице у вези змијиног драгог каме-
ња.

Ђорђевић, Тих. Р.
Природа у веровању и предању нашег народа, Српски етнографски збор-
ник lXXII, жив. и обич. народни, књига 33, Београд 1958, с. 249.
С. 149 – камен, змијин, лековит. Лечење људи од змијиног уједа. Змије 
луче лепљиву масу која се стврдне у чврст камен (облик, боја). У фран-
цуској, приповетка о крилатој змији, која има дијамант. Змијин драги 
камен је врло сјајан. Змија од злата са алем каменом драгим на глави. 
У змије је драг камен велики као јабука. Живе од њега лижући га. Оду-
зимањем драгог камена од змије, постаје се срећан. Змија се не сме уби-
ти док јој се не узме дијамант. Бесцели камен, драги камен, „каменче“ 
(камичак) „од љута змија из главе нема цена“. Ко га има може разумети 
говор животиња.
С. 178–180 – камен драги, поседују змије. С 212 – камен каптарови, 
„капе на кошницама“-

Ђорђевић, Тих. Р.
Световска гробља (Славиа, Праг, 1929); Наш нар. живот, књига II, Бео-
град, 1930, 106–116.
с. 110 – „На месту погибије, неко побије камен. Како је камен био у до-
лу (долини= то и село добије име Камендо“. С. 113 – у по брда један, на 
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врх брда још два камена (Где ко умре, онде га и сахране) Камен, обележ-
је гробља. С. 114 – Надгробни камен Гаврин. С. 115 Грубељин камен. 
Веровање у вези са преношењем мртваца.
Село као суд у нашем народном обичајном праву, Зборник Филозофског 
факултета у Београду, Београд 1948, с. 267–291.
Поред осталих казни и проклињања уз каменовање (убијање и засипа-
ње камењем), због убиста, крађе силовања, неверства, ванбрачног заче-
ћа, проглашењем за вештицу и др.
С. 271, 272, 273, 280, 283, 284 – поред осталих и у градовима северои-
сточне и јужне Србије примењиван је исти поступак као већ наведени.

Ђорђевић, Тих. Р.
Темија, Караџић за 1900, 185–187.
Правни обичаји у Срба. У срезу нишавском, окрупа пиротског, гомила 
од камена, коју народ гради као знак проклетства над неким.

Ђорђевић, Тих. Р.
Шта значи камен о врату? Гласник скопског научног друштва, књ. I, 
св. II, Скопље 1926, с. 528–530.
Саопштење Лазе Поповића, директора гимназије на Цетињу, који вели 
„да је последњи који је с каменом о врату дошао да тражи заштиту код 
кнеза Данила био неки Марко Влаховић, зидар из Црмнице, и да је због 
тога био по закону кастигат“. Чл. 65. Законика Данила првог, Књаза и 
господара слободне Црне Горе и Брда, установњеног године 1855., на 
Цетињу. Одредба „који би Црногорац или Брђанин по данас дошао суду 
на жалбу са обешеним каменом о врату, био прав, или крив, биће теле-
сно кастигован“. О разним причама и препричавањима у вези доласка 
на жалбу са каменом о врату књазу Данилу или Врховном суду, и одред-
бама „тјелесног кастига“. Одакле је донет обичај вешања камена о врат 
(порекло=. О камену о врату у народним песмама које је прибележио 
Сима Милутиновић. Да се не види зашто се носио камен о врату и шта 
је он заправо значио.

Ђурић, Владимир Р.
Промене у насељима у ФНРЈугославији, Српски етнографски зборник 
lXXIV, Насеља, књига 36, Београд. 1960.
Камена кућа, 262, 289, 309, 319, 342, 367, 373, 381, 382, 383, 385.
Каменица, срез у Србији, с. 355.
Каменик, град у Словенији, с. 326,328
Камнишка Бистрица, с. 326.
Камнишка Равница, с. 323.

Ђурић, Војислав
Антологија народних јуначких песама, Српска књижевна задруга, Бео-
град, 1969.
Женидба кнеза Лазара, с. 200...„и извади од злата јабуку“. „У јабуци 
три камена драга“
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Зидање Раванице, с. 210, 211 – Милошева беседа,... „повадиће то драго 
камење“...,„Да копамо мермера камена, да градимо цркву од камена“,...и 
наше ће задужбине служит...“ од камена ником ни камена“-
Бановић Страхиња, с. 238, 241, 246, 247, 250... и живљем огњем попа-
лио, „и најдоњи камен растурио“. Па заузда ђемом од челика пред своје 
га води у авлију бинекташи бијелу камену“ ...Ти соколе „Страхињићу 
Бане тврђа ми је вјера од камена“. Цар лазар и царица Милица, с. 
259...Кад то виђе царица Милица, „Он паде на камен студени, она па-
де па се обезнани“. Марко Краљевић познаје очеву сабљу, с. 290... на 
сабљи су три балчака златна, “ у балчацим’ три камена драга“. Марко 
Краљевић и ..., с. 311, 314, 317, ... „на синији оплетена гуја“, ... у зубима 
држи драги камен, поред ког се види вечерати,... и даду ти сабљу окова-
ну, на којој су три балчака златна и у њима три драга камена“,...Скаче 
Нуста под њим бедевија испод ногу камен излијеће“, „на синију испле-
тена гуја повисоко главу издигнула, у зубима држи драги камен код кога 
се види вечерати...“ итд., кроз све следеће песме провлачи се камен, 
камен, сињи, камен драги, на с. 322, 323, 353, 354, 365, 366, 367, 401, 
419, 424, 426, 427, 460, 461, 498, 504, 505, 507, 509, 514, 542, 545, 551, 
566, 568, 572, 607, 608 – алем калем драги, три камена драга, два камена 
трага, камен сија драги, камене пећине, камени катапод, каменом гује, 
започешће камена с рамена, камен дође Кајици војводи, што би снаге 
кемену предаде...

Ђурић, Војислав М.
Тужбалица у светској књижевности (докторска дисертација), Београд 
1940.
с. 97 – свекрва јој студен камен, 101 – типови надгробних споменика са 
извајаним рукама подигнутим у вис, које траже освету.

Ђурић-Козић, Обрен
Шума, површ и Зупци у Нерцеговини, Српски етнографски зборник V 
Насеља, књига II, Београд 1903.
Каменице, 1207 – земље, пашњаци, шуме.

Ђурић, Наталија
Налази са неолитског локалитета Кремен, Зборник народног музеја 
Ниш, бр. 2, Ниш 1986.
С. 10–15 – Камена оруђа, десет секира, две рађене из беличастосветло-
сивог камена. Камена секира од белог, лаког шупљикавог камена-магне-
зита. Облици секира. Глава Фигурина, фрагментована статуа. Остале 
камене секире.

Ebert, Max
Reallwxikon der Dorgeschichte, vidi pod Grabstelle, vierter band, zweite 
hälfte, Berlin 1926, с. 492 ид. О надгробном камену у који се склања 
душа покојника, умирује је и дозвољава јој да даље лута, или је то пак 
предмет на који ће душа да слеће у виду птице.
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Елезовић, Глиша
Турски споменици, књ. l, св. 1, Београд 1940, напомена 1 – Топоним 
Цигански камен.
Елементи етноветерине на јужном Кучају, Јован Туцаков и др., Народ-
на здравствена култура у СР Србији, св. 3, Београд 1980, сл. 48.
Североисточна Србија (Кучај), бајалица узме три камена, када овци оте-
кле виме, изговара одређене речи, после овога каменове стави на исто 
место, или их баци у воду.

Елиаде, Мирча
Свето и профано, Замак културе 5, Врњачка Бања, 1980, с.763.
Специфичан начин постајања камена.

Елиаде, Мирча
Структура симбола, Трећи програм, бр. 51-IV, Београд 1981, с. 328.
Присутност округлог облика (асоцијације на Сунце) и рупе (у диску) у 
шупљем камену. Види соларну и сексуалну симболику)„окретања“ „вр-
ћења у круг“) – одлика кретања демонских бића (нечиста сила). Отвор 
у камену, као женски полни орган, али као уста – магијско провлачење 
детета кроз шупљи камен и кроз уста вука, тзв. „зев“...

Eliade, M(irča)
Traité de l’historie des réligions, paris 1947, с. 28, 38, 57, 182, 195, 197, 
233, 234.
О тотемистичким реликтима области религије. Веровању у мистичну ве-
зу између људског живота и појединог дрвећа, камења, земље, ватре, во-
де, животиња. О објектима добрим и шкодљивим, непосредно везаним 
за човеков живот. О приписиваљу моћи „становитном“ камењу, уса-
мљеном камену. Седење на становитом камењу, бирању кума детету--- 
становитог камења. Моћ откривања греха, посебно моћ шупљег камена, 
„бачица“ – млеко, лечењу стоке, „речан“, „бојан“, камен у лечељу свих 
болести код стоке. Гатања, мађијске формуле. О табуисаном дрвећу и 
камењу. Анимистички елементи. Настањивање камења. Извор – камен, 
камен грома...Поштовање становитог камења у вези са еветитељима. 
Скидање урока са стоке, заштита од уједа змије...

Enciklopedija Jugoslavije, knj. 5, leksikografski zavod, Zagreb McMlXII, 
181–184.
Каменград, село у срезу Сански Мост, Босна.
Каменица, I, планина у Македонији (Малеш). Каменица бр. 1809, село 
(код Ниша). Каменовање, колективно извршавање смртне пресуде (за-
сипање кривца камењем, чињење гомиле). Камна Горица, насеље југои-
сточно од Бледа, на потоку Липници, Камник – град у Словенији подно 
Камнишких Алпи.

Enciklopedija Jugoslavije, knj. 6, JlS „М. krleža“, Zagreb 1990, 655.
Камен, палеолитско насеље на ниском каменом бријегу повише ушћа 
реке Усоре у Босни, откривено 1949. Прво насеље са палеолитским кул-
турама у Бих.
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Каменград, средњовековни град у Жупи Сани (Сански Мост). Каменик, 
планина у Црној Гори, северно од Титограда, Камељашевић, Анто, рад-
ника.

Ердељановић, Јован
Братоножићи. Племе у црногорским брдима, Српски етнографски 
зборник XII, Насеља, књ. VI, Београд 1909.
Камена глава, врх и метеx, 453, 477, 480. Камена страна, 452. Област, 
земљиште, селиште, катуни, врх брда, планине, област – граница.

Ердељановић, Јован
Доње Драгачево, Српски етнографски зборник IV, Насеља, књиге I, Бео-
град 1092, с. 76–81.
Назив белега, гробног камена у народу (крст, камен, белег – гробни и 
надгробни, мрамор, киљан). Надгробне плоче (камен). Мраморје. Тврди 
и меки камен, израда, украси, шаре, исписи. Часна трпеза од камена. 
Трагови старих путева – калдрме (калдрмина, калдрмчина).

Ердељановић, Јован
Етнолошка грађа о Шумадинцима, САНУ, Одељење друштвених наука, 
Српски етнографски зборник lXIV, Расправе и грађа, књига 2, Београд. 
1951.
Каменар место код Вел. Крчмара, с. 43. Каменац, место у Орашцу, с. 56. 
Камендо, село у Старом Влаху, с. 15. Камендолци, род у Старом селу, с. 
15. Камени оглавак, вис у Даросави, с. 28. Каменорезац, самоуки, с.103. 
Камењари, род у Великој Плани, с. 59. Камење, надгробно, с.13, 85, 89.

Ердељановић, Јован
Кучи – племе у Црној Гори, Српска краљевска академија, Српски етно-
графски зборник VIII, Насеља, књига IV, Београд 1907.
Географски и енографски називи:
Камене долине, земљишта, с. 89.
Каменица Никина, вода, с. 97.
Ками Пободени, земљиште, с. 97.
Ками Радованов, земљиштем с. 47,
Ками Радојев, земљиште, с. 94.
Каменица, вода у камену, с. 83.
Каменовање, обичај, с. 221

Ердељановић Јован 
Постанак племена Пипера, Српски етнографски зборник XVII, Жив. и 
обич. народни, књига 10, Београд 1911.
Камена гомила (или набачај): 283, 329, 339, 340, 343, 347, 367, 369, 374, 
390, 405–409, 419, 428, 429, 433, 440, 444, 471, мањи-већи, више-ниже 
(20 X 4–5), називи, имена растурених, распаднутог камења, као доказна 
материјална вредност.
Каменик, врх на планини Каменику, с. 393. Каменик, планина: с. 244, 
250, 269, 270, 271, 389, 392–394, 434, 462.
Камен Студенац, вода, 424.



260 Љ. АНДРЕЈИЋ, С. КОСТИЋ

Ердељановић, Јован
Стара Црна Гора, Етничка прошлост и формирање црногорских пле-
мена, Српски етнографски зборник XXXIX, Насеља, књига 24, Београд 
1926.
Камена Главица, с. 260, 265, у Бајицама (Браство, насеље име).
Каменар, село у Боки, с. 360.Каменаровићи, браство у Доброти у Боки, 
с. 297, 335, 452, 496, 594.
Каменито Присоје на Угнима, с. 296 – граница – међа.
Каменице, удубљење за скупљање воде, с. 492, 493, 520.
Каменица, вис у Лимљанима, с. 1265.
Каменица, мртва вода у Бајјицама, с. 265
Каменица, на Угнима, с. 296.
Каменица, жива вода на Ловћену, с. 408.
Каменица, земља у селу Грабу, с. 595.
Каменица, до у селу Рисаном Долу, с. 602, 608.
Каменица, Боришина у хумцима, с. 230, 238, 283, 284, 306.
Каменица, Иванишевићам с. 241.
Каменице, село, с. 131.
Каменице, у Милојевићима, с. 521, 522.
Каменички До у Драгоми – долу, с. 537.

Етно-културолошки зборник, књига IV, Сврљиг 1998, с. 332 – слика, храње-
ње коња на „столовном камену“

Живановић, Радоје.
Смех камења, Расковник, год V, бр. 18, Београд 1972–73, Београд-72, с. 
257 (песма).

Живковић, Гордана
Народна медицина у Књажевцу и околини, Гласник Етнографског музе-
ја, књига 62, Београд 1998, с. 169–170.
Плави камен у лечењу заразних болести. Камен (шупљи камен „столо-
ван“) у лечењу оболеле деце, од клинова – бруха, провлчење деве, дело-
ва одеће.

Живковић, Гордана
Народна медицина у околини Зајечара у XX веку Гласник Етнографског 
музеја, књига 42 (Зајечар и околина), Београд, 1978.
Магија у народном лечењу. С. 495 – бајалица, басма, мазање болног 
места: „ако си дошал из камен,, у камен да се вратиш“, Бесма од црног 
пришта „долака“. С. 496 – Басма од „пљуску“ (зубна фистула) – „ако 
ј’каменка у камен“. С. 486 – Минерали и хемикалије – „плави камен су 
стављали на ошугана места, на камен“-

Живковић, Душица
Годишња обредна традиција у Књажевцу и околини, Гласник Етнограф-
ског музеја, књига 62, Београд 1998, 106
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Развијени култ камена и култ коња – археолошки налази – камени крст 
са рељефом Св. Ђорђа у селу Вртовцу – у основи има култ Трачког ко-
њаника (М. Филиповић).

Живковић, Душица
„Молитва“ – сеоска колективна жртва, Етноќултуролошки зб., књига 
II, Сврљиг 1996, 165, 166, 167
Ритуално се изводи код каменог крста – „записи“. Специфичност ритуа-
ла: на каменом крсту, испред кога се обавља ритуално клање „молитве“, 
рељефно приказан лик дрвеног култа „Трачког хероса“ – на коњу,... 
Окупљање мештана на Ђурђевдан код каменог оброка (крста) у ћелији 
(каплеи) на заветну молитву. Домаћин који се бира сваке године, које 
молитву испред каменог крста – записа...

Живковић Душица
Предања и легенде о настанку Књажевца, називима села и топоними-
ма и његовој околини, Гласник Етнографског музеја, књига 62, Београд 
1998, 294, 296, 300, 304, 306, 308, 311.
Ороним Болван, камени масив у близини Бање. Прво камено купати-
ло...Ограда села каменим зидом висине 2 метра. Гробље са великим 
каменим плочама и урезаним крстом на Грбиној глави; још старије гроб-
ње са каменим необрађеним плочама без натписа. Село испод...и голе-
мога камена. Најстарији камени запис на крсту посвећеном Спасовдану. 
Велики камени споменик Милошу на месту где је била кула. По крсту 
урезаном на Агиним леђима, на месту погибије и данас се зове крст. О 
каменом запису Спасовдан у центру села из 1090. године. Равно Горје, 
село испод орловог камена и хајдучког камена. Рутовци, место где је да-
нас капела - ћелија са каменим крстом, рељефно украшена, посвећеном 
св. Ђорђу.

Живковић, Т.
Речник пиротског говора, Музеј Понишавља Пирот, Ниш 1987.
с. 64 – камење (комење), каменчек, каменчићи, каменчић. Комик – ка-
мен, Камик, село у околини Пирота. Камичанин – камичалос, камичак-
Кáмичањће – становници Камика.

Жугић, Игњат
Две легенде с Дурмитора, Расковник VIII, бр. 27, Београд 1981, с. 39.
Ђевић камен – легенде о камену и месту.

Жујовић, Јован
Камено доба, Београд 1893, с. 207.
Појава првих људи. Првобитна станишта (31–45) – Камено доба и њего-
ва деоба на старо и ново. Деоба старог каменог доба. Кремен) С. 61 – па-
леолитско камено оружје. С. 65 – клесане камене алатке. С. 66  сечење 
камених оруђа, велике грађевине, камени споменици. Глачање камена. 
Израђивање секира и батова. С. 69 – глачање камених секира, агрубо 
клесане брадве, камени ножеви, шила, копља, тучкови, стругала (при-
морје). С. 76 – Језерци – оруђа од неглачаног камена (стреле, копља, 



262 Љ. АНДРЕЈИЋ, С. КОСТИЋ

ножеви, тестере). С. 82, 83 – камене глачане алатке. С. 86–117 – Камено 
доба у свету. С. 171 – камени алат (занати). С. 187 – Велике камене секи-
ре (земљорадња).

Законик Владике Петра I, Из Годишњице НЧ, књига XXXIX, Beograd 1930, 
с. 43–71.
О одржавању казне каменовања у Црној Гори – (допринос Законика Вла-
дике Петра I – прописивано каменовање као казна за убисто), у ислам-
ском праву (шеријат) – каменовање као казна за прељубу.

Зборник судских закона ...за Крањевину Црну Гору, Цетиње 1912, II, 47.
„Који би Црногорац или Брђанин по данас дошао суду на жалбу са обје-
шеним каменом о врату био прав или крив, биће тјелесно кастигат“.

Здравковић, Адам
Ту се остени, ту се окамени (бајалаица из села Брђевца, Развитак бр. 2, 
Зајечар 1968, 36–38.
Од великог поганца. Од вечерњаче. Од жутног огња. Од издата. Од ме-
таљке. Од напрата. Од подљуте. Од падавице. Од урока. Од вампира.

Зејак, Бранко К.
Планина и живот на њој, Београд, Етноантрополошки проблеми, моно-
графије, књига 25, Београд 1999, Одељење за етнологију и антрополо-
гију Филозофског факултета Београд, Београд 1999, с. 31, 33, 38, 39, 41, 
58, 59, 61, 63, 66, 67, 77, 82, 90, 93, 97, 100.
Комитска бусија (свећење камењем) Бацање камена с рамена – метаљка 
и бацаљка. Камењари. Расути бели кршеви – планински бели камен, бе-
љен и умиван ко зна од када – по ливади посут „бисер и драго камење“. 
Филигранисти – плетења анајлепштих огрлица аод срме, злата и драгог 
камења. Крст од камена (1234) – окречено бело, да се са велике дањине 
види (Крижевац). Село Камена Гора на планини Јавору. Збирка песама 
„Ласта у митраљеском гнезду“ – Црни Врх изнад Камене Горе. Јадов-
ник – лепота, пут белог камења – песма из срца испеване и са радошћу 
се певају – једновниче од камена. Уз подигох камен стену. Колиба грија-
лица у којој се највише борави – ту је и огњиште од камених плоча. Пе-
рионица од камених плоча, челични и студени камен, камена удубљења 
и вода. Игре – бацање камена.

Зечевић, Слободан
Заветина у североисточној Србији, Гласник Етнографског музеја, књи-
га 36, Београд 1973, 43–65
С. 45 – радње под записом, кићење, чин... и камени крст, ставља се и во-
ће и цвеће. С. 46 – да је под записом редовно камени крст или другојачи-
је обликован камен, може их бити и више. С. 50 – Орнаментисани камен 
на запису села Мокрања. С. 51 – Запис у Радујевцу – камени крст изме-
ђу два дрвета (светиња, чувар села од града, олује, грома). С. 53 – Каме-
на плоча – запис у порти цркве, Дупљане, подигнут на каменитом месту, 
где се по народном веровању налази змијарник (станиште змија). С. 59 
– ритуално клање брава под записом, води се рачуна куда ће истећи крв 
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животиње, то је данас камен или..., камени облик под записом (камени 
крст, камени стуб), стари камени жртвеник у њиви села Боровца. С. 63 
– паралела култа мртвих и одредима за кишу, римски Лапис маналис 
- паралела каменом крсту испод записа. Камен се у процесији уносио у 
град при ритуалу за изазивање кише. Навив камена – извод из речи мане 
(преци). Камен у употреби за ритуал кише. Камени крст испод записа. 
Функција жртвеника, могућа првобитна функција станишта предака.

Зечевић, Слободан
Култ мртвих и самртни обичаји у околини Бора, Гласник Етнографског 
музеја, књига 38, Београд 1975, с. 147–169.
Празан гроб – сахрањивање одела покојниковог, ако тела није било. На 
гробу се подизао камени споменик „како би душа имала где да се сми-
ри“. Ликовна представа покојника на споменику.

Зечевић, Слободан
Митска бића српских предања, Београд 1981, 157–161.
Тодорци – коњи и јахачи – „коњски велигдан“, коњска слава. Трачки 
коњаник, олтар, трачки херос – повезаност са Тодоровом суботом и то-
дорцима.

Зечевић, Слободан
Самртни ритуал и неки облици култа мртвних у становништва вла-
шког говорног језика Крајине и Кључа, Гласник Етнографског музеја, 
књига 30, Београд 1967, с. 52, 54, 56, 64.
Умирање и сахрана. Полагање мртваца у сандук и шта се све стављало 
испод мртваца. Веровање, да се душа поред осталог, после смрти наста-
њује у дрвету или камену изнад гроба. Учесници поворке и обишћење 
после сахране. „Пуаштање воде“, платно и камен на дну речне оба-
ле...Резервисање места за столом за покојника. Годишња помана, над-
гробни споменик покојника, веровање да се душа после привременог 
смештаја у љиви изнад гроба, сели у камени споменик.

Златковић, Драгољуб,
Микротопонимија слива Височице – средњи Висок, Пиротски зборник 
23–24, Пирот, 1998. 
С камена струга – Пашњак; венац стена испод којих не пада киша („пат-
клапчине“)... Камени мост – в. Мали мост, с.194, 195 (Велика Лукања) 
каменац (гос, зав) – извор, шума, пашњак, с. 203 (Гостуша). Каменац-
шума, ливаде, њиве. Појило са врла старих каменим коритом, стене, с. 
216. Камик – честар стене, с. 217. Камик (испод села) – ливаде, њиве, 
с. 226 (Копривиштица). Камик – циганско гробље, 231 (мала Лукања). 
Каралакамик – њиве, с. 238 (Паклештица).

Златковић, Драгољуб
Ижа, Гласник Етнографског института САНУ, књига XlIX, Београд 
2000, 115–118.
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С. 116 – Огњиште, облик, величина, изглед „оивичено је“ вечоло, погод-
ним камењем или каменим плочама,...„У ивици се угради и неколико 
каменова погодних за оштрење“.

Златановић, Момчило
Култна места на југу Србије, Врањски гласник, књиге XXIV-XXV, Вра-
ње 1992, с. 141–158.
III. Камен у веровањима и обичајима. Поседује и велику симболичку 
вредност. На југу Србије, више остењака, светих каменова и шупљих 
стена, код којих се изводе обредне радње (камен Крклар, Момин камен, 
фигура девојке од камена на брегу, близу моравског пута, Девојкин ка-
мен, две стене – два брата, врањски камен, шупљи камен и др.).

Златановић, М
Речник говора јужне Србије, Врање 1998 – (под камен...)

Ivanišević, Franjo
Polica, narodni život i običaji, Zbornik za nar. živ. i obič. Južnih Slovena, 
knjiga IX Zagreb 1904.
С. 113, 114 „Жаба кад зап’уне“ лек је у везивању болести за камен. Гро-
ница на на пасади – лечење.

Ивић, Ј. П.
Мегдан, Из црногорског живота, Братство, књига IX-X, Београд 1902, 
373.
Верена девојка кад би се другоме дала завести, заједно са заводником 
осуђује се на каменовање.

Илић, Душан
Камено поздрави (путопис), Расковник, год. II, бр. 4, Београд 1969, с. 
49–52.

Илић, Радомир
Ибар. Антропогеографска проучавања, Српски етнографски зборник, 
књига VI, Насеља, књига III, Београд 1905.
Каменарство, с. 567 – врста занимања
Камен, село у Ст. Србији, с. 606.
Каменито Брдо, заселак Тадење, с. 616.
Каменска, заселак, с. 605, 620, 621, 626, 660.
Камењача, место, с.613 – преглед досељеника по местима.
Камењани, с. 6209621 – заселак.
Назив имена – поља.

Илић, Радомир М.
О љубићским селима, Српски етнографски зборник књига V, Насеља, 
књига II, Београд 1903.
Каменарство, с. 35, 53, 57.
Камешница (село у Новопазарском санџаку), с. 63
Врста занимања. Надгробне плоче. Камен за зидање.

Исаковић, Марко М.
Тијесни камен, Караџић за 1900, Алексинац 1900, с. 88
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Народно предање – прича. Тијесни камен код Лешнице. После свађа ца-
ра Трајана са женом, реши да је убије. Сачека је на чуту по планини и 
баци се каменом да је убије. Замах је био велики, па је царицу пребацио 
и камен падне даље од планине. Царица реши да се освети цару, оде код 
камена који је од пада био напукао и на пукотини прошапће:„У цара Тра-
јана козје уши!“ Ту се још ноћу појављују виле и вампири и понекад се 
чује да нешто говори: „У цара Трајана козје уши“.

Историја српског народа, књига III, I, том, Србипод туђинском влашћу 
1537–1699.
Каменско, место, с. 460, 479. Камен место, с. 349 (приморје). Камен-
град, град 498. Каменица (код Огулина), место 453. Каменица (Срем-
ска), 134, 537. Спаљивање српских места, бацање камења у реку, да се 
разбегне становништво, ако се врати не може се ничим користити.

Историја српског народа, књига V, први том, од првог устанка до Берлин-
ског конгреса 1804–1878, Београд 1981.
Каменица (Ваљевска), 153.
Каменца (Нишка), 49, 50, 52, 222, 223, 225, 242, 244.
Каменица (Пиротска), 479.
Каменски, гроф руски, 52.

Историја српског народа, књига V II том, од Првог устанка до Берлинског 
конгреса 1804–1878, Београд 1981.
Каменица Сремска, 12, 76, 86, 399, 462. Угледна српска трговачка кућа 
Каменци. Српски војни логори у Каменици. Радичевићева поетика ори-
јентација столови женски као каменички.

Историја Црне Горе, књига прва, од најстаријих времена до краја XII века. 
Титоград 1967, в. РН, 13, 336, 337
Каменари, Камењача, Каменик, Камено Поље.
Књига III, од поч. XVI до краја XVIII в., том I, 1975, с. 9, 506, 401, 402, 
403, 404, 407.
Каменик, Каменица, област „Пазар“. Каменаровић Божа, трговац Бокељ-
ски, млетачки поданик.

Jadras, Ivo
Kastavština, Zbornik Južnih Slovena, Zagreb, 1957, с. 302.
Шупљи каменови код хрвата, у дворишту, као заштита од штеточине.

Јајленко, В. П.
Графити левки, Березони и Оливи, Вестник древнеј историй, 2 (152), 
Москва 1980, с. 72–99.
Шупљи камен с натписом, археолошки налаз сев. од Дрног мора (из VI 
в. н.е.). Симболично значење натписа на кему (на грчком) „ја припадам 
камену“, „збогом“ (на различитим странама). По облику и величини, 
претпоставља се, да је ношен о врату, у култне сврхе.

Јанева, Станка
Каменни релефи в цјаркви и манастири, Етно-културолошки зборник 
књига V, Сврљиг 1999.
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С. 191, 192, 194, 195, појављиванје камених рељефа. Декорација при-
премљена везивањем каменим изображењем. Враћање камених рељефа 
у цркву или манастир после обележавања гроба. Приказивање мотива 
хришћанске симболике. Антропоморфне фигуре са представама типо-
ва изображења камена човекове главе извајане по зидовима Римског 
манастира (1816), по црјкви Тројанског манастира (1835)... камена 
рикша (Чипровско). Каменита пластика по црквама, израз ајединствене 
хришћанске симболике. Често се на улазима уграда и око прозора поја-
вљују камени рељефи. Распоред слике и симболички садржај, пластика, 
декорација, одраз погледа на свет са дубоким митолошким коренима.

Јанковић, Ненад Ђ.
Астрономија у предањима, обичајима и умотворинама Срба, Српски 
етнографски зборник lXIII, Живот и обичаји народни, књига 28, Бео-
град 1951.
Камен, камење: Божији престо од њега, с. 28. Брада постала од њих, 
с. 18. Драго камење, С. 130. Камење из неба, с. 27–28. Камење испод 
земље, с.10. Камење клинасто, с.46; Камење крваво, с. 130; Камење ме-
теорско, с. 27.28, 130, 134; Небо од камења, с. 28–30; Камење усијано, 
врело, с. 27, 121, 130, 134; Камење хладно, с. 28–29, 127, 130, 134.

Јанковић, Сава
Жртва зидања у њпосу источне Србије, Развитак бр. 3. Зајечар 1969, 
44–52.

Јанчић, Миодраг
Човек подржава камен и превазилази га, Човек и камен, Галерија САНУ, 
Београд 1990, 210–222.
Силикати и карбонати – њихова структура и особине. Камен – основ-
ни материјал за израду оруђа палеолитског човека. Ватром човек мења 
састав и структуру камена. Могућност и ограничења керамике. Од оп-
сидијана до оптичких влакана. Природни и синтетички монокристали. 
Синтетички дијамант и графит. Шта се све може учинити од кварца, 
од воденичког камена до силикона и микропроцесора. Поглед у будућ-
ност.

Јелић, Илија М.
„Васојевички закон од дванаест тачака“, Пос. изд. Српске књижевне 
задруге, књига lXXIII, Београд 1929, с. 22.
Казне батинама за крађу и идење на Цетиње са обешеним каменом о вра-
ту ради жалбе књазу Николи. Сматрано је, да је батина само за стоку, за 
обичну фукару... али не и за људе.

Јелић, Илија М.
Крвна освета аи умир у Црној гори и Северној Арбанији, Београд 1926, 
с. 31, 33.
Место узимања крви (освете) – предмет – „камен на који се наслањају 
дрва да ватра боље гори“ – огњиште, крв, предмет, само крв треба да ка-
же кад ће доћи време да се убијени освети. Како се врши крвна освета 
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и где, предмети...„или ће се пак, „дохватити камен“... све оно што и на-
паднути може да користи у самоодбрани, с. 100 – Посредовање за умир 
– мироносница, била би у стању „да и из камена сузе измами“...с. 130 
– Пресуде – умирна пресуда. Мирење Морачана и Васојевића – разгра-
ничавање територије...граница...Јасенови Бријег, побијен камен и с бри-
јега... и водом, све како „вода иде до Вучетина камена, а с крај ливаде ко-
ја се зове Вучетин Кам...“, с. 134, „У прву призвасмо у помоћ име божје, 
од куд свака правица, мир и слога извире, а у другој пребисмо главу ка 
глави и каменом протирисмо (тј. да нико никоме ништа не плати..)“.

Јелић, Илија
Обраколомству с теоријског и практичног гледишта, Београд (1928), 
с. 88
Расправа из кривичног права и правне политике с нарочитим освртом 
на српско обичајно право.
С. 43,45 – „Јевреји су казнили оба са извршиоца самртном казном. 
Сем тога они су обљубу веренице били изједначили са прељубом удате 
жене, па су оба лица, браколомнике каменовали (Мојс., V, 22, 22–25)“. 
„Турци су браколомнике казнили тиме што би их прво ставили у џак, а 
потом заједно с њим бацили у воду, при чему су за џак везивали камење 
...да би лакше потонуо“.

Јелић, Илија М.
Шта значи камен о врату?, Београд, 1931, с. 46.
Историјско-правна студија. Коментар чл. 65 Законика Данила I књаза 
црногорског, од 23. априла 1855. „Који би Црногорац или Брађанин по 
данас дошао суду на желбу са објешеним каменом о врату, био прав или 
крив, биће тјелесно кастигован“. 
Тумачења зашто се камен носио и шта је он значио Покушај одговора на 
питање. О доказима да се на жалбу ишло са обешеним каменом о врату 
(народне песме, усмена традиција, пропис чл. 65). Зашто се камен но-
сио и шта је он значио, мишљење, претпоставке, објашњења, веровања, 
празноверице.

Јелић, Илија М.
Шта значи камен о врату?, Живот и рад 103, Београд 1933, 1422–
1448.
Полемика и расправа о ношењу камена о врату при доласку на суд.

Јиричек, Контантин
Историја Срба, књига 1, Београд 1988, 284.
Примена поштовања камена „међаша“. Обележавање сеоских међа – ус-
правно, укопано камење, камени крстови... Утврђивање овима одговор-
ности становништва по питању случаја крађе...

Јовановић, Ал. С.
Приносци за историју старог српског права, Други део, Београд 1900,
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С. 56–61 – Проклињање на раскрсници путева – учесници држе камен у 
руци, ударањем једног о други, уз клетву, а затим стављање камења на 
гомилу („проклету гомилу“).

Јовановић, Александар
Римски надгробни споменик из Новопазарске бање, Новопазарски збор-
ник. књига 9, Нови Пазар 1986, 33–39.
Надгробна стела – опис...ниша са представом двојице покојника...,орна-
ментика, декорација, фибуле.

Јовановић, Александар
Трагови трачких култова и нашим народним веровањима, Зборник 
филозофског факултета, Београд, се.: историјске науке, књига XIX, Бео-
град 1997 (Споменица М. Барјактаровића), 128–129.
Камен станац (столовни камен) као елеменат иконографије трачког ко-
њаника. Неосредна веза камена станца са столовним каменом – њихова 
ијатричка функција. Приписивање изузетне исцелитељске моћи Столов-
ном камену:„на њему се хране и негују „деца“ која се држе“, престаја-
ње болести болеснику, вода се столовног камена и лечење, стављање 
болесника испод стола да би болест стала...„Крмљење коња над каме-
ним столовком о Тодоровој суботи. Ритуално јахање коња – почетак од 
столовног камена. Приказ Трачког коњаника и олтара... Квалификација 
камена станца (столовног камена) као гробног белега...

Јовановић, Јов. М.
Законодавство у XVIII и XIX веку у Црној Гори, Архива за правне и дру-
штвене науке, 10, Београд 1911, 376.
Законик кнеза Данила из 1885... пропис казне за поједине преступе, 
одређење телеске казне за сваког оног који би на жалбу суду дошао с 
обешеним каменом о врату...

Јовановић, Коста
Горње Драгачево. Антропогеографска проматрања, Српски етнограф-
ски зборник, књига XI, Насеља, књига II, Београд 1908.
Преглед географских имена. Камен (у Каони), 353, 374. Камена чесма, 
извор у Бијелом камену, 387. Каменица, брдо, њива, кремењача, 317, 
353 – Пашанику (Д. Каменица, Дупци), 381.

Јовановић, Коста
Неготинска крајина и Кључ, Српски етнографски зборник, књига lV, 
Насеља, књига 29, Београд 1940.
Каменац, топоним у с. Карбулову, 215. Каменити поток, топоним у насе-
љу села Грабовици, 258. Каменит (с. В. Каменица), 247, 265. Каменица 
(с. В. Каменива), 265. Каменица, топоним у насењу села Томничић, 159; 
топоним насеља у селу Михаиловцу, 239; село Велика Каменица, 77, 80, 
237. Каменичка Река, 236, 264. Каменичко Брдо, с. Михаиловац, 239. Ка-
мењарска Мала, махала у с. Рајцу, 162.
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Јовановић, Љубомир
Млава, Антропогеографска роучавања, Српски етнографски зборник, 
књига V, Насеља, књига II, Београд 1903.
Камена Глава, 251, - вис. Каменица, 358. Каменово 249, 253, 275, 276, 
279, 280, 283,284, 294, 347, 350, 360, 361, 362, 364,365, 412, 429. Јачи из-
вори. Назив села, земљишта, слојева песка, лапора и глине. Назив села 
према положају некад или данас. Велике камене плоче на гробљима. Де-
лови пута. Гробља, гробишта, места где су некада биле цркве. Називи се-
ла, заселака. Приче о имену села. Заветине у селима, салаши, гробља...

Јовановић, Петар С.
Бања. Антропогеографска испитивања, Српски етнографски зборник, 
књига XXIX, Насеља, књига 17, Београд, 1924. 
Топографска имена: Камен, 106, село Каменица, 37, 105, Село Камењар-
ска мала 29,95, - назива се по породицама које је њој станују.

Јовановић, Петар
Порече, Српски етнографски зборник, књига lI, Насеља, књига 28, Бе-
оград 1935.
Камендол, село у Тиквешу 275, 314. Камендоловци, виси: - Данковци 
– Камендоловци, р. у Грешници, 314. Каменица, предео између Охрида 
и Дебра, 274. Камењане, с. у Д. Пологу, 330.

Јовић, Видојко
Скупоцени камен у Антици, камен и човек, Галерија САНУ, Београд 
1990, 134–145.
Мајдани. Мермери. Гранити. Порфирити. Базалти. Мермерни оникс. 
Трговина и транспорт. Коришћење скупоценог камена. Диоклецијанова 
палата у Сплиту. Галеријева палата у Гамзиграду, Фишбурн.

Јовићевић, Андрија
Малесија, ЕЗб, књига XXVII, Насеља, књига 15, Београд 1923.
Каменицам село код Скадра, 9, 76, поље, православне породице.
Гомиле (магиле) – од камена су у брдима, земљане у пољу, 13.
Црквине и гробља, 16, 17 – надгробне плоче, смер гробља...

Јовичевић, Андрија
Ријечка нахија у Црној Гори, Српски етнографски зборник, књига XV, 
Насеља, књига VII, Београд 1911.
Гробни камен. белег у народу, 759. Гробнице, место, 552 – гробни ка-
мен. Каменик, брежуљак, 410, 420, 464. Каменски млин, 541.

Јовићевић, Андрија
Скадарско језеро и риболов на њему, Српски етнографски зборник, 
књига XIII, Жив. и обич. народни, књига 7 (Етнолошка и етнографска 
грађа), Београд 1909.
Каменило (конац на жрежи о коме виси камење), 198.

Јовичевић, Андрија
Црногорско приморје и Крајина, Српски етнографски зборник, књига 
XXIII, Насеља, књига 11, Београд 1922
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Каменички мост 4, 14, 25 – нека врста границе, међе (од – до).
Каменица, 63, 71 – комунице – топографска имена – село, развалина, 
њива. Камени Бријег, 66 – назив брега поред села.

Јуришић, Јован
Мешајица од бога Благословена, Гласник Етнографског музеја, књига 
IV, Београд 1929, 113–114. Народна приповетка из Млаве. Воденица, во-
денични камен, дрво што у камен удара, бог, ђаво, мешалица и качамак 
воденични.

Калуђеровић, З. – Ђурић, Н.
Сврљишка котлина у праисторији, Зборник народног музеја, Ниш, бр. 
6–7, Ниш 1991, 9–18.
Камена оруђа. Камена секира, чекић...

Камен, Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига IX, СА-
НУ, Београд 1975, 152–165.
Минерални агрегат различитог састава. Особа, чврстог, постојаног ка-
рактера, неосетљива, хладна особа. Камен на души, камен на срцу, те-
шка брига, невоља, мора. Надгробни споменик, плоча, место погобије, 
белог, Воденични, млински камен... у медицини, емоционално обојени 
израз (камен, камена). Камени мост. Не њихај се. Камен – срце, камен 
– груди. Камен међаш. Камен мудрости. Камен спотицања. Убојни ка-
мен. Бацати камен... Клети, каменовати. Остати каменом...Камени хла-
дан, неосетљив, безосећајан, немилосрдан...

Камен, Речник Српскохрватског књижевног језика, књига II, Матица српска, 
Нови Сад – Загреб, 1967, 641–644.
Одломљени део стене. Воденични камен, жрвањ, надгробна плоча, спо-
меник Успомене „леже под каменом“. Песнички камен, каменит, непри-
јатна обавеза. Бацати се каменом на кога, кудити, ружити, клеветати. Ка-
мен међаш. Први камен...најважнији део...Под каменом (држати тајну). 
Ко тебе каменом ти њега хлебом. Тешка клетва у проклињању. Стати на 
луди камен. Створити се каменом. Начињен од камена. Безосећајан, нео-
сетљив као камен, каменаст, каменит, камено – непомично...

Камен, Свезнање, Београд, Дело с. 982.
Значење, име. Облици. Поштовање. Веровања. Камен и душа покојнико-
ва. Прављење фетиша. Култни значај врста надгробног камења. Вештач-
ко справљање камена. Камено доба (алатке, оружје) – подела (палеоли-
ти, неолитик). Каменовање.

Камена књига предака, види: Николић, Радојка Камена књига предака у из-
дању НИРО „Задруга“, Београд 1979.

kanaet, Tvrtko
Podveležje i podvelešci, Naučno društvo Bih, djela, knjiga VI, odelenje 
istorijsko-filoloških nauka, knjiga 5, Sarajevo 1955.
Камена, село Невесињски срез. Камените Главице, зараван, Вележ.
Камените Рупе, падомиште – невесињски срез.
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Карамата, Стеван
Благо из камена, Човек и камен, Галерија САНУ, Београд 1990, 192–
195.
Драги камен. Гвожђе. Манган. Никл. Кобалт. Молибден. Олово и цинк. 
Алуминијум. Злато.

Карановић, Милан
Молитва св. Сави кад змија „упече“, Гласник Етнографског музеја, 
књига IX, Београд 1934, 100–102. Место „Милун Камен“, у Дежеву. О 
гостољубивом човеку и злој жени (св. Сава као лекар,...), где жена непо-
знатом човеку даје „Камен му за вечеру“, „Камен му поставља “ и „Ка-
мен му под главу“. Кажњавање жене од стране Бога. Молитва св. Сави 
за оздрављење „завијање пупка“...

Карановић, Милан
Поуње у Босанској Крајини, Српски етнографски зборник, књига 
XXXV, Надеља, књига 20, Бегорад 1925.
Камено, 472, 473 – породица у селу Подгомила, досељеници из Кључа. 
Камићи, 637,639 – породица у селу Каљковићима. Кампићи, 652, 653 
– породица села Шиљковача, Каменград, село 283, 289, 315, 396, 397. 
Каменица, извор, поточић, заселак 295, 411, 415, 426. Камењак, брдо, 
512.

Карановић, Милан
Саничка жупа у Босанској Крајини, Српски етнографски зборник, књи-
га XlVI, Насеља, књига 26, Београд 1930.
Каменград, градина, насеља села у Босни, 261. Каменица, Камичак с. 
261. Каменица, врело у Грмеч планини, 281. Каменовац, Каменица, њи-
ва у Тур. Биљанима, 294. Камериште, Кременац, врела 303. Камичак, 
стари град и село на Сани, 261.

Караџић, Вук Стефановић
Географско-статистичко описаније Србије, Даница за 1827, 126–176.
Имена села: Камен, Каменица, Каменово 142, 143, 144, 146, 147, 148. Ка-
менари, 150. Камендол, 151. Каменово, 153. Имена села у Србији изван 
Пашалука, с. 354, 356, 359, 361. Почетак описанија српских манастира, 
Даница 1826, 35–52 (48–49–32–33); (50–52–37–40). О сахрани на лицу 
места. Камен ударен у земљу на по брда, а на врх још два таква – умрли 
су отимајући се за девојку. Камени белег на месту смрти (између оста-
лог и издахнућа деспота Стефана Лазаревића 1427 ’тело преношено и 
сахрањено) а камени белег на месту погибије.

Караџић, Вук Стефановић
Етнографски списи, Београд 1972, сабрана дела, књига XVII, с. 630. 
Кам, с. 272, 277, 278, 292, 296. Камен – 52, 56, 104, 110, 114, 185, 208... 
други 63, за мељаву 49, четири камена у Јадру које народ зове „Милоше-
во скакалиште“. 324 – веровања у вези са драгим каменом. 376 – врача-
ња у Срему, девојка и суђеник. С. 352 – игра са округлим каменчићима 
(вршац, Црна гора).
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Караџић, Вук Стефановић
Живот и обичаји народа српскога, Српска књижевна задруга, књига 
340, Београд 1957.
С. 28 – Благовјест и бабини козлићи, како је „март узео неколико дана у 
фебруару, смрзао, окаменио бабу и њене јариће. Место у некој планини 
где се и данас може видети камење, баба у средини, јарићи око ње, с. 77 
– За честитост збора и сабора – благослов богомољама, да буду бијеле 
и лијепе, окићене и оружане с двора клаком и каменом ...“. С. 128, 178, 
204, 215, 223, 228, 259 – песме у колу пред кућом, „ил су они два камена 
драга“, јаукалице у земљи под камењем. Што остави мајку твоју, мајци 
ками. Молитва противу „море“ која у сну притиска, гуши,“ – ,„ни каме-
на каменица...“, пробијање леда каменом и јурњава за св. Аранђелом, 
под оним љеском ...,„има гуја с драгима каменом на глави“. Спавање 
Марка Краљевића у пећини, где је своју сабљу... у камен ударио, шарац, 
маховина и сабља и камен. Мазија, вађење усијаног камена из вреле во-
де, доказ невиности да је што украо ако се не опече...

Караџић, Вук Стефановић
Почетак описанија српских манастира, Даница за 1826, с. 35 ид.
Почетак описанија српских манастира, с. 42 Јовања „...око прозора сто-
ји мајсторски изрезано и ишарано камење, и бијели се“. С. 43 – Преобра-
жење...„а око манастира по камењу посију по мало граа и лука...“. С. 46 
– Тројица,...„но није моловата, него се види камење и изнутра...“. С 50 
– Савинац...„и сва је од камена срезана...“. „А по ном камењу, по води, 
стоје рупе (ђекоје) као стопе човечије и...“,...„Јасеница, сем Дрвенглаве 
има камен (око три аршина висок, један аршин широк, а једну пед де-
бео), у врх кога је изрезан крст...“

Караџић, Вук Стефановић
Правитељатвујушчи совјет српски, Беч 1882, с. 54.
Камен у животу и обичајима народа српског.

Караџић, Вук Стефановић
Српске народне пјесме, књига I, у којој су различне женске пјесме, Бео-
град 1891.
С. 383 – Камен становити. Становно камење, пјесме бр. 510 и 511, 730, 
С. 235 – песме бр. 310 – Драги недраги „ Студен камен под главу мета-
ли“.
Где ко умро онде га и закопати. Камен у по брда (на гробу, момка) она 
два на брду на гробу момка и девојке. I, 178, бр. 204 – претварање у ка-
мен за казну – синови који шаљу мајку у гору да је поједу звериње, буду 
претворени у камен. Девет сина девет каменова, девет сина девет љутих 
змија – па се змије по камењу вију.

Караџић, Вук Стефановић
Српске народне пјесме, књига II, Београд 1913.
С. 59 и 68 из песме Ненад Симеун... „Скачу скока, мећу се каме-
на“,...„Прескаче им каменом одмеће“. С. 47 из песме, „Змија младе-
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жења“, стих 65 – „камен, краља, да се обрадујеш, обрадујеш од срца 
породу“, с. 79, песма бр. 17, с. 81 и 82, „Наћи ће те камен становити“ и 
„Нађоше камен становити“ и „разбише камен становити“, „Па и царе 
о камен удара“ (крсти златни)... С. 68, 105–116, 119, 121, 122, 128, 144, 
190, 192, 193, 196, 261, 326, 328, 382, 393, 394, 473, 475, 494 – да сазидам 
кулу од камена, да те бацим у камену кулу, и на главу камен дофатио, 
„мали камен од хиљаде оках“, змије и камен станас, са недара драгим 
камењем, златни прстен, бисер и драго камење, круна позлаћена, а у њој-
зи три камена драга – сјаје ноћу како дању сунце, Да копамо мермера 
камена, Да градимо цркву од камена, од студена креча и камена, плоча 
камена, „Шути Дужде окаменио се“...„у јабуци два камена драга“. „У 
зубима држи драги камен, “, „поред ког се види вечерати“. Три балчака 
златна и у „њима три камена драга“. „Убила га мемла од камена“. „По-
црнио као камен сињи“. „У челенку два камена драга, која сече дрвље и 
камење, дрво, камен и студено гвожђе (сабља навалија).

Караџић, Вук Стефановић
Српске народне пјесме, књига III)у којој су пјесме јуначке среднијех вре-
мена), Београд 1894.
С. 7, 115, 333, 334, 336, 497 – алем драги камен, три камена драга, на 
балчаку алем камен драги, очи су јој два драга камена, на обличју камен 
сија драги...

Караџић, Вук Стефановић,
Српске народне пјесме, књига IV, у којој су пјесме јуначке новијих вре-
мена о војевању за слободу, Београд 1896.
С. 1, 27, 30, 38, 39, 56, 60, 61, 104, 332, 333, 334, – „Да је гуја, под камен 
би била“, „на студен се камен наслонио“, „То је љута и камена гуја“, „не 
дамо ти ништа до камена“, „Па побегох Чеву каменоме“,„ узми мога 
камена шићара“, „Та нијесам ни ја од камена“, „Е ћах стићи у брда каме-
на“, „Е ћах јаздит у брда камена“, „Док дођоше у брда камена“.

Караџић, Вук стефановић
Српске народне пјесме, књига IV, Беч 1882, 325.
...Па окрену стану бијеломе, код стана је ноћцу преноћио (код камена).

Караџић, Вук Стефановић
Српске народне пјесме, књига VI, Београд 1899, с. 225.
Наша народна песма и змија од злата која на глави има алем камен дра-
ги, према коме се види вечерати, „у по ноћи као у по дана; код гује ти не 
треба сунце“
Књига VI, Беч 1866, 30–33 – о уништавању гроба, „Па наложи огањ ва-
тру живу“, те изгоре..., ...Да ми нема гроба ни мрамора, VI, 5 „Грешници 
на оном свијету“ – мерење каменом – Ил ја мерим на камен студени, не 
би ли га камен притиснуо.

Караџић, Вук Стефановић
Српске народне пјесме, књига VII (у којој су пјесме јуначке средњијех 
времена), Београд 1900.
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С. 74, 96, 118, 129, 217, 218, 243, 245, 248, 249, 251, 319, 321, 322 – „на 
њима су два камена драга“, „Што је у њој дрва и камена“... „А око ње 
камену авлију“. „На некакву камену ћуприју“, „на врху му алем камен 
драги“, попуњена драгијем камењем... „Два кремена два камена драга“, 
... „Да бјежимо брду каменоме“, „Побјегоше брду каменоме“...„Те он 
покри дванаест камена...“. „Џевердан по камњу туче“... Пушка креме-
њача, „С камењем се бјеше загрлио“... „Неће му се камен растворити“ , 
„Те се опет на камен поврну“, „Само Бога и студен камена“... „За студен 
се камен заклонио“...

Караџић, Вук Стефановић
Српске народне пословице и друге различне као оне уз обичај узети рије-
чи, Београд 1900.
С. 156 – Камен воденични боље меље кад се често покива... да и млађи 
боље случају кад се почесто бију (удри зло, да је горе). Камењак (вук 
као да би му се уста окаменила да не закоље што). Кам из рече а ријеч 
из уста (што се рече не може се ласно повратити као и камен кад се из 
руке пусти).
Ками мајци! Као клетва у харцеговини и у Црној Гори (Ками мајци, да 
утећи могу!)
Ками ономе кога бију. Ками ономе ко туђ кам премеће (тешко ономе ко 
није код своје куће, него туђ посао ради). Ками ти у срце! Клетва у хер-
цеговини и Црној Гори.

Караџић, Вук Стефановић
Српске народне приповетке, загонетке и пословице, књига I, Београд 
1897,
С. 44 – мермер камен – лепо отесан на четири угла. Слуа, колиба, сто, 
злато...
С. 53 – Цар, драго камење и бисери, мајка и двори (змија младожења). 
Златоруни ован, с. 71 – девојка, птица, орлово перо, камечак, вода, ока-
мењена галија. Побратимски дарови, 99 – I цекини из камена пређаше! 
Три јегуље, с. 122 – баба, камен станац, окамењеност. Чудновата длака, 
с. 127 „а он мучи као камен...“. Кум риба, с. 217 – дете, врат, драги ка-
мен, сјај драгог камена, мора, остењивање, крштење. Кум риба и зла све-
крва, драги камен, с. 235, 236 – Старац, балота, младић, окамењивање 
браће, сестара, окамењена браћа, пећина, притца, језеро, вода зелена... 
Царев зет и крилата баба, с. 276 – роб (красан младић), џилит, бадем 
велики камен. С. 383 – Што стоји на камену а камен му је на глави. За-
гонетка и одгонетке, с. 34, 67, 114 – камен, брашно, камен воденични, 
камен у земљи који никад није користан. С. 148–149 „Тек што у ову 
авлију уљезе, остаде и он и коњ у и пас мртав и окамени се на мјесту 
где се нашао“. Баба седи на станцу, она окамењује. Уклињање у камен 
и окамењивање.

Караџић, Вук Стефановић
Српски рјечник, Беч 1818, Перосвета Београ, Сабрана дела, II, 1966.
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Камен и све у вези са њима, каменар, каменица, каменити се и др., с. 
295.
Српски рјечник... Београд, 1935.
С. 271 – камен отишао на свој камен (своју постојбину), неће да остави 
својега камена, воденица од три камена. Изађе на камену кулу. Каменит. 
Каменити се. Ја се чудим и каменим. Каменица – називи села (Срем, Ја-
дар, Кључ, Кладово, Рудничка нахија). У камену ископано. Мјера од ка-
мена. Каменица – вештица, кад јој не ваља аиме спомињати. Клетва: да 
бог да се окаменио. Уста аму се окаменила.. Камен станац – „становит 
камен“ – камен „који је из земље изникао, па се не може помаћи!. Што 
значи камен који чврсто, стабилно стоји.

Караџић, Вук Стефановић
Српски рјечник (1852), Сабрана дела, књига XI (1), Београд 1986.
Драго камење, што га носе поједини јунаци из народних песама, које 
штити од рана и др.
Кäмен, кäмена. Па изађе на камену кулу. Каменар, каменара, в. и зидар. 
Камендара (планина). Каменити се (ја се чудим и каменим). Каменица 
(називи села, места). Камењак (као да би му се уста окаменила. Камења-
ње... и др. све што се односи на камен и у вези с њим, с. 374–375. Стано-
ван – „камен“ – Да од њега сва гора...

Караџић, Вук Стефановић
Црна Гора и Бока Которска, Српска књижевна задруга, Београд 1922, 
42.
Да до књаза Данила, ни у Црној гори ни у брдима, није било редов-
них кривичних суда, већ су завађене стране, за сваки карактеристичан 
случај биране судије по свом нахођењу – да је излажење пред суд са 
обешеним каменом о врату, чиста творевина политичког уређења црно-
горских брђанских племена...(нема у књизи).
С. 24 (преглед историје – о потомству Иванову), (Женидба сина Макси-
ма) – дарови... на глави јој осам камен драги... 35 – стрељање за крађу. 
Камен новац – народ, страх, поштење, част, с. 57 – камен клупа као ме-
сто око чега се саветовало. Алексинац 1899, бр. 11–12. Марков камен у 
Свођу, округао, висок 1,5 к. Марко га је бацио на Косово да би доказао 
неверном Турчину, да га може бацити преко планине, далеко, да Турчин 
неће видети где ће пасти

Карић, Владимир
Србија, Београд 1887, с. 39–395.
Богатство и вађење каменог угља за гориво. Камен за зидање, печење 
креча. Стари бели мермер, радионице за израду. Тесање воденичког ка-
мења. Клисуре, стране планина и брегова. Сиви, кречни камен. Зидови 
– тесани камен. Степе, кршеви – карлични камен. Римско камење. Каме-
ница – место, кула. Манастир Горњак, страна од камена крилаша. Бели 
камен катник. Природне камените вратнице.
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Кашанин, Милан
Две црквине код Пријепоља, Гласник Скопског научног друштва, књига 
I, св. 2, Скопље 1926, 365–369.
Црква манастира Пустиње. Црква у Ивању. Сига и ломљени камен, те-
сани камен. Велики камени блокови и надгробне плоче. Обичан камен. 
Тесани камен и плоче румене боје.

kemp, p
Healing Ritual (1935), 20.
Да се у нашим причама казује: „Кад другови полазе на пут у различи-
тим правцима, поеску неко стабло или засеку неки пањ, или одаберу 
камен и кажу један другоме, да ће онај који се врати пре и нађе да пањ 
или стена крвари, по томе знати да му је друг у животној опасности 
(или погинуо).

Карић, Иван
Двије народне љекарије, Гласник земаљског музеја, VIII, Сарајево 1896. 
с. 523.
Басме у лечењу...„Шта му је под главом било? Камен“.

Кларић, Иван
Неколико народних љекарија из околине Ливна, Гласник земаљског музе-
ја XI, Сарајево 1899, бр. 1, 177.
Лечење онога ко мокри у сну, у кревету помоћу шупљег камена, уз одго-
варајуће бајање.

Shzemenich: Elemente inris crimininalis hungarici, pasonni, 1817, 76.
Да је ношење камена било познато и у старом мађарском праву, па је 
вероватно прешло и у старо хрватско право.

Кнежевић, Сребрица
Врата, вратнице, капије и улази – вековна потреба организације и без-
бедности, Гласник Етнографског института САНУ, књига XlIX, Бео-
град 2000, 79, 81, 82.
„Камените вратнице“..., Монолитне Сунчеве двери исклесане су од анд-
ског вулканског камена са ликом бога Виракоче,...„Рајска врата, Врата 
пакла-хада гробљанске капије, према „оном свету“.

Кнежевић, Сребрица
Лик змије у народној уметности и традицији Југословена, Гласник Ет-
нографског музеја 22–23 Београд 1960.
с. 92–94 – Лик змије на надгробним споменицима (стећци, крстови). 
Везивање змије за покојника и места њиховог пребивалишта.

Кнежевић, Сребрица 
Народна медицина у селима Сиринишке жупе, Acta historica medicinae 
II, св. 1, Београд 1962, с. 121.
Шупаљ камен у лечењу заболелих груди (брадавица).
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Кнежевић, С. – Јовановић, М.
Јерменовци, Српска академија наука, Српски етнографски зборник, 
књига lXXIII, Одељење друштвених наука, Расправе и грађа, књига 4, 
Београд 1958.
„Каменица“, вештица, 88 – урок, урицање, наношење зла, посебно деци.

Ковач, Гојко
Осврт на старине у Зовом Долу, Гласник Етнографског музеја, књига 
62, Боеград 1998, 354–5, 356.
Манастир Оцртавље (Оцркавље) – порушили Турци. Од манастирског 
камена зидају џамију. Камен веома добро обрађен. Стара богомоља – ми-
нарет зидан од добро обрађеног камена. Рушењем остатака манастира 
1948., од камена саграђен задружни дом. Корито очувано неоштећено. 
Као ћошак од манастира била је камена плоча са отвором кроз који се 
могла провући рука у корито. Недалеко од џамије налазио се бијен 
камен стуб. Недалеко од манастира налази се велика скупина стећака 
(гробница)... на неким су уклесани крстови, а на неким мачеви. Стећци 
су оријентисани североисток-југозапад. Стећци, крстови, мостови, ка-
мене столице. Место Рај као један камени крст, висок 4 м. На стећцима 
угравиране праве линије, кругови – православно гробље Рај камен, го-
мила крстова, рупе зидане каменом, као гробнице...

Комар, Горан Ж.
Планинска села Драчевице под влашћу Венеције (1687–1797), херцег 
Нови, на Топлој 1997.
с. 81, Камено – „У порти се виђа један стећак који припада класичном 
раздобљу стећака, а такође гробнице типа „Глоговичких“. Северно за-
падна Бока – Драчевица, 230–250, неки аспекти народног живота. По 
бокешким планинским селима, као и онима смештеним уз обалу, „нео-
бично је низак број надгробних споменика са хришћанским обележји-
ма“. хришћанске формуле и обележја на крају 19. в., „окомито грубо 
притесане плоче“. У скупини груписаних каменова, виђају се мањи 
камени крстови грубо израђени, а на гробовима леже велике камене пло-
че, поклопнице грубо сечене, тврде орнаментике и без натписа. Стећци, 
Еванс – келтско надгробно камење, доминирајуће писмо – стара ћири-
лица, старојеврејска и хришћанска – православна симболика. Грубо оте-
сане плоче окомито пободене крај главе и ногу покојника... Данашњи 
нагробни каменови, натписи на каменом крсту. Грубо утесани натпис 
ћириличким словима на великом грубом камену, са специфичним хри-
шћанским симболима занимљивих знака, Гробни каменови без натписа. 
Камени гробови и крстови грубе израде, грубо притесано камење окоми-
то пободено у земљу. Топоними.. Камено, Каменица, Каменска раван...

Комплексна научна експедиција в северозападна Булгарија през 1956 година, 
БАН, Софија 1958, 17–19, 188–89, 192, 198, 202
О каменим заветним крстовима истог типа као у крајевима источне Ср-
бије. Грађа у радовима филолога, историчара и етнолога.
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Кораћ, Војислав
Градитељ и камен, Човек и камен, Галерија САНУ, Београд 1990, 
122–132
Изванредна својства камена као природног материјала, чврстина, посто-
јаност, боја, могућност цепања. Размере и број остварених дела у каме-
ну. Велика дела класичне Грчке. Обрада и транспорт. Камен у Римској 
империји. Беле камене фасаде многобројних романких цркава. Занат у 
камену. Наше цркве у камену. Камен као грађевински материјал у срп-
ској архитектури XIV в.,…

Костић, Александар Р.
Драго и полудраго камење, Човек и камен, Галерија САНУ, Београд 
1990, 54–59.
Дијамант, Рубин, Сафир, Смарагд, Топаз, Аквамарин, Тиркиз, Гранити, 
Оливин, Бисер, Аметист, Жадеит, Нефрит.

Костић, Михаило
Белопаланачка котлина, Беографски институт „Јован Цвијић“, пос. 
изд., књ. 23, Београд 1970, 155.220.
Заветни крстови, компаративна грађа.

Костић, Петар
Пословице, загонетке и бројанице у Призрену, Гласник Етнографског 
музеја, књига V, Београд 1930, 126–137.
С. 129 – Камен је на место тесак (сталност је корисна). Сенци менци на 
каменци...Ката седи на камене,...Енци, менци на каменци,...

Костић, Софија Н.
Змија у обичајима и веровањима код Срба, докторска дисертација, Бео-
град, брањена 1. VII 1996.
С. 50, 52, 54, 60, 68, 71, 88, 101, 104, 105, 106, 107, 110, 117, 121 – Амајли-
је против змије као апотропејско средство. Бодење тврдог камена крај 
огња (изговор басме) – хамајлија у виду змијине главе начињена од црве-
ног камена, зла жена..., под главну метне камен..., „да се урок уроком по-
ништава а камен каменом избија“... Оживљавање убијене змије, неким 
змијским каменом да је отровница највише на терену камењарку, нала-
зак змијског камена и учење немуштог језика. Гујини празници, обичаји 
о Тодоровој суботи, врачање змијина камен и кућни праг, камен и преба-
цивање, лупање у камен иглом..., тумачење, камен, змија и Младенци, 
камен и огњиште, камен и преносна магија пре заласка Сунца. Бацање 
камена с ногу у даљ, камена преко главе, маказе, бритве и кремен...

Костић, Софија Н.
„Култ змије код Срба“, „Кадињача“, Ужице, 1998.
Подела празника са атрибутом змије и употреба камена у лечењу и ма-
гији.

Костић, Софија
Народна знања и веровања у Књажевачком крају, Главник етнограф-
ског музеја 62, Београд 1998, 126, 128, 138.
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Легенда – испод темена крст који је закопан. Закопана девојка, чија је 
баба проклела да због тог крста треба да погине одређен број људи... 
Запис села а- неговање (чување), па чак и ако исчезне, обележи се каме-
ном или крстом. Има и села на чијем су запису 2 крста.
Веровања везана за људску душу, која се склањала у дрво, па чак и у 
камен. Појава, да рођаци и пријатељи приликом доласка на гробље, оба-
везно љубе споменик – директно остваривање контакта са покојником.

Костић, Софија
„Путник кроз време“ текст за каталог изложбе скулптура Богољуба 
Живковића, Београд 1998.

Костић, Софија
„Психолошки аспект амајлија у народним веровањима, Етноантро-
полошки проблеми, (камен као амајлија) с. 11/12, Београд, 1996/97, 
109–120.

Костић, Софија
Народно лечење у Ђердапском подунављу, Етноантрополошки пробле-
ми, св. 8, Београд, 1990, 69–75.

Костић, Софија
„Латинска америка“, каталог, Соко Бања, 1997.

Костић, Софија
„Претакања“, текст за каталог Момира-Моме Јанковића, Београд, 
1998.

Костић, Софија
Савремена примена амајлија, Тимочки медицински гласник бр. 2/3, Заје-
чар, 1999.

Костић, Софија
Амајлије у народним веровањима истичне Србије, Гласник Етнограф-
ског музеја бр. 60, Београд, 1996, 77–97.

Костић, Софија
Традиционално лечење у Старом Влаху, са скупа у Новој Вароши, 1998. 
Гласник Етнографског музеја, Београд, 1999. 273.

Костић, Софија
Традиционална веровања у загробни живот, Етноантрополошки пробле-
ми св. 6, Београд, 1989, 95–101.

kotnik, Fr.
Skoz potegnuti, skoz vleči, skoz iti ali lesti-kot zdravilno in čarovno sredstvo, 
Čas. za zgodovino in narodopisje, XXXII, lubljana 1937.
295. У Словенији су стављали, да виси шупљи камен на врата (Вотел 
камен), као заштита од вампира и море.

Кошутић, Владета Р.
Бајалице из Босанске Крајне, Расковник III, бр. 8. Београд, 1970, с. 84.
Бјело млијеко капље на камен, у камену мозга нема, а...
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Крстановић, Божидар
„Динарска дводелна кућа“ и области источне Србије. Прилог за типо-
логију народног градитељства Серије, Гласник Етнографског института 
САНУ, XlIX, Београд, 2000, 207–216.
Склоп организација простора, градитељски елементи, облик. Матери-
јал камени др., укопавање, подизање каменог зида у висину. Брвнара, 
настанак симбиозом дрвене и камене куће. Реликт камене куће и под, 
зид од камена.

Крстева, Ангелина
Народна медицина во Железник, Македонски фолклор, XX, бр. 39–40, 
Скопље, 1987, с. 123.
Громовни камен (стрела), код Македонаца „камче поднато од ровјата“ 
ровја – гром). У Железнику, потапан у воду, којом је зајан болесник „про-
тив бодежи“ (пробода).

Крстић, Дејан
1. Културна места торлачког дела Старе Планине, Пиротски зборник 
23–24, Пирот, 1998.
С. 51–56 – Камени крстови са натписима посвете свецу, ко подиже и ка-
да, с. 52. Стара црквишта – табуисано камење, камен се са њих не узима 
и не користи.
2. Обед се обавља око бившег олтара од камена, ако не постоји култно 
дрво или крст, с. 55.

Крстић, Дејан
Култни и лековити извор горњег и средњег Тимока, Етно-културолошки 
зборник, књига III, Сврљиг 1997.
с. 138 – „Врачка“ у вези неизлечиве болести, подизање зграде, укопава-
ње каменог крста.
Змијанац – заселак Вратарнице „камени крст на коме пише: „Овај запис 
Видовдан подижу по вољи божијој у свом имању браћа... за здравље сво-
је фамилије“, „с. 139 – „камени заветни крст,... у виду чесме, да буду...“, 
па се све ово везује за места, изворе...

Крстић, Дејан
Објекти народног градитељства на култним местима горњег и средњег 
Тимока, Гласник Етнографског института САНУ, књига XlIX, Београд, 
2000, 167–176.
С. 167, 16, 172, 174, 175 – култно камење, поставњање многобројних 
камених крстова..., олтар од воденичног камена (сл. 7). „Ћелије“ – згра-
де – опис, просторије. камени заветни крстови. Село Горња Каменица. 
Место, сеоска заветина св. Марко, ћелија, олатр место крста, усправно 
укопан камени стуб, положена округла камена плоча. У трговишкој цр-
кви се налазио камени крст посвећен светом Ранђелу.
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kulišić, Špiro
Značaj slovensko-balkanske i kavkaske tradicije u proučavanju stare sloven-
ske religije, III, Godišnjak, knjiga XII, centar za balkanološka istraživanja 
10, Sarajevo 1974, 5. 57.
С. 51 – структурално везивање земљорадничких обичаја и лунарне ми-
тологије, које су се развијале на истој материјалној и друштвеној осно-
ви, „Од камених баба па до Световидовог идола“,: појављује се рог као 
стални симбол плодности...

Кулишић, Шпиро
Српски митолошки речник, Београд 1970, с. 209
Небо – тврда матрија у виду сача. Народне песме, небески свог од каме-
на: ведро би се небо проломило, а пануло студено камење. Бог не небу 
има престо од камена...

Кулиш, Ш. – Петровић, П. Ж. – Пантелић, Н.
Српски митолошки речник, Београд, 1970.
Камен, в. остењак, белутак, 163 – Каменица, назив за вештицу, кад се 
избегавало спомињање њеног имена. Истовремено је, у овом имену са-
држана жеља да се вештица претвори у камен (да се скамени), како не 
би могла, чинити зла дела људима.
Белутак, 22 – има магичну моћ, служи као хамајлија, ушива се у пелене, 
доноси срећу,... округао белутак и ловац. Купање болесника у води у 
којој је преноћило 2 белутка извађена из реке. И обичај „пуштање воде“ 
(о Великом четвртку) за душу мртвима, делимично се изводи преко бе-
лутака. Остењак, 227–9, природна стена која има њудски облик, или..., 
Момин камен (Грделичка клисура), облик девојке... веровање народа да 
се људи, животиње, птице и дрл, претварају у камење. Срђа Злопоглеђа, 
злим очима, окамени је у вилу Арапина, Турчина. Моћ бабе, чаробнице 
да некога окамени, седење на камену Станцу, окамењивање ловца, ко-
ња, пса, младића. Мраморје (надгробно камење). Окамењивање бабе и 
јарца. Клетва „У камен се претворио!“, „скаменио се да Бог да!“...

Кунерт, Гинтер
Каменови, Човек и камен, Галерија САНУ, Београд, 1990.
С. 13 – песма о камену и човеку.

Лалевић, поп Богдан – Протић, Иван
Васојевићи у црногорској граници, Српски етнографски зборник, књига 
V, Насеља, књига II, Београд 1903.
Камен, с. 538 – назив села. Каменица, с. 584 – село. Ками, с. 537, 576 
– назив села.

lilek, Emilijan
Etnološki pabirci po Bosni i Hercegovini, Iz narodnog vjerovanja, Glasnik 
Zemaljskog muzeja, knjiga XI, Sarajevo 1899, 707, 710.
Бацање грања и камења на гроб убијеног, погинулог. Скупљање ками-
чака у врећу, ношење на ћуприју, читање кишне молитве, бацање вреће 
у воду – или стављају врећу на место где не може доћи у додир с нечи-
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стим стварима (у бунар, земљу или џамију) после читања једног штива 
из курана и, тако кишу дозивају.
С. 711 – против урока. Привезивање урочног камена за фес.

lisjen, henri
Poreklo religije, Zagreb, 1964, 66.
Иницирање постојања култа камена. О „натприродној моћи камена и 
његовој мистичној вези с човеком“... Обожавање камена који доноси 
плодност...

Лутовац, Милисав
Гора и Опоље, Српски етнографски зборник, књига lXIX, Насеља, књи-
га 35, Београд, 1955.
Каменица, њива, с. 61. Камерогој, мах 74, река 75. Камијска чесма, 61. 
Драгоношки камен, босин камен, Беф камен (Бео камен), Орлов камен, 
топографски називи крајева у селу Радешу, с. 60 – Големо камење, топ. 
називи (њиве, окућнице); Здравички Камен (планине села Диканца), 62; 
Лев Камен – букова шума села Враниште, с. 63; Црни Камен – Шуме 
и пашњаци села Орћуша; Црни Камен – народна имена за апланине, 
ливаде Орлов Камен; Дејкин камен (девојкин Камен), Тупан Камен, пла-
нине, лива и њиве, с. 67; Грацки Камен, Горчин Камен, њиве, с. 69, села 
Брод; Црвен Камен, Цигин Камен, Село Ропча, с. 72; Млајистин Камен, 
топографски назив крајева села Мали Крстац.

Лутовац, Милисав В.
Жупа алексиначка, САНУ, Српски етногафски зборник, књига XcIII, 
Насеља, књига 43, Београд 1980, с. 93.
Камењар – поток.

Лутовац, Милисав
Ибарски Колашин, Српски етнографски зборник, књига lXVII, Насеља, 
књига 34, Београд 1954.
Каменик, брдо на Мокрој, с. 80. Каменичко Брдо, у селу Брнаку, 80. 
Камењаче, махале у селу Орашу, 100, Зечевићу, 87, Весенићу, 96.
Камене монолитне гробне плоче разних облика, са урезаним или изва-
јаним крстовима, понегде и са људским фигурама, 90. Камен, камене 
плоче, крстови са гробаља, „камени гробови“, 91.

Лутовац, Мирослав
Рожаје и Штавица, Српски етнографски зборник, књига lXXV, Насе-
ља, књига 37, Београд 1960.
Каменица, Каменуша, место 326, 360, 361, 364; 374, 389 – вртаче, село, 
пашњаци, населхе, крајеви села. Комине, м. 323, 390, 397, врхови, сино-
ри, брдо, крај, њиве. Камиче, м. 399, крај сеоског атара, с. Паљево.

Љубинковић, Мирјана
Студенички мајстори каменоресци и њихови надгробни споменици око 
Петрове цркве код Новог Пазара. Зборник Народног музеја у Београду, 
књига V, Београд, 1967.
с- 317–327 (са старијом литературом)
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Mažuranić, Ivan
Prinosi za hrvatski pravno-povjesni rječnik, Zagreb, 1908, I, 160.
Године 1834. „Статутом одређује вијеће (града Загреба) да се има на-
бавити камен, о режигу објешен, пак ако се тиљанце (пиљарице) међу 
собице опсују, тад има носити један од њих тај камен о врату, од врата 
цркве св. Марко до двераца, а други пак обратно“.

Marković, Marija
Stojana in stojanci, lJ. „Mladinska knjiga“, 1982, с. 398, 404.
Отеклине на прстима или болове у рамену, Словенци у Корушкој, ле-
чили су тако, што су повлачили по болном месту, три каменчића узета 
испод стрехе.

Максимовић, Јованка
Которски цибориј из XIV, века и камена пластика суседних области, 
САНУ, пос. изд., књига 345, Одељење друштвених наука, књига 38, Бе-
оград, 1961.
30 sq, 32 sq; у сликарству, сф. : А. Стојаковић, оп. цит. 165.

Малинов, Зоранчо Л.
Посмртни обичаји у брегалничкој области – магитарска теза – брањена 
на Филозофском факултету у Београду (Оделење за етнологију и антро-
пологију), новембра 1998.
20–21 – издубљена плоча са ижљебњеним подацима, лик покојника.
С. 62 – поворка (спровод) и ношење крста, с. 94 – уређивање гроба, це-
ментирање, надгробни камени крст, мермерна плоча, с. 114 – хришћан-
ска надгробна обележја (крстови), с. 115 – гробови и надгробни споме-
ници. Надгробни споменици у облику крста изграђеног од камена, с. 
149 – фот. 1,2 – гроб грађен каменим зидом, гроб покривен каменим 
плочама.

Манић, Д.
Лужнички речник, Бабушница 1997.
Све у вези са каменом под одговарајић речима.

Марјановић, Милош
О сеоској светковини са посебним освртом на Малу Каменицу у Него-
тинској крајни, Етно-културолошки зборник књига IV, Сврљиг 1998, 
239, 241, 242, 243.
Запис је камени крст..., Код записа се чита молитва св. Пантелејмону, 
освећује и прочешћује запис. Зид од капеле са иконом, обред резања 
славског колача, кољиво, колачи, литије...

Марковић, Благоје В.
Марков кам (предања), Расковник, VIII, бр. 27, Београд, 1981, 40. 
Марко баци камен са врха Мараноја – најближи врх Проклетија иза кога 
изгрева Сунце у Враки. Предања о три камена.

Марковић, Радул
Николић, Радојка, Камена књига предака у издању НИРО „Задруга“, Бе-
оград, 1979. Осврт на Камену књигу предака – „сељакова душа на каме-
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ну“. Натписи са надгробних споменика западне Србије – драгачевских, 
старовлашких и златиборских сточара, јабаџија, кириџија, о невољама, 
недаћама, исељавањима, хтењима у минулим временима. мукотрпним 
временима.

Mandić, oleg
Od kulta lubanje do kršćansktva, Zagreb, 1954, 43, 46, 47, 76, 77, 56, 59, 41, 
62–64, 30, 68, 89, 129, 163, 181, 182, 183.
Натприродна снага, моћ вегетације, камен, земља, ватра, вода... забра-
нама и прописима у вези са њима. Невидљивој сили, моћи као основи 
манистичких схватања, мистичној вези између људског живота и поје-
диног дрвећа, камена, земље, ватре, воде, животиња. Магичним обре-
дима, забранама, табуима, уништењу, убијању, унесрећењу, исељењу 
и помагању у невоњи. О антимистичким елементима, настањивању 
шума, камења... и тумачењу постанка света. Схватању природних сила. 
Виших природних сила, извор, камен, гром, вода, ватра... Значај природ-
них сила на људски живот и активност, мистификацији односа људи и 
природе.

Marčić, lucijan 
Zadarska i Šibenska ostrva, Српски етнографски зборник, књига XlVI, 
Насеља, књига 26, Београд, 1930.
Лудов кане, Марков камен, Селенци. Камена острва, Камени закон (код 
Жирија, код Корната, 563, 582). Каменик, брдо код Ждрелца, 572. Ка-
меничка, брдо код Салиа, 562. Камењак, о. код Жапунтеља, 544, о. код 
Молата, 555. Каминић, о. код Шепурине, 580. Каминић, о. код Раве, 560. 
Камичац, о. код Муртера, 577, о. код Каприја, 581 итд. на с. 558, 562.

Marić, Rastislav
Kamen o vratu, Istorijsko-pravni zbornik, 1. Sarajevo 1949, с. 141–145.
Један антички остатак у правним обичајима. Шта значи камен о врату! 
Шта каже Законик кнеза Данила. Која врста казне је. Кад је донет. Забра-
на доласка на жалу суду с каменом обешеним о врат. Распрострањеност 
обичаја. Предузимање мера као заштита од разних магијских утицаја. 
Доношење пресуде по жељи, говорењу на суду или „везивању језика“. 
У њима камен игра важну улогу и казне се могу вршити у свако доба и 
било где ако се има посла са судовима – опис радњи, обичаја за обезбе-
ђење и успех на суду.
Марков камен. Народна усмена књижевност у Венцу, Београд, књига 
XV, 1930, 464.

Матковић, Петар 
Путовање по Балканском полуотоку XVI вијека, Рад Југословенске ака-
демије наука и уметности, књига lVI, Загреб, 1881, 165–170, 175–176, 
201.
Гробови од камена – јако великих и мањих другачијег облика. 
Урез крста и натписа у камену, српским језиком.
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Маширевић, Милица
„Завејан испод белог камена“ (о вајару Драгутину Алексићу), Расков-
ник, VIII, бр. 29, Београд, 1981, 85–89.

Медаковић, Милорад Г.
Живот и обичаји Црногораца, Нови Сад, 1860, 128 ид.
Да је батина као казна представљала за Црногорца најстрашнију осуду, 
која се није дала ни замислити човјека и витеза, посебно не за крађу. Да 
је батина само за стоку... али не и за људе. Зато је „Муко ишао на Цети-
ње са обешеним каменом о врату да се жали књазу Николи...“

Meisnner, Bruno
Babylonien und Assyrien, haidelber 1924, с. 11, 212, 269, 350, 351.
Веровање да извесне врсте драгог и полудрагог камења и минерала, ста-
ра Вавилонија, имају одређена магијска својства. О именима неког др-
гагог камена вавилонског порекла или су посредством њих примљена. 
О писменим упутствима за магичне радње којима се утиче на суд, као и 
басне којима се утицало да неко говори а да га нико не слуша.

Мијатовић, Станоје
Белица, Српски етнографски зборник, књига lVI, Насеља, књига 30, 
Београд 1948.
Каменаре, село на Косову, 100, у Темнићу, 143. Камени белези (гробо-
ви), 43. Каменита Коса, пашњаци и шуме у Ловцима, 144. Каменит Вр’, 
баше и шуме у Мишевићу, 123. Каменити поток, п. и з.: у Сињем Виру, 
94; у Ланишту, 163 – њиве, шуме, виногради и пашњаци. Камењар, з. 
и ш. у Лозовику, 125 – њиве, сенокоси, виногради, „Камењача“, врста 
земље, 13.

Мијатовић, Станоје М.
Етнографске забелешке из Левча, Темнића и Ресаве, Гласник Етнограф-
ског музеја, књига XX, Београд 1957.
С. 177 – камен као сечиво. Камен (оштрач) у веровању и врачању, лече-
њу – „ваља се“, код мушких, женских, „у камен ударио“. Потпаљивање 
пушке, пиштоља, помоћу камена, кремена. Камен у клетвама: „Боље да 
сам кам родила“ – жена за свој рђав пород, „Камен да ме бије“ (да није 
срећан), „У камен ударила“, исто што и: Далекога било! „Да сам камен 
родила па да сам га на поток метнула да свет пролази, бољи би севап 
учинила но што сам њега родила!“ (несрећна мајка за рђава сина). Ка-
мен белези за међаше или државине, за спомене (споменике) умрлих од 
каменог доба до данас.

Мијатовић, Станоје М.
Занати и еснафи у Расини, Српски етнографски зборник XlII, Жив. и 
обич. народни, књига 17, Београд, 1928.
Камен – 40, 41, 42, 148, 149, 150, 151: где се све види, квалитет, шта 
се све од њега прави (камена корита, „цокле“ за зид, сантрачи за буре, 
жрвањ за со, басамица (степенице), водолуци, диреци, надгробни спо-
меници...), плоче, крстови и др. Каменорезачки занат. Камен темељац, 
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с. 254, 255 – веровања у вези са ђаволом, Дабом, торбом, крушком...; 
воденичко камење, 42,161,256, 260, 261 – чувено и признато, и млинар; 
св. Сава и ђаво у воденици, св. Сава и занатлије – воденица, воденичко 
камење, Ђурђевска роса. Каменар у причи, 257...

Мијатовић, Станоје М.
Народна медицина Срба сељака у Левчу и Темнићу, Српски етнограф-
ски зборник, књига XIII, Жив. и обич. књига 7 (етнолошка и етнограф-
ска грађа), Београд, 1909. Камен 276, 300, 301, 307, 317, 318 – стављање 
тешког камена преко цедила, цеђење сурутке. Бајање – бајалица против 
узетости (камени трупац на раскрсници); бајање, од трупца каменог на-
правили 9 воденичких каменова... Од камена не бива човек, од човека 
не бива камен... где говеда ричу, где је камен у камен ударио. Урочица 
и бајалица...„камен паде и ветра нестаде“... бајалица, у бојању... а ти се 
оснажи и разјуначи на камену... Против главобоље... „увече ваља у пото-
ку набирати девет каменова које болесник привезује за главу..., ујутру 
пре сунда, баца их у оближњи поток, бунар или речицу и каже...с. 339 
– Жабу камењарку (што живи под каменом) ваља болесник да пољуби, 
и пустиће га грозница С. 344 Против увобоље..., истући ситно камен 
белутак... па тај прах...„ране по устима треба намазати зеленим каме-
ном (плавом галицом)“, 345. Противу вренге или сифилиса... два дела 
плавог камена ..., 370. Противу пришта рану треба засути врелим плавет-
ним камењем, 374...

Мијатовић, Станоје М.
Ресава, Српски етнографски зборник XlVI, Насеља, књига 26, Београд, 
1930.
„Камен“. међа, белег, 160. Камен војнику у Деспотовцу, 203. Каменита 
чукара, брдо и чука у Сладоји, 232. Каменица, селу близу НИша, 224, 
236. Каменчић, ч. у Црквенику, 238. Камењак, извор у Дубици, 206. „ка-
мене алатке“ (преисторијске), 157, 162. Камењар, п. 113, 208, у витици, 
193, у Ђуринцу, 208, део села Ђуринаца, 208, 187, 188, 191, 202 – све у 
вези са каменом.

Мијатовић Станоје М.
Темнић, Антропогеографска студија, Српски етнографски зборник, књи-
га VI, Насеља, књига III, Београд 1905.
Каменаре, 247, 254, 273, 290, 310, 312, 328, 334, 336, 337, 338, 376.
Каменарски, 283, 337. Каменица (код Ниша), 361. Камењача (крушевач-
ки округ), 278, 302, 312, 314. Назив села. Велике неотесане плоче на 
гробовима у селима, без натписа. Занимање становништва. Постанак 
села и порекло становништва. Земља и шуме, тиш, име, старине. Каме-
нарско гробље.

Мијатовић Станоје М. – Бушетић, Тодор М.
Технички радови Срба сељака у Левчу и Темнићу. Српски етнографски 
зборник, књига XXXII, Жив. и обич. народни, књига 14, Београд, 1925.
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100–101 – Каменарство. Тесање камена, надгробни споменици, крсто-
ви, плоче. Камен у кудељној пређи, 136, у камен се боде иглом кад се ра-
ди на празник, 142; „У камен ударило“, 142 – врачање уколико се шије 
на светац. Камичак, Ђурђевдан и воћка, 108.

Мијатовић, Томислав
Крајински каменови, Ратвитак, бр. 1, Зајечар 1989, 70–73.
Веровања у вези с каменом, изражена кроз песме: блаби камен, бели бе-
лег, шарен – камен с каменом и скамењени...

Мијушковић, Милисав
Љубавне чини, Библ. Расковник, књига 5, „Народна књига“, Београд 
1985. (предгоор Љ. Раденковић).
Поред осталог и о ритуалном понашању, с. 27–30 – умивање, купање 
као магијски поступак у љубавној магији. Купање уочи Ђурђевдана у 
води са воденичног камена (точка...).

Мијушковић, Марко С.
Камен о врату, Српски књижевни гласник, НС 39, Београд 1933, 
304–309.
Приказ Јелићеве књига „Шта значи камен о врату“ („Иди удави се“ или 
„Иди утопи се“). Пропис у Законику Данила I књаза црногорског...

Миладиновић, Мих. Ј.
Ппожаревачка Морава, Српски етнографски зборник XlIII, насеља, 
књига 25, Београд 1928.
Каменац, порок код Пољане, 83. Рудник угља у Пољани, 7. Каменица, 
место боја 1809, 123. Каменита Пољана, римске цигле и гробница у Кра-
вљем Долу, 24, 105. Каменово, село у Млави, 33, 71. Камењацу, род у 
Великом Селу, 111.

Milićević, Josip
Narodna medicina u Istri, Acta historica medicinae VII, sv. 1–2, Beograd 
968, с. 38.
Преношење шгаравице шупљим каменом, на дрво, а одатле на човека, 
ко тај камен узме.

Милићевић, Милан Ђ.
Живот Срба сељака, Српски етнографски зборник I, Београд 1894.
Камен у магијским радњама ради успеха на суду. Камен у народним при-
чама. Камен на дну мора, 50. Камена бацити, 244, из места и из трка. 
Камени свекар у басми. Каменити сватови у басми, 275 – просидба, ка-
мени кумови, камени старојко, камени девер, каменити младежења – у 
вези са бајањем за истеривање болести. Камење воденичко, косовско и 
из Гоча, 33. Камичак под језиком, 164, камен и вук...

Милићевић, Милан Ђ.
Зимње вечери, Народни суд у зимским вечерима, Београд 1879.
С. 289–327 – Засипање преступнице камењем, ако се девјка реши и роди 
дете.
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Милићевић, Милан Ђ
Кнежевина Србије, Београд 1876.
Песме са фибулом о нероткињи, о жењи да роди сина. Привијање каме-
на на груди и друге враџбине. Бог сажаљење, слање три свеца на замљу 
и оживљавање камена. Свеци (нововорођенче и три имена).
С. 182 – Владичин гроб, окр. јагодински, надгробни камен, с. 428 –
Назив камена плоче на гробу – плоча, стене

Милићевић, Милан Ђ.
Краљевина Србија, Београд 1884, с. 295.
„Лековити извор Јеврем – бунар код Врања, избија испод камена Крклар 
(40 мученика“.

Милићевић, Милан Ђ.
Општине у Србији, Годишњица Николе Ћупића, књига II, Београд 
1880,
с. 200–201 – „Село држи да је највећи грех ако девојка роди дете“. „Нека-
да су такви несретници записали у камен“...каменовање скривљених...

Миловановић, Д.
Крстови, Каталог, Музеј примењене уметности, Београд 1993.

Милојевић, Боривоје
Јужна Македонија, Антропогеографска испитивања, Српски етнограф-
ски зборник XXI, Насеља, књига X, Београд 1921.
Каменик, 26, 53, 65, 74, 81, 82, 85, 86 – назив села. Становници, досеље-
ници из каменитих узвишења. Узвишење Каменик, читлук.
Материјал за куће, изглед, конаци.

Милојевић, Боривоје Ж.
Купрешко, Вуковско, Равно и Гламочко поље, Српски етнографски збор-
ник, књига XXV, Насеља, књига 13, Београд 1923.
Топографска имена: Камен, 9, 31, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 110, 111, 120, 
127, 128, 137, 150 – поље, речица, село. Кретање становништва, породи-
ца, досељеници, исељеници, порекло становништва. Село – привреда, 
положај и тип, порекло ст. Каменита Драга, 71. Каменско, 24, 47, 75, 77, 
насеље, кретање ст., порекло ст. Каменског, 78 – старине.

Милојевић, Боривоје Ж.
Рађевина и Јадар, Антропогеографска истраживања, Српски етнограф-
ски зборник, књига XX, Насеља, књига IX, Београд 1913.
Камен, 684, 745 – деосељавање становништва. Каменица, 677, 680, 693, 
752, 812 – староседелачко становништво у Јадру. Досељеници из Сре-
ма. Сасељавање у Јадру. Порекло ст. Село, положај, тип, привреда, ста-
роседеоци, досељеници. Каменска река, 812. Камењача, 737, 738, 766 
– мале у неким селима (Камрић), поток у селу Сеоска испаша. Сеоска 
шума. Каменарци, 745,. Каменар из Башче лука.

М. Ј. М.,
Политика од 3. маја 1939. године
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У звижду (по једном допису), „из давнина постоји обичај да се мртваци 
сахрањују у близини кућа, у башти, шљивику, воћњаку или на ливади“ 
– белег је камен.

Милосављевић, Милош
Грађа за политичку историју српске, новога времена, Гласник Српског 
ученог друштва, књига lXXV, Београд 1892.
с. 246–247 – сахрањивање пред шатором и стављање надгробног камена 
(Карађорђе).

Милосављевић, Сава
Српски народни обичаји из среза Хомољског, Српски етнографски збор-
ник, књига XIX, Жив. и обич. нар. књига 11, Београд 1913.
С. 27, 88, 227, 248, 235, 246, 256, 308, 321, 347 – Камен – Жене на гробу 
умрлог даћа, прекрштавање, љубљење крстаче и камена. Свећа, вино, 
кађење, камен воденични – не ваља трудна жена да гледа, да јој се при 
порођају не обрне дете и камен гробни... Бацање камена у јасле код кре-
не сспровод, ако нема јасле онда у наћве. Лечење црног пришта каменом 
киселином. Гроб и камена ограда. Камен је без украса. Камењар – про-
клињање тучењем два камена један о други – „Да бог да се скаменио“... 
„Камичак – лечење, бацање камена из гроба у кола па се над реком баца 
у воду“. У недостатку куршума, у пушке стављају камење.

Милошевић-Бревинац, Милорад
Кукавице на каменим надгробним споменицима у Студеници, Гласник 
етнографског института САНУ, I, Београд 1952, 487–491.

Милошевић, Мил, Јел.
Марков камен у Букову (срез Бољевачки), Етнологија, часопис ЕД у Ско-
пљу, год. I, св. 3, Скопље 1940, с. 188.
Бацање громадне стене М. Краљевића малим прстом с Ртња на Тупи-
жницу...,„на стени се, по веровању, и сад познају отисци Маркове руке, 
коњске копите и псеће шапе“. Камен у раскршћу пута. Померање каме-
на и настанак суше...! Враћање стене на пређашње место где и данас 
стоји.

Милошевић, Мил. Јел.
Неки обичаји и празноверице у селу Валакоњу (Бољевачки срез), Гла-
сник Етнографског музеја, књига XII, Београд 1937, с. 204.
Празни судови – веровања, сусрет. Скретање с пута повратак уназад. Ме-
њање правца – „неки, међутим, узму камен с пута и спосте га у празан 
суд, па продуже даље“.

Милутиновић, Сима
(Чубро Чајковић, Пјеванија церногорскога и херцеговачка, Лајпциг 
1936,66).
О постојању обичаја у Црној Гори па и другде у нашег народа, да се на 
жалбу суду иде с каменом обешеним о врат.

Миљанов, Марко
Целокупна дела, Београд 1930, с. 237.



290 Љ. АНДРЕЈИЋ, С. КОСТИЋ

Описивање лука на које су Турци набијали наше хајдуке, поред обеше-
ног камена о врату, да се и гвозденим обручем око паса опаше.

Миодраговић, Ј.
Народна педагогија у Срба или како наш народ подиже пород свој, Бео-
град 1914.
Поред осталог и простору – месту за бајање. Наравно, зависно од боле-
сти бира се и место, на којима се према веровању појављују зла бића. 
Та различна места се избегавају, тзв. „нечаста“: ђубриште, свињац, др-
вљаник, гробњ, дрво, камен. Таква места се сматрају у Поморављу, као 
станишта ђавола, крај река, у ритовима, вировима, под воденицом, у 
бунару, у конопљи, бачви, трњу...

Митровић, Б.
Речник лексковачког говора, Лесковац 1992.
под: камењ, камик, камњевит.

Мићевић, Љубо
Живот и обичаји Поповаца, Српски етнографски зборник lXV, Жив. и 
обич. нар., књига 29, Београд 1952.
Камена с рамена, врста натјецања, 167, 359.
Камени Бријег изнад с. Чваљине, 171, Каменица, камено корито за напа-
јање стоке и прање рубља, 27, 76, 101, 209.
Каменовање као аказна, 236, 237. Камење за жрвњеве, в. жрвањ (справа 
за млевење жита), 62, 75, Камење, 62; горњи 62, 75, доњи 62,79.

Мићић, Љубомир Ж.
Златибор, Српски етнографски зборник XXXIV, Насеља, књига 19, Бе-
оград 1925.
Топографска имена:
Камена чесма, 458. Каменица, село, 453. Камичак, избор, 472.

Михаиловић, Ж. А.
Из народног веровања на селу, Весник саврем. удружења православних 
свештеника ФНРК, бр. 98, Београд 15, III, 1953., с. 2.
О култу поштовања камена у Алексиначком поморављу. Камен у лече-
њу, исељењу. Начин рађења. Гроб – односно гробн плоча као лековито 
место. Обављање магијског ритуала (дан, време, доба дана) на гробу. 
Обављање радње (опрема болесника, реквизити, материјал), стругање 
праха са камене плоче, „Растварање и запајање“ болесника. Испод каме-
на се провлаче момци и девојке удаваче, момци који се не могу оженити, 
као и жене које немају порода.

Младеновић, Оливера - Радовановић, Миљаана
Заветни крстови у Зглавку и Буџаку, Тимочка крајина у XIX, веку 
– Зборник, Књажевац 1988, 209–220.
Камени заветни крстови. Старина камених крстова. Заветна местаозна-
чена овећим каменом с урезаним крстом и уклесаним именом светите-
ља. Најстарији камени крстови с краја 18. в., израђени од добро домаћег 
камена. Величина, мајстори клесари, изглед и натписи.
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Ко је и зашто подизао, скоро до наших дана, овакве крстове? Натписи, 
локална предања. Импозантан камени крст у полусрушеној ћелији на 
улазу у заглавско село Жуковац, са значајним натписом. Масивни крст 
у Горњој Каменици, окруже остацим аћелије. Индивидуална изражајна 
тежња на заветним крстовима половином 19. в.
Обнављање старих крстова. Част, знак и помен подизања оваквих крсто-
ва, сведоци живота села, интегрисаности, друштвене и религијско-об-
редне заједнице. Натпси као знак народне религије, с. 213–219.

Моравска школа и њено доба, Београд 1972.
Мркоњић, Петар

Средње Полимње и Потарје Српски етнографски зборни, књига IV, На-
сеља, књига I, Београд 1902.
Камена Гора; Каменско 231, 343. Каменица (планина), 304. Каменско 
(поље), 231, 343. Камељаче, 343, 344 – Географске целине са посебним 
именима. Приче и тумачења ао именима села. Имена места – назив пре-
ма занимању становника или по имену једне личности или каквом дога-
ђају на том месту.

Murpću. J.
Origine et histoire des religions, Paris 1950, с. 86, 87, 57, 118, 75, 104.
Натприродна снага, моћ... камена... Примитивна сила моћи као основа 
манифестичких схватања тотемистичке религије. Корисна и шкодљива 
активност појединих поштованих објеката, напосредно везаних са чове-
ком, као тотеми код многих народа. Забране и магијски обреди у вези с 
њима, табуи, скрнављења и непоштовања. Невидљива и магијска снага 
хамајлија.

Нагорни, Драган
Манастир Козарски, Лесковачки зборник, VIII, Лесковац 1968, 171–
174.
Предање о наставку и зидању. „Пастир коза, једног јутра угледа код 
разрушених зиина испод камена крста..., то објави селу, и одмах су на 
„Светом месту“ саградочо цркву.

Накићеновић поп Сава
Бока, Атропогеографска студија, Српски етнографски зборник XX, На-
сеља, књига IX, Beograd 1913.
Каменица а- удубљење за кошницу, корито, 419. Камен, земље, 456. Ка-
мењари, село 507, 225, 226, 239, 385. Каменица, извор, 597. Каменица, 
земље, 420. Каменица, паше, 479. Камено село 455, 193, 224, 238, 272, 
288, 439, 446, 455, 456, 464. Каменаровићи, 413, 431. Камењани, из каме-
ног, 220 – врста занимања, заната.

Nedeljković, dušan
Nauka i religija, „oslobođenje“, list Socijalističkog saveza radnog naroda 
Bosne i hercegovine, br. 36, 67 оd 24. III, Sarajevo 1958, с. 2.
Камен као „предмет посебног култа“ и посебне религије или магије...“
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Недељковић, Миле
Записи о Шумадији, II, Београд 2000.
С. 22 – Каменар, брежуљак (засеок села Врбице)
С. 46 Каменаре (у селу Крвавици), камен звани Белег, „којим се Краље-
вић Марко ту добацио из Каменара.“
С. 73 – Камендо. Орлово брдо у Камендолу...
С. 151 – Каменица (Крагујевачка Јесеница), с. 14, 16 – Каменица, речи-
ца ајугозападне границе Шумадије – Таково), с. 72, 74, 128, 152, 157, 
222 – Каменица, село, поток, крај део атара, извор..., трајне вредности. 
С. 59 – део села Каменице у Ваљевској Тамнави.

Неруда, Пабло
Небеско камење, IX, Човек и камен, Галерија САНУ, Београд 1990, с. 81 
– песме, XXV, с. 133 – песме

Нидерле, Лубор
Словенске старине, Нови сад 1954, с. 366.
Словени у историји и археологији (Неолит, Лужичка култура, халштат, 
римско и готско доба. Сеоба Словена. Крај I миленијума). Анализа 
словенских налазака из IX-XI века. Гробови спаљених. Гробови сахра-
њених. Насеља и становништво. Градишта. Оставе. Материјална култу-
тура: Оружје. Накит – скупине I, II. Уметност. Домаће оруђе и прибор. 
Керамика.

Николић, Видосава
Прилози из народне медицине у подрими, Гласник Етнографског инсти-
тута САНУ II-III, 1953–54, 580, 581. Косово. Камичак са христовог гро-
ба у лечењу деце од урока. Промузивање краве кроз шупљи камен уз 
бајање, ради лечења вимена.

Николић, Видосава
Природа у веровањима и обичајима у Сретечкој жупи, Гласник Етно-
графског института САНУ, 9–10, Београд 1961, с. 115–128, 132, 133, 
134, 135.
Религти првобитних облика религије: Тотемистички, Анимистички, 
христијанизовани и исламизовани елементи првобитних облика рели-
гије. Мистичка веза између људског живота и појединих дрвећа, каме-
ња... као и забране и магични обреди у вези са њима, као саставног 
дела сваке тотемистичке религије. Камен као табу. Поштовање камења 
– моћ „становитог“ камења. Каменови различитог облика. Скрајање 
кошуљице детету стојећи на камену – заштита од болести и умирања. 
Седење са новорођенчетом на Становитом камењу... Моћ исцељења ста-
новитог камења. Камење и моћ скривања греха и неправде. Посебна 
моћ шупљег камена - радње, магијска снага, лечење, гатање. Табуи у 
вези са дрвећем и камењем. Елементи природних сила, извор, камен, 
- камен – гром, вода...
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Николић-Стојановић, Видосава
Врањско поморавље. Етнолошка испитивања, Српски етнографски збор-
ник lXXXVI, Жив. и обич. народни, књига 36, Београд, 1974.
Камен, веровања, 549. Каменоресци – занат, 118, 134–138, алат 135, 137, 
радионице 138. „Каменички „из реке“, „црвен камен“, 549, басме у ма-
гијском лечењу – објекти (магијско својство – фетишизам).

Николић-Стојанчевић, Видосава
Рађевина и Јадар у необјављеним рукописима Цвијићевих сарадника, 
Српски етнографски зборник lXXXVIII, Насеља, књига 41, Београд, 
1975.
Каменита главица, 99 - коса, ист. и запад. под пл. Влашићем.
Каменица 5, 6, 13, 14, 22, 114, 118, 165 – насеље, породице, досељеници 
из; опис села Каменице (приче и тумачења о имену, оснивање села, зани-
мање становништва). Камењача, 42, 62, 65, 129 – топоними на подручју 
сеоског атара, зиратне површине, гробља, земљиште.

Николић, Владимир М.
Из Лужнице и Нишаве, Етнолошка грађа и расправа, Српска академија 
наука, Српски етнографски зборник XVI, Жив. и обич. нар., књига 9, 
Београд, 1910, 76, 77, 417.
Камен воденични (витао, камичак), 126 – гробни камен – белег (крст, 
спомен, споменик). 314 – камен драги. 20 – камен за седење. С. 73, 322, 
403, 417. Камик „беседан“ (по народном веровању, камик на коме се се-
ди и беседи, разговара, мање вероватно камик што беседи).

Николић, Рајко
Камена књига предака, Београд, 1979, 317+1 о натписима са надгроб-
них споменика западне Србије.
„Камен“, „белег“, „спомен“, „крст“, „мрамор“ – крстасти, плочасти, сте-
ла (студ), обелиск.
Плави дозив. Реч дозив. Досељеници. Занати и занимања. Момци и де-
војке. Верни другови. Ратници. Политичке партије и догађаји. хајдуци. 
Преступници. Ђаци. Несрећни случај. Нолести. Поздрави...

Николић, Риста
Врањски Пчиња у сливу Јужне Мораве, Антропогеографска испитива-
ња, Српски етнографски зборник V, Насеља, књига II, Београд, 1903.
Каменица 157, 179, 183. Порекло становништва заједно са селима из 
којих су се доселили преци данашњег становништва.

Николић, Риста Т.
Крајиште и Власина, Антропогеографска испитивања, Српски етно-
графски зборник XVIII, Жив. и обичмар., књига VIII, Београд, 1912.
По особинама земљишта, имена: Бели камик, Белутак. Оштри камик. 
Штрби камик. Врли камик, камик, каментица, с. 150.
Сложена дескриптивна имена, 152: Здравчи – камен, средњи – камен.
Назив села, 153. – Побијени камен, Здепасти камен (стари гроб), 159. 
– на једној страни урезан човек, на другој крст. Каменица, 213 – село. Ка-
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менитица, с. 19, 150, 327, 357. Каменица, с. 15, 115, 213, 379. Каменички 
Дол 342. Камик, 36, 84, 150, 322, 366, 370.

Николић, Риста Т.
Околина Београда, Антропогеографска испитивања, Српски етнограф-
ски зборник V, Насеља књига II, Београд, 1903.
Камен, 952, Мала од Камена, место камен. Велики камен. Каменац, 
1028, 1054 – страна, земља, паша и шума. Каменица, 1059, 1068, 1069 
– место, извор, шуме. Камење 1063 – место. Кременита њива, насеље 
1054.

Николић, Риста
Пољаница и Клисура, Српски етнографски зборник, књига VI, Насеља, 
књига III, Београд, 1905, 142–219 – пос. део.
О топономастици везаној за култ камена. Берински камен. Каменита 
чука, 188 – сеоске шуме.

Николов, Иван
О антропоморфном каду у темељима традиционалне куће, Гласник Ет-
нографског музеја САНУ, књига XlIX, Београд 2000, 101–108.
Преглед неких обичаја везаних за зидање нове куће, мушким дететом, 
темељом куће и каменом.

Његош, Петар Петровић
Целокупна дела, Београд, 1927, II, с. 192–193, 412.
Народна предаља о долажењу на жалбу са обешеним каменом о врату... 
„Сваки по ком о грлу донесе“...Обешен камен о врату симболички је 
представљено извршење смртне казне на жалиоцем, бацањем у воду.

Олесницки, Александар
Сузи челеби из Призрена,, турски песник – историк XV-XVI в., Гласник 
Скопског научног друштва, књига XIII, Скопље 1934, с. 69–82.
79 – Превод Челебијуне вакуфнаме. О Адаму, његовом стварању од зем-
ње...„а воду из тврдом камена“, свет – место брига и плача, рај – захвал-
нима, пакао – неверницима. Молба за воду... заповест „удри штапом по 
камену“, распукнуће камен и потећи вода, обичаји, веровања, причања, 
радње и обреди на назначеном месту, као и друге догодовштине које би 
оправдавале одређене радње...

Павловић. Ђорђе
Уговори и зајмови, Београд 1869, с. 11.
Склапање уговора свих врста Словени су завршавали бецањем камена у 
воду, што је значило да ће се дати реч одржати.

Павловић, Јеремија М.
Живот и обичаји народни у Крагујевачкој Јасеници у Шумадији, Срп-
ски етнографски зборник XXIII, Жив. и обич. нар., књига 12, Београд 
1921.
Каменица – притока Кубршнице, 12. Каменичарска – црно, тврдо гво-
жђе, 15. Камењар – заселак села Врбице, 1. Камени крстови, 112 – об-
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лици надгробних споменика. Величина крста, камен (призма), опсеци 
(оквири), разно камење, тесано камење.

Павловић, Јеремија М.
Качер и Качерци, Етнолошка испитивања, Београд 1928, с. 116, 170, 
226, 227.
170 – Камен гробни, крстови, изрезани предмети који симболички пред-
стављају занимање умрлог (Ђак, књига, мастило; војник – пушка, зве-
здице и др.); Камење у врачању око стоке. 226 – убојни камен – „лек је 
од убоја“. 227 – плави камен у мешавини као лек од гушобоље.

Павловић, Леонтије
Неки споменици културе – Осврт и запажања, V, Музеј у Смедереву 
1975.
С. 56–57 – Две вајане змије са керамичких посуда из Венеције – пред-
грађе данашње Смедерева (змија на Титриним споменицима...). Змија 
са хомоља, 85–86, 105, 110 – подизање цркве. Узиђивање надгробних 
споменика услед недостатка камена. Црква и култно место.

Павловић, Љуба
Антропогеографија Ваљевске Тамнаве, Српски етнографски зборник 
XVIII, Насеља, књига VIII, Београд 1912.
Каменорезачка школа, 487. Каменица, тамнавско село, с. 392, 398, 399, 
401, 404–5, 413, 421, 424, 430, 446, 448, 452, 459, 467, 481,483, 489, 491, 
499, 504, 529, 530, 532–535, 539, 540, 548, 551, 554, 560–1, 563, 565, 567, 
569, 579, 584, 596, 601, 603, 608, 609, 611.
Каменица, село у Ваљевској Подгорини, 524, 547, 548, 594.

Павловић, Љуба
Колубара и Подгорина, Српски етнографски зборник VIII, Насеља, књи-
га IV, Београд 1907.
Преглед географских и етнографских назива: Каменорезац, 424, 552.
Преглед географских имена 9 Камена Гора (село у Полимију),
861. Каменитовац (извор у Бранковини), 569, вис у Драчићу, 393, 459, 
537, 549, 639–641, 656. Каменитовац (остењак), 868. Каменица, село, 
353, 392, 458, 468, 471, 478, 480, 512, 549, 594, 596–98, 601, 613, 646, 
651, 680, 696, 787, 797, 820, 834, 837, 885, 887, 953, 989. Каменица, село 
код Ниша, село на Тамнави, река – види регистар.

Павловић, Љуба
Школска нахија, Српски етнографски зборник XlVI, Насеља, књига 26, 
Београд 1930.
Кам, брдо у Брасини на Гучеву, 504. Камаљ, брдо у Г. Љубовићи, 463, у 
Д. Ораховици, 449. Камена Гора, с. код Пријепоља, 386, 393, 403. Каме-
на чесма у Будишићу, 495. Камено Брдо у Јагоштици, 373. Камено Поље 
у Вишесави, 388. Каменица, р. у Брасини, 501, 502, 504, с. (Шабац) м 
417, с. (Ваљ.), 393, 390, 393, 400. Каменчић Љубам, судија, 418. Каме-
нови, б. у Јагоштици, 373, у Растишту, 370. Камењача у Будишићу 495, 
у Грачаници, 475, у Растишту, 370. Камењача у Будишићу 495, у Грача-
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ници, 475, у Растишту, 370. Камењуша у Радољу, 499, 500. Кременске 
косе, 379,87. Кремењача, б. у Будишићу, 495. Кремићи у Заовиним и др. 
селима, 342, 365, 370, 371, 373, 374, 376, 378,381. Кремна, с. у Ст. Влаху, 
363–4, 367, 381, 386, 389, 390, 392, 393–4, 396, 402, 410, 411, 413, 418.

Павловић, Љуба
Ужичка Црна Гора, Српски етнографски зборник XXXIV, Насеље, књи-
га 19, Београд 1925.
Кремен – село, 59, 64, 65–6, 173, насеље, досељеници, мала, оснивање 
села. Кремена, чисто планинско село, поредкло становништва и оснива-
ње села. Рамени материјал за израду воденичког камена, басамака и спо-
меника. Занимање сељака – каменоресци. Каменица, 138–140 – насеље, 
село, порекло становништва, оснивање села.

Павловић, Миливоје
Камен станац и везивање душе – фолклористичко – семантичка распра-
ва, Гласник Етнографског института САНУ, књиге II-III, Београд 1957, 
611–661.
„Станац камен“ (камен тврди). Гроб као кућа умрлога. Анимизам при-
роде и природних појава. Лутање душе умрлога и њено оваплођење и 
склањање. Лапис маналис. Надгробни камен. Значај етнографских про-
учавања за разумевање семантичких вредности речи. Résumé dr Milivoj 
pavlović la pieere „stanac“ et le principe o’assurer la paix á l’âme arrante. 
Stanac kamen – kamen kao iz zemlje iznikao (gvozd, živac). „Tvrd si kao 
kremen kamen“ – (B. Rad) „…gvozden stupac, kamen trdi“

Павловић, Радослав Љ.
Подибар и Гокчаница, Српски етнографски зборник lVI, Насеља, књи-
га 30, Београд 1948.
Камена гора, с. у Доњем Долашину, 269, 339. Каменац, извор у Врби, 
369. Каменица, с. у Подибарском срезу, 258, 333, у околини Н. Пазара, 
271, 364, 224, 226, 237 – даље види регистар; заселак у Каменици 332, 
333, с. у чачанском округу, 333. Каменичани, 297, 298, 364; махала, 238. 
Каменичка Мала (Каменичани), махала у Вранешима, 363. Каменичка 
општина, 291, 332. Камење, њ. у Грачацу, 353.

Павковић, Никола
Казна у обичајном праву Јужних Словена, XVIII-XIX век, Зборник Фи-
лозофског факултета, сер. А: историјске науке, књига XIX. Споменица 
Мирка Барјактаровића, Београд 1997.
с. 174 – откривање вештица ордалија – каменовање.
с. 175 – каменовање жена (вештица, блудница, издајница племена).
с. 176 – комбинација, колективне и приватне казне – сеоска заједница 
– смрт каменовањем (блудница) – родитељи први бацају камен на љих 
(сексуални однос пре брака).
с. 178 – извршење смртне казне каменовањем – ко се каменује и зашто? 
Од када у Ј. Словена, предели.
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с. 181 – проклињање, ударањем камена о камен и набацивање камења на 
постављени крст „Проклета гомила“ – приликом проклињања учесници 
су окренути истоку.

Пајковић, Веско
О настанку и употреби новопазарске „сиге“, Новопазарски зборник, 
књига 8, Нови Пазар 1984, 221–229.
Бигар – сига – врста камена. Генеза. Геолошка градња терена са појава-
ма камена. Квалитет и могућност употребе.

pamučina J.
Српско-далматински магазин за 1866, с. 61.
Каменовање кнеза или другог старешине за учињено зло дело народу.

Панајотовић, Томислав
Адети, живот и обичаји становништва пиротског краја, Музеј Пониша-
вља, Пирот, 1986.
14 Речник: kámik – камен. („Врљимо камик по неки, да се не врне“) гово-
рило се за госта који злоупотреби гостопримство. С. 31 „камен“ – имена 
давана нађеној деци; веровања у вези са прекидом умирања (одржава-
ње) деце. С. 47 – песма која говори о забрани женидбе међу сродницима 
„Милка, душо, Милкано ајд се узмемо“, она одговара да су рода голема, 
и да не могу да се узму, а он на то одговара: „високо дрво лад нема, 
ситно камење број нема“...с. 126 – литија, колач, местозв. „крст“, вели-
ко дрво „аб“...„на том месту је поређано камење за сваку кућу и то„то 
редом како се ко досељавао“. Ту седе и чекају да поп реже колач. с. 133 
– врљање (бацање) камена око дрвета, у сред села, у вези са крађом,

Пантелић, Никола
Ватра из камена, Човек и камен, Галерија САНУ, Београд 1990, 82–90.
Тајне настанка ватре у камену. Угаљ. Нафта. Количине фосилних горива 
су ограничене

Пантелић, Никола
Записи о камену о живом свету геолошке прошлости, Човек и камен, 
Галерија САНУ, Београд, 1990, 62–80.
Митови, легенде и фосили у камену. Палеонтологија – наука о живом 
свету. Марко и мирко фосили у камену. Неки микрофосили из наших 
крајева. Значај савремених проучавања геолошке прошлости.

Пантелић, Никола
Ликовне одлике српских надгробних споменика, Каталог, Галерија САНУ, 
Београд, б. г., с. 11+57 фотографија.
Уметност на сеоским каменим надгробним споменицима у Србији (1, 
19. и почетак 20. века и старији). Израда, предео, простор, врста рада 
– израда, облик.

petsch, karlo
Nove tekovine muzeja u Kninu, Glasnik zemaljskog muzeja, knjiga VI, Sara-
jevo, 1894, с. 481–512 – Споменици од камена.
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Перишић, Вељко
Краљевић Марко у народном предању, Етнологија, Скопље 1940, године, 
I, св. 3.
С. 186–87 – Марково гумно у Бериљу (Добрички срез). Марков камен и 
још један камен у коме се види отисак удубљења коњског копита. Народ 
ка-е, да је „стопа“ Маркова Шарца, 187–8 „Маркова Стопала“ у Гали-
шнику и Марков Прстен изнад Скудриља. Велики камен, отисак стопе 
– отисак... Настанак Марковог прстена.
„Петра ти си камен“, детаљ архитектонске представе, Грачаница сл. 5.

Петровић, Александар
Народно бајање у неким селима Крагујевачке Јасенице, Гласник Етно-
графског музеја, књига VIII, Београд, 1993, 85.
Лечење од досадне болести ветра. Употреба бајалице (име) са мателом 
и ножем црнокорних у црнокорним у Каменграду, где девојке косе не 
чешљају..., с. 78 – Од злога. кад наздраво заболи,...(„пришт“). Баје се но-
жем, каменом и пером,...; ако си зли окамени се,... „На камен села, с ка-
мена јела“. С каменом вечерала, с каменом се удала, камен ти кола била, 
камен волови, камена вођевина, камен ђувеглија, камен кум, стари сват, 
камен сви сватови“...,„ Бајање прот ницине“: „Ти си ница каменица, ја 
(име бајалице)... „Овај камен дрво било, па се окаменило“...

Петровић, Ђурђица
Народни мит о Сузију, Зборник Јужних Словена, књига 40, Загреб 1962, 
401–408.
Сузи Челеби, турски песник XV-XVI в. – доброчинитењ, чудотворац, 
светац, иселитењ. Да се изван ограде његовог гроба налази „један сав 
од дима поцрнео камен на коме се кува жртвени пилав приликом ступа-
ња младића у занат“. „Пилав се једе на грубу“. У месту Созију (околина 
Призрена) код извора „Крвава браћа“, налази се један велики камен с 
отвором... који има чудотворну моћ...
„Дехикли тас камен с рупом или созистена – Созијев камен.
Веровање у вези с каменом. Паљење свеће, провлачење кроз отвор 
камена – жеља, заветовања, одрицања. Оств аривање жеља: Излечење 
болести, здрави да не оболе. Нероткиња аби да родила – радње на и око 
камена. Жене да им се деца одрже. Удовица да се поново уда... Бескрвна 
и крвна жртва, везана са заветом. Похађање камену везано за здравље. 
Поступак при посети – легенде и мађијске радње.

Петровић, Ђурица
Прилог проучавању касносредњовековних градских гробања, Гласник Ет-
нографског музеја, кеига 35, Београд 1972, 69–86.

Петровић, Петар Ж.
Живот и обичаји народни у Гружи, Српски етнографски зборник lVIII, 
Жив. и обич. нар., књига 26, Београд 1948.
Камен градски белута, 353, у веровању, 325, 356, 357, печење, 84, над-
гробни, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 311, цртежи, 298, 301. Каменац, 
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манастир у Честину 7, 18, 437, 484. Каменица, село у Гор. Гружи, 5, 41, 
184, 195, 219, 297, 345, 360. Каменовање, 180. Каменорезац, 302.

Петровић, Петар Ж
Из наше народне прошлости, I, Запажања и осврти, Београд 1959, с. 28, 
29, 30–1, 38–9, 40–43, 62, 65.
Старе надгробне плоче од грубо резаног камена. Стара гробља и над-
гробни споменици у облику крста. Стара гробља у селу Каменици (од 
болова). Неједнака оријентација старијих гробова и надгробних споме-
ника. Први стешци. „Сватовска гробља“. Зидане гробнице. Натписи. 
Остаци старих робаља. Величина гробнице. Сахрањивање у истом 
гробу. Изворна грађа о црквама, градинама, мостовима, надгробним 
споменицима од камена. Простор „Русаљска гробља“ са положеним 
монолитним плочама. Књига II, Београд, 1960,90. О проучавању некро-
пола. Типолошка систематизација надгробног камења.

Петровић, Петар Ж.
Мотиви људских очију код Балканских Словена, Гласник Етнографског 
музеја, књига 22.23, Београд, 1960, 33–36.
Шта је надгробно „обележје“ – шта се назива надгробним спомени-
ком. Потреба заштите покојника у гробовима, подизањем надгробног 
камења. Да се покојник у гробу и њихово камење на гробу заштите од 
скрнављења. Представе покојникових очију с чеоне стране надгробног 
камена. Стилизациј људског лица у дрворезу и каменорезу. Органемти-
ка на гробовима жена на стећцима и апотропејска улога. Очи и обрве на 
надгробном крсту и надгробном стубу од камена. Крилата увојица на 
челу стећка, на старијем надгробном крсту, надгробном стубу. Иста фи-
гурална представа људских очију..., на надгробном стубу, надгробном 
крсту. Представа приказане покојникове главе на надгробном крсту...

Петровић, Петар Ж.
Народни мотив ускрснућа покојника у Херцеговини, Босни и Србији, 
Гласник Етнографског музеја, књига 30, Београд 1967, с. 82, 83, 85, 86, 
87, 88, 89.
Прикази ускрснућа покојника на надгробном камењу. Давање подушја, 
даће, јела и пића, подизање надгробног камења... Подизање надгробног 
стуба или плоче од дрвета или камена, обележавање места „вечне куће“. 
Приказивање покојникове фигуре на надгробном стубу. Средњевековни 
босански стећци..., приказивање људске фигуре са уздигнутим рукама 
увис, уздигнута десна рука са раширеним прстима, великом шаком... 
Надгробно камење – месец и Сунце, место у обичајима и обредима. Над-
гробни стуб старијег гробља код цркве села Буковика код Аранђеловца. 
Фигуре покојника на стећцима, уздигнуте руке... Попрсја покојника са 
уздигнутим рукама на надгробним плочама, област старе Рашек. Мари-
ан Вензел, надгробно камење и мотиви на њему. хришћанско гробље, 
надгробни стубић од камена из времена пре 18. в. Крст с косим крацима 
на каменом надгробном крсту покојника с краја 19. века (гробље у селу 
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Великих пчелица у Левчу). Камени крст из 1874 – гроб рода Радивојеви-
ћа. Надгробно камење, крст с косим крацима женских покојника. Пре-
слице и гробови покојница. Крстови с косим крацима (Велики Зворник 
на Дрини, Докмир – Вањево) на новијем надгробном камењу по свој 
северној Србији, студеничким крстовима од белог мрамора и др.

Петровић, Петар Ж.
Српски митолошки речник, Београд, 1970, 217–219.
Оброк – антропоидни камени крст, обично у средишту насеља. Прино-
шење јела и пића – жртве при оброку. Заветна места означена каменим 
крстом. Места на којима се коље брав као сеоска жртва. У камену обро-
ку је сен (дух божанства), код њих се приносе жртве божанству добра и 
божанству зла. У великим селима (Македонија), камени оброк је облика 
крста. У Бугарској (Вратчанско поље) – култна улога оброка на камену 
су намештени камени крстови. Народ се окупља на Ђурђевдан и прино-
си заједничку жртву. У пиротском селу Гостуши (св. Јевремија), коље се 
јагње беле боје, камени оброк (крст) подигнут једне неродне године. У 
селима горње Нишаве, крстом се назива одређено место које у средини 
има камени крст.

Петровић, Петар Ж.
Трагови обожавања потајних извора у нашем народу, Братство, књига 
XXVI, Београд 1932, 174–181.
С. 179 – Извор св. Саве удубљен у камену, који се не може напунити, 
нити испразнити, код намастира Милешева, приписивање више моћи, 
лековитости и излечивости. Водица у београдском горњем граду, код 
цркве Ружица. Запис на камену. Доток воде кроз камене пукотине. Леко-
витост, лечење, излечење.

Петровић, Петар Ж.
Шумадијска Колубара, Српски етнографски зборник lIX, Насеља..., 
књига 31, Београд 1949.
Камен, њива и ливада у Стубици, 210. Камен, врсте, 93, 127, употреба, 
25, 28, 29, 30, надгробни 43. Каменац у Барајеву, 105 у Прогореоцима, 
198. Каменита Коса, ш. у Чибутковици, 220. Каменити Оглавак, брдо у 
Венчанима. Каменица, крај, родови, 138. Каменица, село код Ваљева, 
162, крај и поток у Венчанима, 137, 138, поток у Ћелијама 8, 216, 218, 
притока Оњега 8, 11. Каменице (род) у Жупањцу, 162, Лазаревцу 178, 
Ћелијама 217. Каменичарка, врста лозе, 92. Каменолом 93, 149. Каме-
норезачке радње у Барајеву 106, Даросави 151. Камењак, коса и њива у 
Врбовни 143, развође код Дарославе 151, шуме у Чибутковици 220.

Петровић, Петар Његош
Горски вијенац, Београд 1952.
стих 848–849, Турци браћо – у кам ударило! (у камен) – говори се за бо-
лест или неку несрећу (у камен ударило), кад се види нека већа рана или 
краста, оток, другим речима болест, учин зла (у дрво и у камен. На псу 
рана на псу и зарасла). Стих 715 – Кн. Јанко: Које сте се јаде скаменили 
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(турске поглавице с Црногорцима, сви муче и гледају преда се). 800; Го-
ниш камен бодова уз гору! Старо дрво сломи, не исправи! И зверад су 
напок као људи... 980 – Судар Вукота: Истина је, ово није друго до гоми-
ле костих и мраморах...! 1210 – Коло... како старац на камен сједећи...

Петровић, Радмила С
Законик Петра I Владике црногорског, Критично издање, Београд, 1930, 
43–71.
О одржавању казне каменовања у Црној Гори (2, с. 49; 7, с. 51).

Петровић, Радмила С
„Камен о врату“ (чл. 65. Даниловог Законика), Полиција, Београд, мај 
1930, бр. 9 и 10.
Зашто се на жалбу суду ишло с каменом о врату и шта је то ношење 
значило.

petrović-Radojčić, Radmila
„Značenje kamena o vratu“ po ispitivanjima Ilije Jelića, Zagreb 1931, с. 37.
Критика једне „историјско-правне студије“. Да књига има 5 делова – на-
браја и наводи садржај, шта говоре и тумаче. О недостацима и мањкаво-
стима рада, необјективности, недоследности, прећуткивањима важних 
питања и проблема.

Петровић, Радомир – Зрнзевић, Љиљана
Фрагменти камене пластике светлих арханђела акод Призрена, у скоп-
ском куршумли-хану, Гласник Друштва конзерватора Србије, 20, Бео-
град 1996.
с. 111 – свечана освета (освећиваље) камена темељца, од стране патри-
јарха Павла..., у вези васпостављања и монашког оживљавања манасти-
ра св. Рханђела.

Петровић, Сретен
Митологија, магија и обичаји, Културна истоија Сврљига, књига I, Свр-
љиг-Ниш 1992, 308–309.
„Столован камен“ – „столовник“ – „самородни камен“ у Краљеву. Моћ 
се повезује са здрављем и где се долази ради здравља, као захвалност 
остављају се разни дарови, кти се цвећем... Велико – магијско својство 
шупљег „бушеног камена“. Шупаљ камен се узима где год да се нађе, 
ставља се на родно дрво на бадње вече, урастање таквог камена у грану 
дрвета...

Пешић-Максимовић, Н.
Споменичке вредности сеоских центара у Србији, РЗСК, Бегорад 1984.
Покрепек, Марјан
Јабланичка жртва (Превод са пољског Н. Павковић), Зборник Филоло-
шког факултета Сер. А: Историске науке, књига XIX, Споменица Мир-
ка Барјактаровића, Београд, 1997.
с. 231, 232, 233, 237, 238. Село Јабланица (Македонија) – дебарски крај, 
котлина. Три највиша врха Јабланице... Црни Камен – 2357 м. Међаши 
села – камени међаши „посебних облика или отесани камени стубови“, 
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крстови са додатним знацима – камени крст са три удубљења отвора 
као знак тромеђе (границе села), на неподесном каменитом терену, об-
раслом шумом, тешко приступачни каменити теснаци (гранични појас) 
– гранична места – станишта демона. Вода усмерена посебним кори-
тима обложеним каменим плочама, бране од ... и камена. Шкрипљење 
изворском водом. Ломљење погаче која се мочи у изворску воду уз речи: 
„Шта је теже камен или хлеб? хлеб је тежи“! Црквице од камена ...гро-
бља са мноштвом камених надгробних споменика. Топографија места... 
црква с. Илије, мала камена грађевина 6 x 8 м., где се приређује жртва, 
са малом полукружном апсидом на истоку. Два дана (субота, недеља), 
за време свечаности о св. Илији. Стаза, пашњак где се окупља народ, ту 
горе ватре, око којих се подижу примитивне колибе и камени крстови 
за седење, свира се, игра, весели. Пред поноћ свештеник улази у цркву 
где на хладном каменом поду и постељи од ћебаци преспава остатак 
ноћи, где се на св. Илију приноси жртва – клање бика код северног зида 
цркве...

Поповић, Даница
Надгробни споменици из цркве св. Петра код Новог Пазара, Новопазар-
ски зборник, књига 8, Н. Пазар 1948, 51–75 (Каталог).
Надгробне плоче на гробовима, материјал, натписи. Надгробни спо-
меници XVI-XVII в. Група споменика од студеничког мермера. Вер-
тикални, клесани у виду плоче правоугаоног облика. Низ натписа са 
декоративним мотивима, геометријски схематизовани. Споменици XVI-
II и прве половине XIX в., са представа умрлих, серијска производња 
каменорезаца за тржиште. Најчешће су надгробни споменици од белог 
мермера. Надгробни споменици из друге половине XIX в., најчешће од 
сивог пешчара.

Поповић, Љубиша,
Бајања из Ћићевца, Расковник X, број 35, Београд 1983, с. 17.
Ради лечења вимена, промузује се крава кроз шлупаљ камен, уз одређе-
но бајање.

Поповић, Марко
Рас – Градина, средњевековно утврђење, Археолошки преглед,
17–18, 20–21, 23 (1975–1982), Београд 139–141, 148–150, 123–125, 
172–173, 136–140.

Поповић, Мар. С.
Родољуб српске севдалинке, књига I, Панчево 1892.
О сахрањивању у башти зеленој, под наранџу, крај камена, где ће њима 
често долазити.

Поповић, Славољуб С.
Истина камена, Расковник, година II, бр. 3, Београд, 1969, с. 13.

Поповић, Сретен Л.
Путовање по новој Србији (1878. и 1880), Београд, 1950.
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455–456, Клетва матере на ћерку која стоји и гледа Турке Јаничаре и 
њен драги је силом тамо, „А што си стала, окаменила се „Дабогда“. Она 
се окамени. И кад гледаш тај камен, видиш: „витког је женског стаса, 
има рамена, тима прса и, што је најважније, има на глави трубу платна“. 
„И пас се окаменио и стоји поред саме Мораве“.

Првановић, Светислав
Тимочки записи, Зајечар 1964.
Народно веровање да у камену, или испод камена, живе демони у облику 
змије и змаја. Приповедање о „Змају самотвору“, који је мамио девојку 
иу своје дворе, испод камена. Девојка се спсила тако, што је на камен 
бацила ситну паприку од које је змај ослепео.

Пајић, Стеван
Сјенка укоријењена у камену светом, Расковник, година V, бр. 18, 1972–
73, Београд 1972, 20–21.
Зидање сенке у темељ и веровање да ће се тако грађевина одржати (Плу-
жине Пива у Црној Гори).

Протић, Љубиша
Разграничавање имања, Гласник Етнографског музеја, књига XII, Бео-
град 1937, с. 61–70.
Разграничавање имања и имена повучених граница...побијени камен, 
синор, „међа“, „меја“, „склад“, „канал“, „ред“, „ограда“, „долина“, „ја-
руга“, „састав“, „брезина“...Камен има пресудну улогу и важност у по-
гледу употребе при повлачењу границе, чак и у крајевима који обликују 
камењем. При ограничавању имања, камен се побија дубоко, да се од 
истог види само врх. Гранично камење „међаши“. У неким крајевима 
се побија на одстојању 50–100 метара. Кад њива, ливада или шума пра-
ве тзв. „међе“ у које се постави „међашњи камен“. Граница се сматра 
као „светиња“, „јер повредити границу значи повредити нешто свето“. 
Повреда „међе“ узима се као „највећи грех“. „као проклетство“. Њена 
повреда рђаво делује „на здравље деце...“.

Радан-Јовим, Маријан
Студеница, Саопштења XII, Републички завод за заштиту споменика 
културе, Београд, 1979, 180.
Споменици. истраживања и заштитни радови.

Раденковић, Љубинко
Лексичко-фразеолошка реконструкција религијско-митолошких пред-
става у вези с каменом, Научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, 
6, св. 1, Београд 1977, 445–459.
Између осталих и примери са територије североисточне Србије.

Раденковић, Љубинко
Народна бајања код Јужних Словена, Београд, Балканолошки институт 
САНУ, 1996.
Камен у обичајима, веровањима и празноверицама, с. 21, 86, 97, 106, 
113–122, 181, 214, 244, 264, 272, 276, 281. У лечењу, бајању, камен од 
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тресовања (потиче од муње и грома), камен по материјалу, облику, боји, 
месту одакле потиче и просторном положају, по времену настанка или 
узимања, по радњи коју врши, по припадности лицу, по начину настан-
ка или добијања. Камен у митологији и магији, комуникацији човека с 
небеским и подземним бићима. Посебна симболичка обележја камена 
(шупљи камен...), громовни камен, функција преноса болести, плаби, 
црвени, паклени камен...

Раденковић, Љубинко
Народне басме и бајања, Ниш-Крагујевац, 1982, с. 165. бр. 259.
Облик одвајања нечисте силе од човека и његово везивање за камен. 
Басме типа „камене“. „Зажени се камена девојка, па дојдоше камени сва-
тови: камени девери, камене певице, камене старојке.“

Раденковић, Радослав
Српске народне приповетке из околине Ниша – Сузе камен прогореле, 
Зборник Народног музеја у Нишу, бр. 2, Ниш 1986.
С. 160 – Сузе камен прогореле: Кнез Лазар – клетвом – позив Срба у 
бој на Косово. Млада војвоткиња Божана, оста жал на мужа Манојла 
који оде у бој на Косово. Испратила га је са највише стене... како се није 
врати, погинуо је. Она је „данима седела на том камену и плакала“- Су-
зе су у стени издубиле јамицу, „као да су камен прогореле“! Ту се сада 
скупља вода. Људи мисле да је лековита, њоме се умивају да боље виде 
и да им се глас боље чује.

Раденкович, Л.
Симболика света в славјанских заговорах, Славјанскиј и балканскиј фол-
клор, Реконструкција древнеј славјанској духовној култури источника и 
методи, Моска 1989, с. 122–1248.
Употреба каменова под посебним називима (црвене, некад и плаве бо-
је).

Радивојевић, Тодор
Лепеница – насеља у Лепеници са картом испитане области у прилогу 
Српски етнографски зборник XlVII, Насеља, књига 27, Београд 1930.
Камен, поље у Барама, 17, поље у Грашници, 73. Каменац, поље у Бату-
њу, 35, поље у Грашници (камењар, камењак), 79 поље и место у Корма-
ну, 130, поље у Ромату, 204, поље у Доњој Сабанти, 222. Камен чесма 
и у Трмбасу, 237. Камени поток, поље у Добрачи, 87. Каменита јаруга, 
поље у Доњим Јарушицама, 118. Каменита Коса, п. у Аџиним ливада-
ма, 67 Каменита Чука, п. у Батуку, 35. Каменита Чукара, п. у Батику, 35. 
Каменита Чукара, п. у Кормони, 130. Каменити град, п. у Д. Губицама 
у Рамачи, 206, п. у Трешњеваку, 235. Камењак, Камењар, Камењаци, Ка-
мење, Камичак, 7, 17, 56, 73 итд. в. Регистар.

Радивојевић, Тодор
Лепеница, Антропогеографска испитивања, XV, Насеља, књига VII, Бе-
оград 1911.
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Камен, каменови (надгробни), 29, 167. Камени бат (праисторијски), 31. 
Камени кесер (преисторијски), 31. Камењак, 102 – мали стешњени про-
стор села. Камењар (земљиште), 160. Камењар (занатлија), 167. Камен 
(шума), 83. Каменац (извор), 95, бунар. Каменита Чука (врх), 17. Ками-
чак (река), 197, 204, 207 (област и места досељавања. Порекло становни-
штва и време досељавања.

Radimski, V.
Gradina čungar kod Sazina, Glasnik Zemaljskog muzeja, knjiga VI, Sara-
jevo 1894.
С. 499–500 – Камен. Жрвњеви, брусови, буздовани, округле камене пло-
че, два ножића...

Radimski, V. 
Ostaci rimskih naseobina u Šipragi i podbrgju za tim starosobanski stećci u 
Šipragi i uz Vrbanju u Bosni, Glasnik Zemaljskog muzeja, knjiga IV, Sara-
jevo 1892.
С. 75–80 – тесано камење, ломљени камен, ситније камење, камене 
степенице, орнаментика у камену, надгробне плоче (79–80) – свето 
камење, прављење посуда за воду, стругање прашине са камена и упо-
треба за лек, за људи и за живину, старобосански надгробник сличан 
саркофаху.

Radimski, V
Prekopavanje u Domaviji kod Srebrnice godine 1891, Glasnik Zemaljskog 
muzeja, knjiga I, godina IV, Sarajevo 1892, с. 7–24.
Камен у употреби у разне сврхе и у различитим приликама, врсте, нат-
писи, урезивања, камен почасни споменици, плоче, тесани камен, натпи-
си на камену – урезивање у камен.

Радичевић, Бранко В.
Плава линија живота, Београд, 1961.
Песме, 10. изд., стр. 67 – субјективно и објективно повезивање са стан-
цем каменом. Плану срце баш у живи пламен. Опет оста као станац 
камен.

Раденковић, Љубинко
Тодорица – „коњска слава“, Етно-културолошки зборник, књига IV, 
Сврљиг 1998, с. 122.
У околини Струмице, скупљање невеста, уместо код цркве, око култног 
камена „светока“-

Радовановић, Војислав С.
Тиквеш и Рајец, Антропогеографска испитивања, Српски етнографски 
зборник, XXIX, Насеља, књига 17, Београд 1924.
Топографска, географска и необична имена: Камени диреци, стубови од 
камена. Камен изделан, тесан камен.
Географска имена: Камена Страга, 309, 509. Камендол, 200, 455 – насе-
ље, село, оснивачи. Камендолско грамађе, 200, 455. Каменица, 136, 173, 
417, 419, 424. Камениште, 439. Камењ, 329 – Бело Камење, плоча, њиве. 
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Камичевци, 292, 293... в. регистар. Камчевци, 313, 431, 359 – мале, изво-
ри, њиве – Буковски камен, Млаечни камен, Камчевци – досељеници, 
старинци...

Радовановић, Голуб
Воденице на Градишњици, Гласник Етнографског института САНУ, 
XlIX, Београд 2000, 216–223.
Камен. Број, простор за камење. Клесање, уградња, „полегање“ камена. 
Ћереп. Строј за подизање и спуштање камена. Носачи камена (доњи, 
горњи), полуга ужљебљена у камену – радња. Израда воденичног ка-
мена, мајстори, стене, камењари, одсецање – обрада. Глачање камена 
услед рада – штицовање, „накивање камена“. Камен и дрвени калем, 
дрвена полуга. Спуштање камена и млевење. Воденица. Бајање и мађија-
ња. Дете и воденични камен. Узречице и пословице везане за воденицу 
и воденични камен. Приче везане за воденични камен и воденицу...

Радовановић, Миљана
Заветни крстови у источној и јужној Србији, Етно- културолошки збор-
ник, књига IV, Сврљиг 1998, с. 173–176.
Камени заветни крстови, подизање, схватање и опхођење, идентифика-
ција, хронологија подизања, обреди натписи, моле за милост и заштиту. 
Типови заветних крстова, капеле и камени крстови, натписи, светите-
њи, специфична обележја у погледу споменичких натписа.

Радовановић, Миљана
Насеља и становништво књажевачког краја у прошлост и у савремено 
доба, Зборник радова XXXVI конгреса Сав. удружење фолклориста Ју-
гославије, Београд, 1989, с. 84–85.
Заветни крстови као епиграфски споменици. Натпис на каменом крсту 
у Живковцу..

Радовановић, Миљана
Село као обредно-религијска заједница у Сиринићкој жупи, Зборник Ет-
нографског музеја у Београду 1901–2001, Београд 2001.
С. 380. – Напуштени и запуштени материјални трагови, „налазе се на ви-
ше места у сеоским атарима у виду еликих каменова“ („Урасли камен“) 
са урезаним крстом, па се и та места зове Крст, Крста камен, а...“

Радовић, Босиљка
Српски надгробни споменици, Београд 1956, с. 20 – приказ ускрснућа 
покојника на надгробном камењу..., с.14.

Радојчић,
Камен о врату, „Полиција“ за 1930, бр. 9 и 10, Београд, с. 425–426.

Радуловић Илија
Из народне медицине у околини Подгорице, Гласник Етнографског музе-
ја, књига VIII, Београд 1933.
с. 45 . Ко болује од стоамка, треба да пије воду из „пленског“ (заплење-
ног) суда, или да о Ускрсу носи мали шупаљ камен. 
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С. 56 – Провлачење болесног детета кроз шупаљ камен да би оздрави-
ло.
С. 57 – болесник и камен...: „Кад овај камен порасто тада и моја жле-
зда“...

Рађеновић, Петар
Бјелајско Поље и Горавско, Српски етнографски зборник, XXXV, Насе-
ља, књига 20, Београд, 1925.
Топографска имена: Каменица, 245, 276 – Приштавац (вода, извор).
Каменито Поље, 195 – пољске ливаде. Каменица – врела, камен, 233 
– врх села Цимеше.

Рађеновић, Петар
Унац, Српски етнографски зборник, lVI, Насеља, књига 30, Београд 
1948.
Камен, село у срезу Гламочком, 107. Каменица, крај у Бастасима, 137, 
место у Бастасима, 53, крај у Г. Врточу, 132, крај у Д. Врточу, 134, крај 
у селу Девцу, 126, крај у Трњ. Бријегу, 124, поље у Трњ. Бријегу, 123... 
Каменице, њиве у Прекаји, 110, Каменко, п. у Бастасима, 140, Колибе на 
Каменици (Бастаси), 139, 140.

Раичковић, Стеван
Камен успаванка, Човек и камен, Галерија САНУ, Београд 1990, с. 61 . 
песма.

Рајковић Кожељац, Љубиша
Небо у кладенцу, Ниш 1997.
с. 22 – Расовасти камен. „С пролећа опет ту гргори...У камену над водом 
цвет“, с. 39–40 – Кале. „Изнад села – Град. Низ њега се осули камен и 
време“. Откуд му мирис људске душе? А камен као и сваки“-

Ракић, Мил. Т.
Качер, Антропогеографска испитивања, Српски етнографски зборник, 
VI, Насеља, Књига III, Београд 1905.
Камењар, 827 – земља и шуме, трла.

Ракић, Мита
Из нове Србије, Отаџбине, св. IV, Београд 1880.
О каменој плочи на планини Петровцу. Предање о Јелену, жртви, чије је 
месо дељено присутнима као причест, касније као жртвеник га је заме-
нила домаћа животиња. Незна се о каквој је култној жртви на Петровцу 
реч. 1878. г. су пронађене зидне некакве цркве које и данас постоје. До 
последњег рата, ту на камену, свештеници су вршили службу, после 
култног обреда, ко је завршавао до сунчевог заласка.

Ракић, Жарко
Сумњиви дијаманти, под лупом европске комисије нашао се највећи 
дијамантски концерн на свету „de Bers“ из Јужне Арфике, Политика, 
Београд, 30. IX. 2002. 
А4.
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Европска унија руши монополисте. „de Bers“ купује сибирске дијаман-
те. Светско тржиште и драго камење. Неприкосновен господар дијама-
ната на свету. Испорука сировина дијаманата и вредност. Руска произ-
водња и дијаманата, Сибир и др.

Rakita, Rade
Narodna vjerovanja u predjelu Janj, vezana za čovejkov život i rad i njegov 
pogled na svijet, Glasnik Zemaljskog muzeja – etnologija, n. s., sv. XXVI, 
Сарајево 1971.
С. 67 – веровања везана за камен,..., настанак удубљења у камену. Оти-
сци стопа на површини (људи, животиња, нечистих и светаца), који су 
„давно“ по њему одлили“ (ходили), на ком се могу видети и трагови 
кола св. Илије, који је по „земљи одо“. Од кад је камен постао „тврд“ 
(„скаменио се“), веровање везано да се човек може скаменити, па и жи-
вотиње. Клетве, „да бог да се скаменио“. Веровање да камен може да 
расте из дубоке земље (назив – живац камен, за камење које се налази 
дубље у земљи). Камење у веровању, лечењу и др.

Расправе и грађа, књига 1, Српски етнографски зборник, књига l, Београд, 
1934, Вукова грађа, Уредио Веселин Чајкановић.
II 26 – „ни о кам ни о драчу“... него у пуљу. II/1, 26 – Ко болује од србо-
боље, треба да добије три камичка од станца камена... II/1, 207 – при по-
мену какве велике, болести...„у кам ударило“. Камен – чобанин, бадњи 
дан, чување под језиком (због вукова), VIII/ 3, 18. При бајању, удара се 
три пута кључем у камен II/5, 73; При спомињању болести, са три прста 
треба куцнути у... или камен II/1, 207; зубобоља, тера се у „камен“, у... 
II/5, 13; При кајању због клетве, треба три пута куцнути у камен II/k, 
45; Клетва камењем о камен II, 4; каменом заштити љахину од мишева 
V, 5; камен и теме у детета II/1,165; VII, 80; Камен воденични и боле-
сник II/1,8; лек од срдобоље – камичак од станца II/1,26; Камичак аод 
странца камена, девојка и царев син II, 13; камен и слуга III, 18; камен, 
људска крв и човек III, 18; „ни о дрво ни о камен“, кажу вештице V, 5; 
„устук у камен II, 5, 7; „без матере рођена, на камену љуљана“ (басма) 
II, 5, 7; „камен за вечеру, а...“ (басма) II, 5, 19. Каменица: змију ваља зва-
ти каменица VII, 34

Растовцев, М.
Две надгробне стеле у Народном музеју у Београду, са 2 сл., Старинар, 
Орган Археолошког друштва, н. р., IV, 1909, Београд, 1911, 107–119.
Регистар за XI-XV књиге ГЕН-а.
Камен као граница у имању, побијени камен, XII, 61–63; као белог (ста-
новни камен), као граница имања „међашни камен“, XII, 63; Камен у 
обичајима, XII, 204; XIII, 56; XV 178, 179; Камен као жрвањ за млевење 
глеђи, 128. 130; Камен под појасом при заклињању XIII, 54, 59; Камен 
станац, на њему се обавља крштење XV, 57; Камени сватови у песми XI-
II, 88; Каменовање у песми, XV, 153, 154. Затрпаше дрвљем и камењем. 
Под камење хладно затрпаше.
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Рељић, Љубомир
Обичаји и веровања везани за животни циклус – рођење, брак смрт, Гла-
сник Етнографског музеја, књига 62, Београд 1998, с. 82, 83.
Веровање о смрти и посмртни обичаји. Да се душа, поред склања у дрво 
и зеленило, „најрадије склања у надгробни камен“. Ако се споменик не 
може подићи у интервалу од једне године, „поставља се обичан камен, 
одцепљен од стене, привремено, „сирови камен“ чело главе покојника“- 
У ту сврху се не узима „камен из реке, упрљан“, мора бити отцепљен 
од станица“. „Тако постављен камен, може се и касније од године дана 
заменити надгробним спомеником“.

Стовални камен – столовак, Развитак бр. 1, Зајечар 1975, с. 91–93.
Веровање везано за столовни (столовак) камен. Опис: непокретан поло-
жај, локација, веровања, обичаји и култне радње везане за њих, за несва-
кидашњи камен посебних својстава.

Речи у камену, Пирот 1964, 90.
Књига представља зборник споменичких натписа, посвећен двадесето-
годишњици ослобођења Пирота (1944–1964).

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, Књига IX, Београд, 
САНУ 1975.
С. 152 ид., камен... надгробни споменик, плоча, белег – споменик на 
месту погибије. Побијање „камена“ кад се умрлом изда година, од смр-
ти. Камен, камена – емоционални обојени израз за негацију (ђавола, 
врага...). Камен у придевској служби, камен-срце, зора ћути, Сунце ћу-
ти, као твоја камен-груд..Драги камен, драгоцен минерал, пролаз кроз 
драги камен, змијин камен, јетки, међаш камен мудрости, кључ, метод 
за решавање неких проблема, камен спотицања, неспоразума, смутње, 
раздора, темељац, станац...

Речник српскохрватског књижевног језика, књига II, Нови Сад – Загреб, 
1967.
С. 641 ид. Камен. Кудити, рушити, оговарати, клеветати, ћутати, драги 
– украс, мучно живети. Бити на чијем врату. Бити немилосрдан. Окаме-
нити се, запањити се, тврд као камен. Мучан, тегобан, као од камена....

Riječnik simbola, J. chevalier, A. Gheerbrant, Zagreb, 1983, 245–246.
Решетар, Милан

Нова пјесма црногорска о војни Русах и Тураках почетој у 1828.
Мање пјесме владике црногорскога Петра II-ега Петровића Његоша, 
Српска књижевна задруга, књига 141, Београд, 1912, 4, с. 55
...Да је у Црној Гори постојао обичај да се на жалбу суду иде с каменом 
о врату и шта је управо, то ношење значило.

Рубић, Иво
Подријетло становништва Отока Шолте, Српски етнографски збор-
ник, lXXIV, Насеља, књига 36, Београд, 1960.
Камен, место 99, 123, 137. Камик, место, 6, 8.
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Русић, Бранислав
Старији обичаји око одређивања земљишних међа и око пољских радо-
ва у Кичевији, Гласник Етнографског музеја, књига XIX, Београд 1956.
С. 2, 4 – Камен међаш („межник“ или „међњик“), висока истакнута сте-
на, или камен станац као међаш, ради одређивања границе два суседна 
насеља (имања), али и као „разор“ двоје комшија.

Свезнање, Београд, б. г., с. 981.
Камен – опис, Поштовање необичног облика камена. Веровање да је у 
њему душа покојника. Прављење фетиша. Култни значај све врсте над-
гробног камена. Шупље високе плоче стубови.

Село Шупљи Камен
АИФ, м. т. 2126 снимио Душко Димитровски 1973. године, у селу Шу-
пљи Камен, Кумановски крај, од информатора Добриле Јосифске (преу-
зето из магистарског рада Јелене М. Цветаноске, 1998. године, Одеље-
ње за етнологију и антропологију. Џамиларске игре за време свадбеног 
деремонијала у селу Шупљи Камен.

Sielski, Stanko
Hamajlija, Etnografska istraživanja i građa III, Zagreb 1941, с. 24, 31. 
Камен бледожућкасте боје код муслимана у Босни (к. змијска круна), 
доношен са истока, ношен окован у сребру – приписивана му је велика 
исцелитељска моћ. Штитио је и од урока. Настајање овог камена и др., 
камен („стрелица“) код муслимана у Босни. Драгоцен камен „стрела“, 
ношен као заштита од „стриљалице“, за појасом или са стране.

Симић, Бора Д.
Камен му говори, Расковник II, бр. 3, Београд 1969, с. 4–5 (песма).

Симић, В.
Резање мермера у Студеници и Чемерном, Гласник Етнографског музе-
ја, књига XIX, Београд, 1956, с. 273–289.
Мермер, боја, Каменорезачка насеља и каменоломи. Обрада камена. 
Историјска употреба камена. Писање на надгробним споменицима...

Симић, Стеван
Нродна медицина у кратову, Зборник Јужних Словена, 42, Загреб 1964, 
с. 319, 389.
У Кратову (Македонија), црвеним каменом су лечили брадавице (к. кан-
таш I) – крвави или паклени камен. Камен зараснау, у лечењу трудница 
којима су деца умирала. По порођају ушиван деци у пелене.

Симоновић, Драгољуб
Народне песме из источне и јужне Србије, Етноантрополошки пробле-
ми, књига III, Фил. факултет Одељење за етнологију и антропологију, 
Београд 1988.
С. 38 (12) „истерајте из пушака кремен“. С. 59 (25) – „Ти да идеш у 
клета камена“,...„Иди, љубо, у клета камена“..., „па отиде у клета каме-
на“... С. 77 (38) – „Препознала сеја брата, и о камен вртва пала“. С. 139 
(72) „И стара мајка у траву урасла, заглила један беја камен“. С. 145 
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(74)...„Црне очи два драга камена“. С. С. 151, 152 (7)...,„по бронзету 
драго каменово“. С. 154, 156 (78)...„а на бренце два драга камена!“. С. 
160, 161 (80)...„суво гвожђе и студени камен“, „часан стани на мермер 
авлију, па излеже на мермер авлију“,... С. 167 (83, 84)...„па награди кулу 
од камена и на кулу врата од камена“. С. 194 (101) Шта се бели на сред 
Вишеграда? „да л’ алем, да ли драги камен?“. „Нит је алем, нити драги 
камен,“... С. 210 (128)...„црна ме земља покрила, турски ми камен на 
глави“, С. 213 (136) „и код дрво бел камен, кад камен блато стаљано“,... 
С. 222, 223 (148)..., „да замажем дрва..., па замаже дрва и камења“.„Да 
обликује дрва и камење, те одлије дрва и камење“..., „да се латим од 
камик до камик, па се лати од камик на камик“,... С. 235 (169). Потекла 
је река Крвавица, „она носи кладе и камење“, С. 249, 250 (185)..., „те са-
бери ситне камење“,...„па прибере ситно камење“, ... С. 261,  262 (196, 
198), „ситно камење број нема“, ... С. 265 (203, 204), „да разбијем кулу 
од камена,... и десету кулу од (211),“ и десету кулу од камена; направи-
ше кулу од камена а пенџере од мермер камена“, ... „да разбије куле од 
камена, и пенџере од мермер камена“, ... „и разби се кула од камена“. 
„У невење камен становити, у камење крстати босиљак“,... С. 270 (211) 
„Мен је кућа онај сталан камен“,...

Симоновић, Ђ
Центри заједница села у Србији, ИАУС, Београд 1975.

Смрт Омера и Мериме, Народна песма, Српске народне песме – Антологи-
ја, IV, издање, Београд, 1927.
Камење настањено душама – надахнуто камење – оно мирише као и 
сва гора. „Дјул мирише моја мила мајко, Баш ко да је Омерова душа“.

Срејовић, Драгослав
Дијалог човека са каменом, Човек и камен, Галерија САНУ, Београд 
1990, 92–119.
homo habilis i kamen. homo erectus i kamen. homo sapiens i kamen.

Срејовић, Драгослав
Лепењски вир, Београд, 1969. Нова праисторијска култура у Подуна-
вљу.
С. 19–181. Тле и корени. Оквири живота. Токови културе. Обликовање 
простора. Куће од камена. Алатке од камена и костију. Огњишта од 
поставњених камених плоча. Камене скулптуре. Камени столови око 
огњишта и каамене скулптуре иза огњишта. Мађашко дејство камених 
„столова“. Вертикалне камене плоче између...Нова светилишта контину-
ираног фриза камене конструкције. Подзиђивање светилишта каменим 
плочама. Поплочавање куће каменим плочама. Камени трагови, огњи-
ште, жртвеник, камени „сто“, оруђа од камена, сахрањивање покојника 
на површини ограниченој каменим „столовима“, камени жртвеник и ... 
Симболика облутака. Камен и вода. Чврстина камена. Биће рођено из 
воде и камена. Мит о води и камену. Камени привезак...
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Срејовић, Драгослав – Цермановић-Кузмановић, Александрина
Речник Грчке и Римске митологије, Београд, 1979.
Камене нимфе, 109. Посвета гаја и једне индикуле од стране краља Ну-
ма. Приношени на жртву вода и млеко.
Камен, претварање у...5, 29, 32, 58, 61, 77, 98, 102, 105, 179, 201, 231, 
239, 290, 291, 364; Свети, 40, 55, 184, 203, 241, 244, 411, 446; у пеленама, 
93, 158, 264, 370; Чудесни камен, 16;, стена, претварање у... 18, 116, 169, 
190, 216, 303, 318, 380; рађање из к., 4, 270.

Срећковић, Милутин
Живот у слову епичара (Рајко Николић: „Камена књига предака“, НИ-
РО „Задруга“, Београд 1979), Расковник, VII, бр. 24, 1980, с. 106–113.

Срећковић, П.
„Краљица“, Братство, IV, Београд 1890, 39.
Гњиланска нахија (XIV век – Жупа). Опис 1342. година. Биначка Мора-
ва, Гњилане, Ново Брдо, Бујановац, становницима...
„На изласку из Гњилана за Бујановац бије дивна чесма звана Ђенар“ 
код које се путник заустави и напије воде, па одмах у десно види „поби-
јен камен“ са утиснутом шаком и прстима“. „Тај је камен ту добацио 
Крањевић Марко из Прилепа, па на њему остала шака“ – народно пре-
дање из Гњилана.

Српске народне приповетке, Антологија, Приредио Милорад Панић-Супер, 
II издање, Београд 1964.
Прича. Зла свекрва, с. 66 – Старац гвоздена балога, вика, граја гомиле 
људи, „али немој да се обазреш за собом без свога чуда, јер ћеш се на 
оно место окаменити“. Прича, Три чуда, с. 117, 118.

Simpson, Jacqueline
Evropska mitologija (превод са енглеског Сања Сарнавка), opatija „oto-
kar keršovani“, „Mladinska knjiga“, ljubljana 1988.
Камење, с. 12, 14, 16, 18, 22, 25, 31, 46. Веровало се, да се клесањем уду-
бљења у стење, плодила снага земље која почива у камену“.

Синдик, Илија
Дубровник и околина, Српски етнографски зборни, XXXVIII, Насеља, 
књига 23, Београд 1926. 
Понта каменарска 25 – насеље. Златни кам, 25, – насеље.

Скок, Петар
Камен, Етимолошки речник хрватскога или српскога језика, књига II, 
ЈАЗУ, Загреб, 1972, с. 26–27.
Топоними: Име Каменско, означавање врха планине одакле би се камен 
ваља. Реч ками у документима. У фолклору, „Ками ти у дом“, „сјеме 
ти се затрло“. Прилог ками, „зло“, „слобо“ „рђаво“, „једвѕ”. Дофатак, 
у кам ударио, фолклорни израз, у кам ударило „несрећа или болест“, 
„нека бије у кам а не у чељаде“. Обичај у Црној Гори да народни лекари 
преносе болест у камен (додиривање оболелог места и камена), „ками 
те откупио“. Камен град Босна (топоним). Камена Глава (Космет), каме-
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ница „змија“ (Космет), каменика „трава“, камењача „крушка“. Придев 
каменит, каменски, топоним каменско, камен соли, лично име Каменко. 
Камен воња (врх планине).

Смиљанић-Брадина, Т.
Шта значи камен о врату? Гласник Скопског научног друштва, III, Ско-
пље 1928,
С. 347. Тумачење, зашто се на жалбу суду ишло с каменом о врат, и шта 
је, управо, то ношење значило. И у мијачким веровањима, да се убици 
на овом свету везује камен о врат, како би брже доспео на дно пакла. 
Прављење годмиле камења на месту где је убиство извршено. „Да би на 
дно пакла доспео, биће му обешено тешко камење о врат“-

Смиљанић, Тома
Кичевија, Српски етнографски зборник lI, Насеља књига 28, Београд 
1935.
Камена Страга, површ у Д. Рабетину, 348. Каменички Красје, ш. у Бели-
ци, 451. Каменица, њ. у Аранђели, 421; њива у Јаголу, 434; њ. у Кленов-
цу, 450; њ. у Челопецима, 471; ш. у Србјанима, 422. Каменички Красти, 
м. у Големом Црцку, 481. Камен – узенгија, ш. у Речанима, 441. Камења 
Страга, пашњак у Тајмишту, 445.

Смиљанић, Тома
Мијаци, Горња Река и Мавровско поље, Српски етнографски зборник, 
XXXV, Насеља, књига 20, Београд 1925.
Топографска имена: Каменица – место, 91. Камен Зоб – њиве и ливаде 
у селу, 105. Црвен камен, Голем камен, синор у селу Присојица, 106. 
Висок Камен, Камен – границе синора села Балетин, 110. Под камен, 
кремењаче, синор села Магорче, 102. Високи камен, синор насеља Бро-
дац, 117. Мачкин камен, граница села, 117. Ћулис камен, синор села 
Срнце, 119.
Дечак, место чудо: „човјек један врло се мучи да дигне један велики 
камен, али то никако не успева, док не натрпа на њега много малог ка-
мења, па онда дигне врло ласно и носи куд год хоће“. Поука, човек не 
може одмах учинити велики грех, док прво не начини мали грех. Прича, 
Милош и Дивоња, с. 124, 125, 126. Мило, Дивоња, Драги камен. „Ди-
вљи јарац, грдан, бијел јарац, стара јарчетина, борба за превласт над ис-
пашом. Прича Ћоса и угурсуз, с. 289, 290 – Ћоса, Ћосина жена, угурсуз, 
воденица и воденични камен. Ћоса, Ћосина мајка, угурсуз и камен.

Српски митолошки речник, П. Петровић, Ш. Кулишић, Н. Пантелић, Бео-
град 1970
С. 133 – Запис, култно место са освећеним дрвеним или каменим сту-
бом или пак крстом – држање молитве (богомоње) о заветним данима. 
Тако се звао предмет на култном месту, дрво или камен на коме је „за-
писан“, урезана или исклесана ознака крста... Ш. К. – белутак, 22 – ми-
стична моћ, хамајлија, доноси срећу, здравље. П. Ж. П. – Остењак, 227 
– природна стена људског облика, или облика животиње, птице. Момин 



314 Љ. АНДРЕЈИЋ, С. КОСТИЋ

камен Грделичка Клисура. Окамењеност биле злим очима Срђе Злопо-
глеђе, такође Арапина и Турчина. Скамењеност жене са дететом, кошни-
це са пчелама и др.
С. 178–184 – Крст, Антропоидни надгробни стуб. Антропоидни крст. 
Табу крст на надгробном стубу. Надгробна плоча. Надгробни споменик. 
Камени крст на надгробном (споменику), стубу. Крстача – камена, „Ка-
мени крст на надгробном (споменику), стубу. Крстача – камена, „Камен 
на белези“, „Белег камен“. Непомични камен станац и крст.

Стаменовић, Синиша
Пиротско село познато по каменоресцима, Уметност саздана од каме-
на, Политика, Београд, 29. IX 2002, A 19.
У многе светске грађевине уткана је уетност темских мајстора. Мало 
је старих клесара. Громаде стена испред кућа. Умешност у претварању 
тврдог камена у уметност. Крајпуташи – дело мајстора каменорезаца 
(позната породица Џунић). Кућа и крајпуташ од камена. Уметност и 
занат.

Станојевић, Драгиша
Припев: Бијесни Роландо, од Л. Арноста, II, с. 25.
Први пут у веку на борбу излеће, Ма ко станац камен посрнути неће!

Станојевић, Маринко
Заглавак, Антропогеографска испитивања, Српски етнографски збор-
ник, књига XX, Насеља, књига IX, Београд 1913.
Камен, 176 – Развалина кулине. Гомила камења ао којој се у народу 
ништа не прича. Каменица, 167, 171, Горња и Доња. К. Села. Положај 
Земље и шуме. Имена. Старине. Постанак села и порекло становни-
штва. Тип села. Камење 127, 181 – земљиште, шуме, појате, утрина за 
стоку. С. 71 . Трагови... плосног камена. Русалијска гробља. Бигровито 
камење. Надгробно камење, с. 151 – Врли Камен, 148, место, коса, село 
крст.

Станојевић, Маринко
Зборник прилога за познавање Тимочке Крајине, I-IV, 1929–31, Зајечар 
1933.
Посебан осврт на камен који и помиње у вези са зидањем Зајечарске цр-
кве, с. 27/III, Зањевачкој цркви, с. 33/III; и др. у Црној Реци, камење, те-
шке камене плоче од шкриљаца, с. 52, 57/III, „Змај девојку преко камена 
молио...”, „трава вратика и каменика“, с. 112, 113/III. Камен у бајањима 
од пролива и др. с. 81/IV. 

Станојевић, Маринко
Из народног живота на Тимоку, веровања и празноверице, Гласник Ет-
нографског музеја, књига VIII, Београд 1933.
С. 59 – ако воћка не одржава плод, каменчић са љума на воћку, преузи-
мање урока на себе, С. 61 – ако мајци деца умир, чим јој се роди које 
дете, да узме каменчић, први који опази, да га претури из руке у руку и 
остави тамо где је био. С. 64 – „Кад кокош снесе „азапртак“ јаје (мало 
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као врапчије), ваља се сломити о „столован“ (непокретан) канем. С. 65 
– кад „протерају (пронесу) мртваца кроз село, мајка деце узима онолико 
каменчића колико има деце, стави их на ногу и одбаци за мртвацем...”. 
67 – каменчић и оговарање (врачање). Камен, воћка, и цветање а не до-
ношење плода, узети каменчиће са друма ставити их на воћку па ће одр-
жати плод. С. 70 – болесник и камен, ношење на „незнан гроб“ и каже... 
Бајање каменом – радње...

Станојевић, Маринко
Тимок, Српски етнографски зборник, књига lV, Насеља, књига 29, Бео-
град, 1940...
Камен, удолина у Дебелици, с. 461, место у Д. Соколовици, с. 465.
Каменчић, место у Д. Соколовици, 465, Камењарци, река у Бучју, 452.
Станојевић, Станоје
Народна енциклопедија, српско-хрватско-словеначка, књига II, Загреб 
б. г.
С. 225 – Камен, култ. Седиште душе покојника. Приношење жртве 
сеновитом камењу, ист. Србија (пуштање воде о Великом четвртку). 
Терање воде да уђе у камен. Бацање камења у гроб, да се мртвац не 
повампири. Стављање камена на гроб убијеног, да фуша не постане 
зао дух. Ограђивање гроба каменом, везивање душе. Надгробни камен, 
белег... Велики камен, предмет локалног култа (провлачење нероткиње, 
изазивање кише, суше, помора), окупљање народа и приношење жртве. 
Легенде о камену...

Станболијев, С.
Материјали по народната медицина в Блгарија, од Берковско, СбНУ 
XXI, 1905, с. 51.
Као заштита од урока, пред излазак из куће, треба да се лупне каменчи-
ћем по челу.

Стевановић, Ст.
Марково кале у Врању, Етнологија, час., год. I, св. 2, Скопље 1940, с. 
125–126.
Грађење утврђивања од ситног камена. Удубљење у првом већем каме-
ну, поред пута, близу града у коме је отисак стопала М. Краљевића, као 
отисак чаше у камену...

Стипчевић, Александар
Култни симболи код Илира, – грађа и прилози систематизацији – 
Пос. изд. АНУ Бих, књига lIV, Центар за балк. испитив., књига 10 Сара-
јево 1981, 204+XXXVI таб. прилога симбола разног порекла.

Стјепан Митров, Љубиша
Приповијести црногорске и приморске, с. 228,...нем, безгласан, умукао, 
станац камен. Што ће девет... – као камен станац...

Стојадиновић, Слободан
Каменички тролист, Расковник, година IV, бр. 11, Београд 1971, с. 42.
Каменичка река, Каменичка шума, Стари храст у Камену.
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Стојановић, Љуба
Стари српски записи и натписи, књига I, Београд 1902; књига II, 1903; 
књига III, 1905, књига IV, 1923.
Камен (метеор), камење (падање с нема), камени (шанац), камена (ре-
ка), каменац (црква, манастир), Каменград, Каменица (манастир, храм), 
Камено поље, Сахрањивање ван гроба – камен стамен на каквом омиље-
ном месту,... бр. 3342, 1476, 2977, 3629, 3655, 1290, 1433, 577, 420, 576, 
577, 979, 231, 4726, 4729, 4733, 4735, 4736, 4737, 4738, 4740, 4741, 4743, 
4751, 4776, 4780, 5963, 5967, 319, 670, 4790, 4796, 4816, 4820, 4894, 
4753, 4797, 4874, 4889.

Stojanović, Mijat
Slike iz života hrvatskog naroda po Slavoniji i Srijemu, Zagreb 1881, с. 
217.
Лечење детета које болује од урока, водом у којој је ставњен црвени ка-
мен – ињирок.

Стојановић, Радмила
Надгробни споменици Рударског гробља, Лесковачки зборник, књига IX, 
Лесковац 1969, с. 249–256.

Стојанчевић, Видосава
Врањско поморавље, Етнолошка испитивања, Српски етнографски збор-
ник, књига lXXXVI, Жив. и обич. народни, књига 36. Београд, 1974, с. 
549.
О магијском лечењу предметима посебног магијског својства (фетиши-
ма). Међу којима су „каменчики из реке“, „Црвен камен“, предмети по-
кућства и др.

Стокић, Петар
Рађевина, Рађево поље и Рађев камен, Караџић за 1903, с. 121–124.
„Рађево поље и у том пољу камен (димензије), ударен у земљу, који се 
зове Рађев камен“. Други писци о овом предмету. Народно предање о 
„Рађевом камену“, представа, одржавање, веровање. Турска варварства 
код и око Рађевог камена.

Stratimirović, Đorđe
Markova kula u Višegradu, Glasnik Zemaljskog muzeja, knjiga III, Sarajevo 
1891, с. 283–293.
„Стијена под писмом“. Римско камење код Гостивара. Добрун. Камено 
ждрело с побочним, окаменитим, високим стијенама...

Stratimirović, Đorđe,
Srednjevjekovno groblje kod Zgošće, Glasnik Zemaljskog muzeja, knjiga I, 
god. III, Sarajevo 1891, с. 122. 123. 
Гробни назив камена белега, каменица, мешет. Специфичан назив за 
споменик – камен... да му тури камен (Лесковац), да га камен притисне 
у значењу каменица (Босна). Средњевјековни надгробни биљези, види: 
Камење. Камен паралепитед. Камен с плочом. Камен на плочу. Камен 
станац.
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Тановић, Стеван
Село као социјална заједница и управна јединица у Ђевђелијској кази 
у задње турско доба, Зборник радова Етнографског института САНУ, 
IV/1, Београд 1950.
С. 150–151. Каменолом – ташмајдан. Опште сеоско добро пронађено на 
приватном имању, (вађење цепање камена, печење креча)...

Тановић, Стеван
Српска народна јела и пића из ђевђелијске казе, Српски етнографски 
зборник, XXXII, Жив. и обич. народни, књига 14, Београд, 1925.
Камен лискун, 300 . „да би вино било густо стављали су му печено мен-
до (камен лискун), али од тог камена удари у главу, те га сада не употре-
бљавају“.

Тановић, Стеван
Српски народни обичаји у Ђевђелијској кази, Српски етнографски збор-
ник, Xl, Жив. и обич. народни, књига 16, Београд 1927.
Камен – фрљање, бацање камена, 42 – забава и играње на чисти понеде-
љак. Камен у лечењу и употреба при порођају, 105.

Тешић, Ђорђе
Прилог проучавању шатровачког говора, Гласник етнографског музеја, 
књига XVII, Београд 1954.
с. 218. – Каменчић = млада проститутка. Камењарка = проститутка.

Тимочка крајна у XIX, веку – Зборник радова, Историјски институт у Београ-
ду, Међуопштински одбор за обележавање 150-годишњице ослобођења 
Тимочке крајине од Турака, Крагујевац 1988, 220.

Тојага-Васић, Љиљана
Култна и магијска функција камена доњег Понишавља, Етнокултуроло-
шки зборник, књига III, Сврљиг 1997.
Придавање централог места камену у религијском култу, магији и оби-
чајима. Многобројна древна схватања у доњем Панишављу, о улози 
камена станца, стена разних облика, од којих се кроз магију очекује 
помоћ и савет. Придавање великог значаја првом камену „темељцу“, 
камену „међашу“ – магијско својство. Магијско својство „бушеног“ ка-
мена – штити од урока, својство оплођења, провлачење деце – заштита, 
излечење. Први млаз млека кроз шупљи камен...

Томић, Ј. Н.
Реферат о делу Илије Јелића „О браколомству с теоријског и практич-
ног гледишта“, Српска краљевска академија, Годишњак 37, Београд 
1928.
С. 308 – извршење смртне казне каменовањем (ко, како, предели, од ка-
да у Ј. Словена)

Томић, Светозар
Бањани, Српски етнографски зборник, lIX, Насеља, књига 31, Београд 
1949.
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Каменица, брдо (Кленак), с. 355. Бијеле каменице, граница села, 8. Ра-
јов камен, граница села. Каменска, в. (Никшићке Рудине). Камене плоче 
(гробница), 34, камена гомила од гроба с. 34, 36, 37, 38–45 – гробља, 
надгробни споменици, надгробне плоче, камени праг са натписом и цр-
тежима.

Томић, Светозар
Дробљак, Антропогеографска испитивања, Српски етнографски збор-
ник, IV, Насеља, књига I, Београд 1902.
Каменита главица, с. 450. Камењаче, с. 400, 427. Простор поврх села 
где леже колибе. Приче и тумачења о именима села, заселак и њихових 
крајева. Плоче, врста камења, догађаји.

Томић, Светозар
Један поглед на погребне народне обичаје, Братство, књига XXX, Бео-
град 1939.
С. 95 – Камен, обележје на месту смрти (већи или мањи, неотесани ка-
мен). На по неком мрамору пише, чији су, бар по предању.

Томић, Светозар
Пива и Пивљани, Српски етнографски зборник, lIX, Насеља, књига 31, 
Београд 1949.
Каменица, 385, 386 (7,8) – коса, граница села, израђени камен;
Каменица (граница Пиве). „Мраморје“ – старо гробље, надгробне пло-
че, камени крстови – цртежи (урези), шаре, ознаке, 413–419. 
Камене гомиле куастог облика, 419. Каменита коса – граница, 419.
Камен – споменик од белог мермера, 420.

Томовић, Вуле М.
Нешто из Васојевићког обичајног права, Живот и рад, Б. 1933.
с. 6, под 8 кад момак и девојка згреше „и девојка остала бременита па се 
не би хтели венчати, бацани су у воду са обешеним каменом о врату...”

Томовић, Миодраг
Прилог проучавању камених вотивних икона са територије Виминацију-
ма, Зборник радова, књиге 4–5, Народни музеј Пожаревац, 1989–1990, 
Пожаревац 1990, 89–132.

Требјешанин, Радош
Фаза „Камен ти у сирење“ као сведочанство култа камена на подручју 
Јужног поморавља, Лесковачки зборник, VIII, Лесковац 1968.
С. 127–137, „Камен ти у сириште“!, „Камен ти у дом“ и „Камен ти на 
главу“! у говору Горње Јабланице. Порекло, значење некадашње, да-
нашње. Иницирање култакамен на овом подручју. Натприродна моћ 
камена и његова мистична веза са човеком... Обожавање камена који 
доноси плодност. Веровање да у камену живе зли и добри духови... Ка-
мени идоли... хришћанство и култно камење. Камење везано за позната 
имена. Змијин камен. Сињи камен. Зли камен. Ђавољи камен. Вртен 
камен. Вучји, Мамутов, Момин, Мечкин Лисичији, Змајев, Шупљи ка-
мен...„Материјал о камену, као апотропејони у магијским радњама... 
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Камен као хамајлија од: урока, злих очију,... Клетва и „камен у појасу“, 
у џепу. Заклињање у камен и да са каменом на глави. Камен у женидбе-
ним обичајима, здравља деце, у боловању, страху. Камен и клетва...

Трифуновић, поп Стјепо
Вишегардски стари Влах, Српски етнографски зборник, V, Насеља, књи-
га II, Београд 1903.
С. 627, 632, покривање гроба каменом плочом, обзиђивање каменом.

Трифковић, поп Стјепо
Народне гаталице, Бсанска вила I, Сарахеви 1886, 256 бр. 106, 331.
(106) Град Карановац. Стећци (256) – од каквог су камена, где је камен 
вађен, ликови урезани на стећцима, натписи и написи. (331) О магичној 
моћи извесног камења. Урочник и стрелица – штићење од урока. Баца-
ње камена на какву воћку, да се деци заустави плач (као бачени камен).

Трифковић, поп Стјепо и Владимир
Сарајевска околина, Сарајевско поље. Антропогеографска проматрања, 
Српски етнографски зборник, XI, Насеља, књига 5, Београд 1908.
Камен, извор, 220, Каменица, њиве и ливаде, 209. Каменуша, мјесто, 
111, Камењача, извор, 189, мјесто 170, поток 11, 222, мјесто 173, њива 
120.

Трифуноски, Јован Ф.
Голем Камен у Г. Јеловцу, Етнологија, Скопље 1940, године I, св. 4.
С. 224. Велика заравњена стена (село Крајишта), модре боје, шкриља-
стог састава, обрасло маховином, веровања...

Трифуноски, Јован Ф.
Горња Пчиња, Српски етнографски зборник, lXXVII, Насеља, књига 
38, Београд 1964.
Камен са „стопалом Марка Краљевића“, 166, с. Доња Лесница. Ту су 
још надгробни крстови, воденични камен, мермерна плоча са римским 
исписима. Каменита чесма, в. с. Горновац, 181. Каменова Глава топо-
ним, назив села, њиве, паше, шуме, 169, и др. топографски називи села, 
њива, паша, шума, 171, 175, 29, 126,154, 168.

Трифуноски, Јован Ф.
Грделичка клисура, Библ. нар. музеја у Лесковцу, књига 13, Лесковац 
1964. Антропогеографска расправа са картом, скицама, фотографија-
ма.
Старине и прошлост, по насељима. Стара гробља и гробови и други ка-
мен споменици.

Трифуноски, Јован Ф.
Гробља и гробови у Кумановској области, Гласник Етнографског музеја, 
књига 36, Београд 1973.
С. 139–148. Праисторијски остаци гробова. Период римске епохе. 
Средњи век. Период турске владавине. Данашња гробља. Појединач-
ни или усамљени гробови. Материјал надгробних споменикаЧ Камен 
различите врсте и чврстине, облика, надгробних плоча, гробова обли-
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ка четвртастог сандука (ковчега) изрезаног из једног камена (комада), 
„преклопи“-

Трифуноски, Јован Ф.
Етнографска грађа из области Бабуне и Тополке, Гласник Етнограф-
ског музеја, књига 35, Београд, 1972.
С. 124, 125 – О именима неких места. Дебарски камен – обележје гробо-
ва изгинулих. Стара баба – ископавање „свекакви нишани“. Старинске 
цигле, земљани ћупови („врчеви“) и „делакни камен“...

Трифуноски, Јован Ф.
Качаничка клисура, Српски етнографски зборник, lX, Насеља, књига 
32, Београд 1950.
Камен, в. Ђур, поток, назив у атару с. Димце, 541, камене плоче са нат-
писом. Црни камен (Гури Зи), пот. на-Бео. камен (Гури Бард), назив у 
атару с. Боб, 552. Камењар, В. Ђуриште, пот. у атару с. Вртомица, 546.

Трифуноски, Јован
Куманово – Прешевска Црна Гора, Српски етнографски зборник lXII, 
Насеља, књига 33, Београд, 1951.
Камен, потес на атару с. Алашевца, 147. Камена Река, назив за један део 
Липковске Реке, 19. Камене плоче за покривање кућа, 116. Каменица, 
потес на атару с. Отње, с. 132. Каменски поток, 137.

Трифуноски, Јован Ф.
Полог, Антропогеографска роучавања, Xc, Насеља, књига 42, Београд, 
1976.
Каменоломи, 119 (камен у грађевинарству за посипање путева, доби-
јање креча, воденица са једним и више каменова). Каменица, потес с. 
Милетино, 410. Камењене, с. у Д. Пологу, 13, 15, 21, 73, 88, 392, 394, 
398, 424.

Трифуноски, Јован Ф.
Надгробни споменици у Кумановском крају, Гласник Етнографског музе-
ја, књига 36, Београд 1973.
с. 139–148. Гробља и гробови у Кумановској области. Надгробне плоче, 
камени гробови облика четвртастог сандука (ковчега) из једног комада. 
Код муслимана најобичнији надгробни знак јесте дугуљасти камен – по-
боден изнад главе покојника и други мањи камен изнад ногу.

Трифуновски, Јован Ф.
Сеоска насеља Скопског Поља, Српски етнографски зборник, lXIX, На-
сеља, књига 35, 1955. године.
Каменик, узвишење у сев. делу Скопског поља 8, 65, 75, 86, 112, 113, 
115. Насеље у атару с. Рукомије, 87. Топоним у атару с. Мралина, 153. 
Камени Мост, топоним назива у атару с. Визбегова, 80. Каменковићи, ре-
ка у Кадином Селу, 143, Каменица, топоним у атару Новог села, 93,94.

Трифуноски, Јован Ф.
Скопски Дервен, Српски етнографски зборник, lXVII, Насеља, књига 
34, Београд, 1954.
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Камен, топоним у атару с. Паничара, 103, у атару с. Мотке, 88. Каменик, 
топоним у атару с. Бојана, 71, с. Копамице, 75, с. Арнађије, 93. Камени-
ца, топоним у атару с. Церова, 68. Камењане, с. код Тетова 39, 109. Каме-
њар, в. Ђуриште, топоним у атару с. Семеништа, 95, с. Ласкрца, 105.

Тројановић, Сима
Ветра у обичајима и животу српског народа, Српски етнографски збор-
ник, XlV, Жив. и обич. народни, књига 19, Београд, 1930.
119–130 – да је камен од престарих времена, сматран као предмет у 
коме борави ватра. Кресањем – ударом у белутак добија се тзв. „Жива 
ватра“ – која се сматра светом и корисном... Жива ватра на камен код 
разних народа. Жива ватра „гвоздени огаљ“. Жива ватра на стакло. Гро-
мовна жива ватра. Огањ самотвор. Жива ватра је светиња...

Тројановић, Сима
Главни српски жртвени обичаји, Српски етнографски зборник, XVII, 
Жив. и обич. народни, књига 10, Београд 1911.
Камен! Узвикивање, 33 – узвикивање змији кад се први пут спази: Ка-
мен жељезо, три пута... Треба је бацити у ватру, па ће из ње испасти 
бесцени камен – бесценик, драги камен. Камен пробушен, 174 – прва му-
жа оваца (Ђурђевдан), бајање ради количинског добијања квалитетног 
млека... Записи од камена, 183 (Спасовдан), код бунара.

Тројановић, Сима
С. 18 – Бацање камена на крст уз проклињање и клетве, кад се не може 
открити убица, паликућа,... С. 20 – бацање камена на зборном месту за 
лажно представљање и сведочење, уз клетву за посланике (изасланике), 
с. 21 – убијање камењем у херцеговини (наметне или приметне гомиле), 
злог старешину, од стране села, Сј. 22 – две „Пашине гомиле“ које је на-
род, кад му је дозлогрдило, убио и камењен затрпао, С. 22'32 – „Гомила 
кнеза Предојевића“ кога је везир убио а народ камењем засуо. Клетва и 
бацање камења на заједничку гомилу, уз напомен у „Проклет да је“. Та 
гомила камења и сад се зове „Проклетија“. Срби и дизање жртвеника 
од камења, чак и приношење жртава на гомиле, веселили се, играли, 
певали и надметали се. Гомиле су се дизале за сваку нужду, зборове и 
договоре, заклињање, жртвовање, убијање жена вештица и др. казне.

Тројановић, Сима
Наше кириџије, Српски етнографски зборник, Жив. и обич. народни, 
књига 7 (етнолошка и етнографска грађа), Београд 1909.
Камен село, 32,36. Камене плоче, 91 – за патосање цркава и ходника по 
кућама.

Тројановић, Сима
Споменици од земље и камена, у народном сјећању, Бос. Вила, год. XVI-
II, Сарајево 1903, 133, 150. 172, 194.
О бесмртности душе. Дизање огромних споменика покојницима, од 
камена. Гигантске камене пложе. Колосални стећци, усамљени споме-
ници манхири. Служења каменом услед неимања гвоздених справа. 



322 Љ. АНДРЕЈИЋ, С. КОСТИЋ

Кромлеси – од размакнутог у круг поређаног камена (надгробни споме-
ници и освећена народна места). хумке од набацаног камења. Проклети-
је – распрострањење клетве – камене гомиле. Наметне или приметне 
гомиле (од камења). Крвнина – порезивање на главу. Записивање зулум-
чара каменом. Гроб у срџби...„од једа су по камен узели, и Милицу у 
камен засули“... Каменовање оглашених вештица. Набацивање камена 
у знак одобравања и ради повреде у разним приликама (Кучи). Омеђа-
вање, обележавање границе (међе), међници, синори,. Крст у камену. 
Камене бабе и камени кипови, жртвеници и др.

Тројановић, Сима
Старинска српска јела и пића, Српски етнографски зборник, II, Обич. 
народни, књига 2, Београд, 1896.
Кућа и огњиште, с. 13, 14, 15, 16. Камен – преклад, плочаст камен – по-
главље. Луч на каменој плочи. Озидана громада у зиду на којој се седи... 
Камен „столовач“. Камен у огњишту. Камен, пламен и змија,, огњиште 
и жар, усијано камење, намена и употреба поред осталог и у лечењу.

Туровић, Добросав
Приношење жртве на Петровој гори у Јабланици, Лесковачки зборник, 
књига 
VIII, Лесковац 1968, с. 121–126.
Обичај који се обављају једном годишње на врху Петрове Горе изнад 
Гајтана. Стена на којој се обављају обичаји култног карактера. Опис ме-
ста, простора, остатака камења од порушене цркве. Приношење жртве 
– клање стоке на лицу места. Старе породице и нови српски досељени-
ци. Најчешћа жртва је во, који се купује прилогом. Ту је и колачар. При-
ношење жртве је главни елеменат култа Камена. Гости. Циљ обреда. 
Софра. Легенде везане за камен.

Ћернелић, Милана и др.
Етномедицина и етноветерина Пољанице и околине Гњилана, Народна 
здравствена култура у Србији, св. 4. Београд, 1980.
С. 226. Јужна Србија. Камен у обичајима, у лечењу од уједа змије.

Ћирић, Јован В.
Приказ књиге: Речи у камену, Пиротски зборник, књига 2, Пирот 1969, 
с. 223–225.

Ћировић-Љубинковић, Мирјана
Некрополе код цркве св. Петра код Новог Пазара, Зборник Народног 
музеја у Београду, књига VI, Београд 1970, с. 169–229.

Ћоровић-Љубинковић Мирјана
Студентски мајстори каменоресци и њихови споменици око Петрове 
цркве код Новог Пазара, Зборник Народног музеја у Београду, књига V, 
Београд, 1967, с. 317–328.

Урошевић, Атанасије
Горња Морава и Изморник, Српски етнографски зборник, књига lI, На-
сеља, књига 28, Београд, 1935.
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Камен, врх на Ропотском Раду, 5; шума у Витини, 177, њива у Гор. Ропо-
тову, 229. Каменоглава, с. 18, 35, 39, 41, 47, 90 ид. види регистар.

Урошевић, Атанасије
Косово, Српски етнографски зборник, lXXVIII, Насеља, књига 39, Бе-
оград, 1965.
Каменица, с. у Јабланици, 261, с. у Топлици, 245. Каменоглава, с. у Г. 
Морави, 83, 180, 197, 291.

Урошевић, Атанасије
Новобрдска Крива Река, Српски етнографски зборник, lX, Насеља, 
књига 32, Београд 1950.
Камен, у Гор. Марешу, 72., њ. и ш. села Десивојаца, 121., ш. с. Гаја, 134. 
Каменик у Коректину в. Гурина, Копривница, 108, 114. Камени поток 
(Прони Гурит) в. Модри Поток, 16, 77, 78. Каменица, с. у области Криве 
Реке, 9, 12, 14, 15, 18, 22 ид. в. регистар. Камениште, њ. с. Братиловаца, 
94. Камено Брдо у Седлареву, в. Кодра Гурит, с. 123.

Урошевић, Атанасије
Топоними Косова, Српски етнографски зборник, lXXXIX, Расправе и 
грађа, књига 9, Београд 1975, 59.
Камен, Каменик, Каменица, Косовска Каменица, Камениште, Камено-
глава, Црни Камен, њива, шума, река у Ропотову, с. Витини, Десивојци, 
Елезу, Братиловцу, Новобрадска Крива река, Гуштерица, Церинци.

Успењски, Б. А.
Филологическије разисканија в области славјанских древностеј, МГУ, 
Москва 1982, 151–152.
Шупљи камен у руским народним обичајима као симбол женског плодо-
творног начела, као атрибут бога Волоса. Молилац са шупљим каменом 
око врата. Молилац не поправња свој положај уништен великом неправ-
дом, која га је одвела на онај свет, али он то чини ради правде. Камен 
о врату је атрибур хтонског простора, знак одвајања од света – натпис 
„збогом“-

Fiala, Franjo
Jedna prehistorijska naseobina na Debelom Brdu kod Sarajeva, Glasnik 
Zemaljskog muzeja, knjiga VI, Sarajevo 1894, с. 114–115. III. Камените 
рукотворине.

Fiala, Franjo
Crtice iz Unca, Glasnik Zemaljskog muzeja, knjiga VI, Sarajevo 1894.
С. 424–426 – Римски гробови у доњима Вртачама. Камените гробне 
плоче.

Филиповић, Даница
Прилог познавању средњовековних надгробних плоча у Манастиру Сопо-
ћани, Новопазарски зборник, књига 7, Нови Пазар 1983, с. 39–52.

Филиповић, Миленко С.
Вера и црква у животу Банатских Хера, Банатске хере, Нови Сад 1958, 
с. 287.
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Промажање овде или краве кроз шупљи камен, ради спречавања одузи-
мања млека.

Филиповић, Миленко С.
Височка нахија, Антропогеографска испитивања, Српски етнографски 
зборник, XlIII, Насеља, књига 25, Београд, 1928.
Камен – њива, Камена њига, Каменари, Каменити Рати, Каменице,
Каменица, Каменишћа, Каменови, Каменско, Камења, Камењак, Каме-
њача, Камењаши, Каменовача – њива, шума, брдо, махала, село, насе-
ље, гробље, стране – в. регистар.

Филиповић, Миленко С
Височка Нахија, Српски етнографски зборник, lXI, Жив. и обич. народ-
ни, књига 27, Београд, 1949.
С. 29–30, 179. – Млинско камење. Стављање умрломе камен у сандук 
под главу.

Филиповић, Миленко С.
Вогошћа и Биоча, Српски етнографски зборник, XlVI, Насеља, књига 
26, Београд, 1930.
Камена, б. и ш. у Гори, 681. Каменита Њива у Крчу, с. 697. Каменице, 
с. у Гори, с. 628, 680–689, њ. у Вуковићима, с. 676. Камењача – Камења-
че, место у Вогошћи, с. 629, 630 ид. ивиди регистар.

Филиповић, Мил. С.
Геофагија у нашем народу, Гласник Етнографског музеја, књига IV, Бео-
град, 1929, с. 101–104.
Једење земље у н. народу. По Бих, раширен је обичај да камење, које 
народ сматра светим или му удара у очи, руне (круне, рендају...), руне 
па као лек употребљавају у лечењу. Стругањем у камену настају удубље-
ња, с. 102.

Филиповић, Мил. С.
Гласинац, Српски етнографски зборник, књига 32, Београд, 1950.
Камен као грађевински материјал, с. 51, 52, 61. Каменик, врело и поток 
на Сокоцу, с. 22, 201. Камељача, зирати – њива, земња у Кули, 234. Каме-
њаче, њ. у Казмерићима, с. 238. Ками, в. билиг, средњевековни надгроб-
ни камен, с. 87.

Филиповић, Мил. С.
Говедаров камен, Гласник Етнографског музеја, књига XII, Београд, 
1937, с. 20–29.
Особит култни објекат зв. Говедаров камен, остењака на Овчем Пољу. 
Указивање народног поштовања. Место, простор, положај. Опис и из-
глед Камена. Легенде и чудотворна моћ. Култ је старији од легенде. 
Заједнички култ за више етничких група и веома је раширен (Срби, 
Цигани, Турци, Цинцари, Арбанаси). Главно долажење је уочи и на дан 
Ђурђевдана. Долази народ из удаљених места и крајева. Појединачни 
доласци су и до Спасовдана. Тражи се лек и помоћ за људе, стоку. Опис 
ритуала, свеће, приношење жртви и др.



325ПРИЛОГ БИБЛИОГРАФИЈИ: КАМЕН У ЖИВОТУ, ОБИЧАЈИМА И ВЕРОВАЊИМА...

Филиповић, Мил. С.
Друштвене и обичајно правне установе у Рами, Гласник Земаљског му-
зеја, IX, н. с., Сарајево 1954, с. 177.
Шупљи камен – симболика у правним обичајима, носили су га људи 
који су се жалили црногорском кензу Данилу (пол. XIX, в.) на неку учи-
њену велику неправду. У херцеговини (хрвати, католички Арбанаси), 
казна за жену или човек код извршења прељубе, да носе шупаљ камен 
о врату, за време мисе.

Филиповић, Мил. С.
Живот и обичаји народни у Височкој нахији, Српски етнографски збор-
ник, lXI, Жив. и обич. народни, књига 27, Београд, 1949.
Камен, каменарство, 29, 30,179, 180. Каменице, село, 108. Камене плоче 
у гробницама, као и ситно камење између. Поклапање гробнице каме-
ним плочама „поклопцима“ или „капком“, које се ослањају на усправно 
постављене камене плоче.. Камене плоче над главном, камени крст, 217. 
Узроци „Урошни камен“, стављање главног камена на..., 250, 251, 252, 
283, – приповетке и приче и спомињање камена.

Филиповић, Мил. С.
Јелић, Илија, Шта значи камен о врату, Гласник Скопског научног дру-
штва, II, Одељење друштвених наука, књига 5, Скопље, 1932, 277.
Историјско правна студија, Београд, 1931, с. 46. Скупљање нових пода-
така о наведеном обичају. После уводних напомена, писац износи своје 
мишљење о значењу обичаја. На крају, у закључку, у 6 тачака, даје резул-
тате својих запажања.

Филиповић, Милан. С.
Каменовање, Енциклопедија Југославије, књига 5, Загреб, 1962, с. 182.
Колективно извршење судске пресуде, када се жив кривац, засипа ка-
мењем од кога настаје гомила. Казна примењивана за тешка кривична 
дела, за вештице и др. у више делова и области наше земље. Каменова-
ње, „бацање под гомилу“, „Засути у камен“ и др. Називи за ове гомиле 
у разним пределима. Симболично вршење каменовања, ако се незна 
извршилац. Мађијско дејство обреда и др.

Филиповић, Мил. С.
Мајевица с особитим обзиром на етничку прошлост и етничке особине 
Мајевичких Срба, Академија науке и уметности Босне и херцеговине, 
Дјела XXXIV, Одељ. др. наука, књига 19, Сарајево 1969.
Каменица, Каменити бријег, Камени бријег, Каменолом, Каменито вре-
ло, Каменито корито, Камен, Камен надгробни – извор, брдо, бријег, 
њиве и ливаде, брус, врело, стећак, надгробни камен, с. 218, 221, 231, 
227, 249, 254, 258.

Филиповић, Мил. Сј.
Марков камен код Корише, Етнологија, Етнолошко друштво Југослави-
је у Скопљу, Скопље 1940, год. I, св. 4, с. 224.
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Марков Камен у пољу Басараба. Одакле га је Марко бацио у ово поље. 
Да се на Камену још увек познају отисци Маркове руке.

Филиповић, Мил. С.
Miscellanea, књига 3, Београд 1940, Библиотека Централног хигијен-
ског завода, с. 205, 215.
Гробно камење пободено више главе умрлога. Гробна плоча има разли-
чите натписе. Ова тврда стена покрива..., натписи.

Филиповић, Мил. С.
Неки погребни обичаји у Ибарском Колашину,, Етнологија, год. I, св. I, 
за 1940, Скопље, с. 179.
Обележавање гроба знаком камена изнад главе и код ногу. Камени крст 
на гробу, стављао се до полугодишњег или годишњег помена.

Филиповић, Мил. С.
Нови подаци о ношењу камена о врату, Гласник Скопског научног дру-
штва, књига XIII, Скопље 1933, с. 237–239.

Филиповић, Мил. С
Ношење камена о врату, Гласник Скопског научног друштва, књига 12, 
Скопље 1933, с. 307–308.
Нови подаци. Одговор на постављена питања Т. Р. Ђорђевића, у Гласни-
ку, књига I.
О географској распрострањености поменутог обичаја и његово значе-
ње. Успорена из раме, „на кажњавање од стране црквених власти, да 
кривац носи камен о врату“. Држање камена у руци (католици). При-
мери о ношењу камена о врату (села, око Прозора), о воденичару који 
је крао жито, с воденичним каменом о врату. Да се каменом није ишло 
само на жалбу, већ се кажњавао починилац, ношењем камена о врату.

Филиповић, Мил. С.
Обичаји и веровања у Скопској котлини, Српски етнографски зборник, 
lIV, Жив. и обич. народни, књига 24, Београд 1939.
Камен, 331, 456, 459. – избоварање клетве, баца „проклетија“, хлеб у 
десној, камен у левој руци, следи заклињање и изговарање клетве...„да 
се окаменим као овај камен“! Истовремено и клетва и заклетва ... Гроб-
ница, – камен, углављење, ограда мртвачког покрова каменим плочама. 
Камењари 314, 323, 513 – мраморне плоче, мајстори, надгробни споме-
ници. Каменчић, 492, 493 – држање камена у устима да не би прогово-
рио све док не спусти српове у амбар после жетве.

Филиповић, Мил. С.
Различита етнолошка грађа, САНУ, Српски етнографски зборник, 
lXXX, Расправе и грађа, књига 5, Београд 1967.
Жур и околина, с. 140 – каменовање. Одређивање каменовања, као и 
плаћање, онај ко не дође на каменовање. Црна Гора и Санџак – камен 
у обичајима, 185, 187. Камен у руци при заклињању, камен у уговору 
приликом мирења, бацање камена у воду. Кмет, камен и суђење, мирење 
пре суда. Камен међаш у деоби имања. Клетва, заклињање и камен на 
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глави, спор око међе, црта – граница... С. 160 – Каменоресци, који су по 
мало и ковачи за своје потребе. С. 185 – Кучи, обичај да осумљичени, 
који се брани заклетвом, држи камен у руци док се куне (1940). Васоје-
вићи, који су се крвили између себе, реше да то даље не чине, бацали би 
камен у воду, да више не буде свађе ни мржње (1933). С. 186 – Заклетва 
– Кучи, ако не верују у суђење, тражили су да „кмет узме камен на врат 
и да се тако закуне да је судио право...”. „Кмет би својом руком држао 
камен на рамену“ (1933). Међе – по деоби имања (Колашинско поље), 
постављање камена камена међаша повећег и уз њега још два мања. 
Заклињање, стављањем камена на главу, на камен палицу... Границе 
измњђу комуна, гомиле од камена у виду... (1933). Околина Бијелог 
Поља. „Медник је камен чији се дебљи крај стави у земљу, а ...” С. 187, 
код истих, заклетва,..., све ми се окаменило као онај камен!“... Околина 
Прибоја спор око међе, ношење камен на глави... С. 200 – Камен у ле-
карству – Нова Варош, лечење водом која пође из камена, кад се пали 
кречана – лечење костобоље. С. 201 – Скидање лишаја са камена, са 
незнаног гроба (Мојковац, 1933). „Канташ“ (турски: крвни камен) у зау-
стављању крварења из носа (Бијело Поље, 1933). Провлачење болесне 
деце кроз „вучји зијев“, као и кроз шупаљ камен за децу која болују од 
„злог срца“. „Кроз мален шупаљ камен треба да мокри дете које мокри 
у постељу“ (Мојковац, 1933).

Филиповић, Мил. С.
Рама у Босни Српски етнографски зборник, lXIX, Насеља, књига 35, 
Београд 1995.
Камен, 73, гомиле, средњевековна гробља, веровања у камен. Зликовци 
и камен, 7. Камен – њиве, рбине, камене ступе, стећци, црква, град, 156. 
Камен – место, 69, 70, њиве, 82, стена 147, страна, 120, шуме, 134, ка-
менбаба, стећак, 23, 87. Каменград, 27. Каменита главица, 97 камен, 74, 
104, 29, 94, 131, 128.

Филиповић, Мил. С.
Савремена Велешка села, Српски етнографски зборник, lI, Насеља, 
књига 28, Београд 1935.
Камен, Каменица, Камењот – брдо, место, потес, с. 550, 552, 547.

Филиповић, Мил. С.
Таково, Српски етнографски зборник, lXXV, Насеље, књига 37, Бео-
град 1960.
Камен култни, 155, 172, 192. Каменац, 161, 162, 239 – извори, село, ме-
сто, предео. Камендо, место, 199. Каменита, место, 182, 183, 193, 220, 
221. Каменица, село, 96, 97, 146, 233, 234, 260, 267, 275; потес, 5, 154.

Филиповић, Мил. С.
Таковци, Српски етнографски зборник, lXXXIV, Расправе и грађа, књи-
га 7, Београд 1972, с. 222.
Громовни камен (стрела), излази из земље на месту где је гром ударио 
у храст. У Шумадији су „стрелице“ потапали у воду, коју је пио човек 
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који се укочио, или су га пак њоме купали. Стављан је и у сириште, ра-
ди бољег сира, цењен је и као апотропејон, магијски је заштитник од 
пушчаног зрна, ушиван у одећу.

Филиповић, Мил. С.
Трачки коњаник у обичајима и веровањима савремених балканских наро-
да, Нови Сад, 1950, 26–31.
Камен, приказ трачког коњаника и олтара. Повезаност трачких хероса 
са Тодоровом суботом и Тодорицом. Коњаник на надгробним спомени-
цима.

Филиповић, Мил. С.
Човеков двојник у народним веровањима Јужних Словена, Радови Ака-
демије наука и уметности Босне и херцеговине, књига XXX, Одељ. др. 
наука, књига 10, Сарајево 1966.
С. 158–159 – Камен као двојник (предео шума у херцеговини). Да та-
квог веровања има и данас у народу. Човек, дрво, камен, пут, нестанак 
камена, прорицање судбине човека.

Филиповић, Мил. С
Шта значи камен о врату? Илија Јелић, Шта значи камен о врату? Гла-
сник Скопског научног друштва, књига XI, Скопље 1932, 277–279.

Филиповић, М. – Мићевић. Љу.
Попово у Херцеговини, Научно друштво НР Бих. Дјела, XV, Одељење 
историјско-филолошких наука, књига 11, Сарајево 1959.
Камен, ѕ. у Величанима, 175; з. у Трнчини, 167 – радне земље у пољу 
(топографски назив). Камена, з. у Дврсници, 164 (топографски назив 
њиве). Камени, з. у хутову, 187 (топографски назив земље у пољу). Ка-
менице, з. у Долу, 182 (топографски назив главне радне у пољу. Камено-
ве Долине, з. у Беленићима, 146 – (топографски назив земље у пољу).

Фрејзер, Џејмс Џорџ
Златна Грана, књига 2. Проучавање магије и религије, Превео са енгле-
ског Живојин В. Симић, Београд 1977, 398–399.
Да човечја душа може становати у крову куће, у дрвету, поред извора, 
на планинској стени (Централна Африка). Тајно друштво у Новој Брита-
нији – Газелско полуострво,...„При ступању у њега сваки човек добије 
камен у облику људског бића или...”, верује се да је његова душа од 
тада задржана с ти каменом. „Ако се камен развије то је рђав знак...”, 
ако продужи да живи и после тога, „то није прави душин камен и добија 
нов“.

Фрејзер, Џејмс Џорџ
Златна грана, Студија магије и религије, Београд 1937, с. 106–109.
Да камење има својство да доноси кишу. С. 244 – Камење, деца и мр-
твац. С. 802 – Камен је главни објекат којим се обележава вечна кућа. 
Камен и слобода...

Funk & Wagnalis Standard dictionary of Folklore, Mythology and legend, Ma-
ria leach, Editor (New Jork 1950), II, 619 (s. v. life token) – preuzeto od Mil. 
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S. Filipovića, Čovekov dvojnik, Radovi akademije nauke i umetnosti Bosne i 
hercegovine, knjiga 10, Sarajevo 1966, 158–159.
У народном веровању Ираца, често је („истовремени живот“) ћонис 
аогал, камен – који ће препукнути кад умре његов двојник, или...

hangi, Antun
Život i običaji muslimana u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1990.
С. 104 – Камен устављак код муслимана у Босни, у лечењу плача код 
деце.

Helmut Hille 
Sve o praznoverju, Загреб 1989.

hirc, dragutin
Šta priča naš narod o nekim životinjama, Zbornik Južnih Slovena, I, Zagreb, 
1896, 12.
На острву Крку, каменчићи одломљени у једној пећини,... у заштити од 
уједа змија, као и уништењу змије.

Цацевић, Предраг
Енглески мост на Тимоку, Развитак бр. 3.4, Зајечар 1968, с. 80.
Каменолом изнад села Велики Извор – Енглески камен„ (у дијалекту: 
Инђилијски камен“. Печење краса и др.

Цвијић, Јован
Антропогеографски проблеми Балканског полуострва, Српски етнограф-
ски зборник IV, Насеља, књига I, Београд 1902.
С. 145 – камењари, назив села по занимању становника.

Цвијић, Јован
Основе за географију и геологију Македоније и Старе Србије, I, Београд 
1906, 201.
„... у (кориту) се дижу многи станци, преко којих река у брзацима запе-
нуша, пројури“.

Цермановић-Кузмановић, Александрина – Срејовић, Драгослав
Лексикон религија и митове древне Европе, Београд 1992, 271, 557.
Нимфе у римској митологији. Посвета краља Нумана, камена, гаја и 
једне едикуле, где је камену приношена жртва воде и млека. „Камене 
су касније под утицајем грчке литературе, поистовећене са музама“. Ве-
стелије, празник у част римске богиње Весте. У време празновања, жр-
твована им је храна на домаћем огњишту. Млинари и пекари су китили 
млинско камење цвећем и проводили кроз град магарце...

cermanović-kuzmanović, Aleksandrina
Monumenta intra fines Jugoslaviae reperta, corpus cultus equitischracii V. 
leiden 1982.
С. 7–11 – светилишта – Параћин – трачки коњаник са израженом ијатрич-
ком функцијом, на многим светилиштима повезан са бањама, изворима 
и исцељењем – повезан са многим божанствима култног карактера.
С. 16 – Крмљење коња на Тодорову суботу на столовним каменом. Поче-
так ритуалног јахања коња од столовног камена.
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Чајкановић, Веслин
Да ли су стари Срби знали за идоле, Српска књижевна задруга, књига 
443, Београд 1973.

Чајкановић, Веселин
Камен, Народна енциклопедија српско-хеватска-словеначка, књига II, 
Београд, б. г., с. 15.
Култ камена у старих Срба. Трагови култа данас. Камен као седиште 
душе покојника... Приношење жртве камену. „Пуштање воде“ о Вели-
ком четвртку, терање душе да уђе у камен! Камен и вампирење, и сено-
вито дрво, и убијени, и ограђивање гроба, везивање душе нда не лута. 
Камен и надгробни споменик, и локални култови, и проношење жртве. 
Приче и легенде о камену. Камен и душа живог човека, народне припо-
ветке и к., претварање људи и стоке у камен.

Чајкановић, Веселин
Мит и религија у Срба, Изабране студије. Приредио Војислав Ђурић, 
Српска књижевна задруга, књига 443, Београд 1973.
С. 13 –камен као средство за везивање душе, с. 14 – камен, магијска свој-
ства (душа, слобода, освета), камен на пању пресеченог дрвета. С. 103 
– О воћњаку као станишту предака – гроб, воћњак, воћка – „отварање 
болесника у воћњаку“... С. 86. 89 – Чест мотив на надгробном спомени-
ку... Покојник као предак заштитник, божанство плодности...

Чајкановић, Веселин
О врховном богу у старој српској религији, књига 3, Београд 1994, 129.
О магијском својству воденичког камена, фетишу, боравишту моћног 
божанства у воденици.

Чајкановић, Веселин
Стара српска религија и митологија, Београд, 1994, 162–169.
Централно место камена у: религији, култу, магији, обичајима. О разно-
врсности улоге. Камен као моћан заштитник, везивање душе, скрашава-
ње, настањивање. Својство камена темељца и камена „међаше“. Седи-
ште локалног божанства, заштитника имања, атара, приношење жртве, 
као и камену „темељцу“, као фетишу.

Чајкановић, Веселин
Студије из религије и фолклора, Српски етнографски зборник, XXXI, 
Жив. и обич. народни, књига 13, Београд 1924.
С. 57 – „Пуштање воде о Великом четвртку“, река, вода, камење, во-
ђење, љубљење, прекрштавање и бацање камена, платно и камен. С. 
65–66 – душа покојника и камен, чување каменова, камен и душа чла-
нова племена, камен и душа новорођеног детета, шупаљ камен, човек и 
душа. Надгробни камен и душа... С. 67, 68, 69 70, 71 обраћање камену, 
очекивање помоћи. Назив камена и значај белутка..., број камичака, не-
парност, камен и хамајлија у борби, лову и др., у реци, у купању, устима, 
недрима, појасу. С. 104 – форма и материјал идола, с. 148 – помазивање 
светог камена.
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Челиковић, Борислав
Светилишта рудничког краја, Крагујевац (Милановац Горњи), 1998.

Черепанова, О. А.
Miflogičeskaja leksika russkogo severa, lenjingrad 1893, с. 127.
Обичај вешања шупње камена у кокошарнику, као заштита од демона 
(код Руса) – кикимора – злог митолошког бића.

Čečetka, F. J.
Povečerne lečine, NSČ, VIII, praha 1901, с. 144.
Код Словака се громовни камен, среће под називом „стрелка“.

Човек и камен, Београд 1990, с. 222
Каменови. Драго и полудраго камење. Камена успаванка. Запис у каме-
ну. Небеско камење. Ватра из камена. Дијалог човека са каменом. Гра-
дитељ и камен. Небеско камење XXV. Скупоцен камен у антици. Стена. 
Камен као могућност скулпторске форме. Благо из камена. Камен у жи-
воту савременог човека. Бајање са каменом..

Чојкић, Чубро
Церногорац, Пјеванија церногорска и херцеговачка, Лајпзиг 1837, С. 66, 
с. 81–90.
Да се ишло на жалбу са обешеним каменом о врату, потврде...
Ђе камење о грло ношаху“. „Ђе камење о грло ношаху, а кукаху кано 
кукавице...”

Џунић, Слободан
Чаробни камен, роман, Српска књижевна задруга, Београд, 1994.

Шкаљић, Абдулах
Турцизми у српскохрватском језику, Сарајево 1965.

Шкриванић, Гавро
Оружје у средњовековној Србији, Босни и Дубровнику, САНУ, пос. изд., 
књига ccXcIII, Оделј. др. наука, књига 24, Београд 1957.

Шобајић, Петар
Бјелопавлићи и Пјешивци, Племена у црногорским брдима, Српски етно-
графски зборник XXVII, Насеља, књига 15, Београд 1923.
Кам, брдо, 235. Каменари, село, 227. Камено село, 228.

Шошкић, Роса
Окамењена звијезда, Брату Радојици, Расковник, V, бр. 15, Београд 
1972, с. 29.


