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Гордана ТОМОВИЋ

Наробни наис Пека крсјанина

P

од ставама Пиве и Таре, на месту где настаје река Дрина, подижу се зидине
средњовековног Сокола, града војводе и херцега Стефана Вукчића Косаче. У
подножју је село Шћепан Поље, познато у изворима од 1419. године, где има више
средњовековних гробаља. У засеоку Заграђе постоји омања некропола стећака
на месту названом Грчко гробље. Више нико одавно не зна нити памти ко се ту
сахрањивао. Заборављена традиција и далека старина у свести локалног становништва одразили су се поимањем ових споменика као обележја неких другачијих
и туђих покојника, због чега је место названо Грчким гробљем.

1. Наробни соменик са наробним наисом Пека крсјанина
Од четрнаест камених надгробних споменика – стећака, дванаест је у облику
масивних сандука - квадера и два у облику куће на две воде или слемењака. На двема странама највећег споменика уклесан је надгробни натпис Петка крстјанина.
Натпис је одавно познат у науци, али никада није цео прочитан. Први пут је натпис објављен у зборнику Љубомира Стојановића Сари срски заиси и наиси,
још 1926. године, по препису Андрије Лубурића. И тада се чинило да је тешко
читљив, па у објављеном тексту натписа има и погрешака и празнина.1 Потом је
у више наврата тумачен, углавном погрешно, и објављен је са једва читљивим
снимцима.2 Почетком осамдесетих година прошлог века Војислав Ђурић је са сарадницима ископавао задужбине Косача на Шћепан Пољу, међутим, резултати
тих истраживања, делимично познати, до данас нису објављени. Међу теренским
рукописним белешкама нашао се и препис Петковог надгробног натписа, али без
цртежа и снимака.3
Тако се стицајем околности догодило да надгробни натпис Петка крстјанина
остане непротумачен у целини и необјављен са потребном техничком
документацијом, која подразумева ваљане снимке, цртеже преписа текста, и
1 Љуб. Стојановић, Сари срски заиси и наиси VI, Ср. Карловци 1926 /Београд 1988/, 63,
бр. 9797 (према препису Ан. Лубурића).
2 Šefik Bešlagić, Novopronađeni natpisi na stećcima, Naše starine XII, Sarajevo 1969, 133-148, стр.
144-146 (Šćepan-Polje), где је наведена и старија литература.
3 Натпис је поменут у: Исорија Црне Горе II/2, Титоград 1970, 475; Šefik Bešlagić, Stećci kataloško-topografski pregled, Sarajevo 1971, 436. Документација са истраживања Соко града 1971/2.
године чува се у Институту за историју уметности на Филозофском факултету у Београду. За ово
обавештење дугујемо захвалност Зорици Ивковић, која је била члан екипе проф. Војислава Ђурића
на Шћепан Пољу. И овај препис натписа има неколико погрешно протумачених речи.
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детаљан опис споменика. Отуда овај извор није добио право место у историјској
литератури. Дугачак текст епитафа пружа, међутим, важне податке за више
питања, пре свега за још увек недовољно познату историју босанске цркве и
њене припаднике – крстјане, за однос војводе Стјепана Вукчића Косаче према
њој, за историју Косача и града Сокола, затим за датовање некрополе и, најзад,
за проучавање језичке структуре и епиграфског ћириличког писма XV века у
Босни.4
Споменик је исклесан у тврдом беличастосивом пешчару у облику великог и
масивног издуженог квадера чије су странице закошене и сужене према правоугаоном постољу. Иако је по угловима оштећен, запажа се да његова ширина незнатно варира, тако да чеона источна страна горе износи 119 cm, а задња западна
116 cm. Дужина је уједначена 240 - 241 cm, као и висина од 60 cm. Постоље, исклесано изједна са горњим делом, високо је 30 cm, а испада у односу на горњи део
дуж свих страница за 16-18 cm. Површина споменика била је добро оклесана и
заравњена. Данас је делом покривена маховином и дејством падавина избраздана
уским пукотинама које се мешају са словним урезима и отежавају читање текста.
Претрпео је оштећење и задњи део споменика на коме нема натписа.
Натпис је изведен у правилним редовима, складним уставним словима
уједначене висине, чистих и лепих облика. Тече у три реда на дужој бочној и
северној страни, запремајући ширину од 23 cm, и наставља се у пет редова, ширине 38 cm, на чеоној источној и ужој страни. На тим странама камен је испуцао и
оштећена су оба горња десна угла, чиме је изгубљено неколико слова из натписа.
Текст је писан у првом лицу, у два дела и у два одвојена натписа. У првом дужем натпису саопштава се да је Петко белег поставио за живота, очекујући смрт
у Соколу, уз свог милога господина војводу Стјепана, који га поштено храњаше
(чуваше), а Бог ће његову душу (њему) усахнувшем (када му тело занемоћа), јер је
и он, Петко крстјанин (такође усахнуо, окопнео). На другој страни плоче Петко се
обраћа Богу да прими његову душу и моли браћу и дружину да му пролазећи не
газе гроб, завршавајући текст познатом епиграфском фразом упозорења на пролазност живота: јер је он био како су они, а они ће бити смртни као и он.
Почетак првог дела натписа на источној страни изгледа да су чинила два
слова - уобичајени узвик се (гле, ево), тако да текст гласи: 5
4 Прилог о натпису Петка крстјанина заснива се на објављеним подацима и снимцима Шефика Бешлагића из 1969. године и на одличним дигиталним снимцима натписа на источној и
северној стране споменика који су нам били доступни захваљујући оцу Софронију из манастира
Светог Јована у Заграђу, и посредовању др Марка Поповића. Обојици се овом приликом срдачно
захваљујем. Допунске податке и снимке споменика прибавили смо 24. септембра 2006. године приликом одржавања научног скупа Шћеан Поље и њеове свеиње кроз вјекове који је организовала
Будимљанско-никшићка епархија. То не би било могуће да нам нису помогли др Марко Поповић,
такође учесник скупа, а нарочито љубазни мештанин Мираш Гвозден, који нас је одвео до споменика стрмом и зараслом стазом изнад Заграђа према Соко граду.
5 Петар Ђорђић, Сарословенски језик, Матица српска, Нови Сад 1975, 217 (о узвицима), 257
(значење се); 258 (s¢xnœti – сушити се).
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[[Se] postavixh¢: bħlig¢ za `ivota: a ~ekah¢: smr¢tiô $ Sokol$ô a $ milogaô
g(ospodin)a |2 voevode: Stħpana koi me po~teno: hrana‚e: a Bog negov$ d$‚$ s¢hni$v‚em[¢]
|3 er s(a)m i ħ Petko kr¢stiħnin¢
[Ево] поставих белег за живота: а чеках смрт у Соколу а у милога г(осподи)на
војводе Стјепана који ме поштено храњаше: а Бог његову душу (у)сахнувшем јер
сам и ја Петко крстјанин.
Други део натписа на источној бочној страни је следећи:
Bo`e ħ Petko kr¢stiħnin¢ [pri-] 		
Боже, ја Петко крстјанин, [при-]
mi d$‚$ moü bratie i dr$`ino 		
ми душу моју. Браћо и дружино,
mol$ vi ne popiraite mimoid$ћe 		
молим вас не газите мимоидући,
ere sam ħ bio kako i vi a vi }ete bħti
јер сам ја био као и ви а ви ћете бити
kako i ħ smr¢tni као и ја смртни.
У оба текста тешкоћу је представљало тумачење неколико речи, као што су a у
милоа и схниувшему у првом делу и у другом мимоиуће. Прва фраза (а у милоа)
није уопште протумачена, а најближе је читана као аула.6 Схниувшему - глаголски
прилог прошли од глагола схнуи, усахнуи, није протумачен, као што је глаголски придев или партицип презента мимоиући остао несхваћен, редовно тумачен
као ми моје уће, уместо уше. Завршетак дужег натписа (јер сам и ја) тумачен је
као друго монашко име Петка крстјанина – Јеремија, што би у постојећим познатим изворима о припадницима босанске цркве, крстјанима, представљало
јединствену појаву. После чишћења и снимања натписа, које је веома успешно
извео отац Софроније из манастира Светог Јована у Заграђу, показало се да је у
питању другачији завршетак текста (јер сам и ја Пеко крсјанин), што је сасвим у складу са садржајем натписа на чеоној страни, као и са до сада познатим
надгробним натписима крстјана. У целини, може се рећи да писац текста добро
познаје старосрпски језик и писмо и правилно употребљава одговарајућа слова
и граматичке облике. Опажа се употреба јата за гласовну вредност је или и, и ја
(бјеле- били; Сјеан - Сиан; бјеи- бии; ја, крсијанин). Са друге стране,
нема прејотације код ере, ер за везник јер. Ове језичке и правописне особености
одлика су локалног говора и писма на почетку XV века.
Садржај натписа од посебне је важности због историјских података које доноси. Датован је поменом војводе Стјепана, што значи да је натпис настао у периоду од октобра 1435. године, када је кнез Стефан Вукчић Косача понео титулу
војводе, до прве половине октобра 1448. године, када је постао херцег.
Петко је био крстјанин, један од припадника босанске цркве, који су били
заштићени државном влашћу и у босанском друштву веома поштовани због високих хришћанских идеала и строгих моралних норми по којима су живели и делали. Западни савременици називали су их патаренима, али су такође уважавали
6 Препис натписа проф. В. Ђурића из документације са ископавања Шћепан Поља у Институту
за уметност на Филозофском факултету у Београду.
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специфичности босанских прилика, у којима је једна хришћанска секта, једина
међу многобројним у Европи још од ранохришћанског доба, постала призната и
поштована црквена организација. Залажући се за првобитну апостолску чистоту
цркве, босански крстјани су упориште налазили у Светом писму, супротстављали
су се насиљу, духовним и телесним казнама и учили да је сваки грех смртан. Дубоким клањањем до земље (adorationes), неуобичајеним у осталом хришћанском
свету и оштро критикованим, припадницима босанске цркве признавао се
друштвени углед и исказивало се поштовање. Та клањања босанским крстјанима
постала су обичај земље, којега се придржавао и краљ. Иза ових клањања стајали
су крстјанска безгрешност, поштење, морални ауторитет, неподмитљивост, због
чега су крстјани често имали улогу јемаца и судија у појединим споровима и
питањима властеоске невере, као и посредника у дипломатским пословима.7
На пространом подручју којим су владале Косаче од Цетине до Полимља
било је припадника све три црквене конфесије, а међу њима највише православних. Средином XV века када је краљ Стефан Томаш напустио толерантан став
према босанској цркви и подстицао ширење католичанства, прогоњене крстјане
примио је у своју земљу херцег Стефан Вукчић Косача. Он сам, по убеђењу припадник босанске цркве, којега су Дубровчани називали «перфидним патареном»,
мењао је веру према политичким потребама - био је рђав католик коме је претила
двапут екскомуникација, да би непосредно потом, као скорашњи православац,
подизао цркву у Горажду и слао поклоне на Синај и у Цариград. Крај његовог
одра били су заједно његова два редовника - милешевски митрополит Давид и
високи представник босанске цркве гост Радин.8
На двору војводе Стефана гост Радин је почео да стиче већи углед од 1439.
године, а уз њега, поред војводе и потоњег херцега било је и других крстјана. У
то време међу њима није био Петко крстјанин, јер би вероватно у том случају
у натпису било поменуто и име угледног госта Радина. Зато се оправдано може
претпоставити да је у утврђеном граду Соколу, у најближем окружењу око самога
војводе на његовом двору, Петко крстјанин боравио између 1435, када је Стефан
постао војвода, и 1439. године, када се уз њега помиње гост Радин. Петко је био
члан групе сродника и других крстјана, такозване хиже, које, као братију и дружину, зазива у епитафу. Морао је бити војводин човек од поверења, који је дуже
време у поштовању и благостању живео у соколском двору, где га војвода «поштено храњаше», како је у натпису наглашено. Садржај натписа и поједини изрази одражавају дубоку наклоност између војводе Стефана и Петка крстјанина. За
7 Сложени проблеми босанске цркве и крстјана у Босни прегледно су изнети у: Sima Ćirković,
Bosanska crkva u bosanskoj državi, Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I. Društvo i privreda
srednjovjekovne bosanske države, Aklademija nauka i unjetnоsti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1087,
191–254, str. 220, 224-225, 227. Досадашња знања из извора и литературе, допуњена коришћењем
дубровачке грађе и турских пописа, синтетизована су у посебним поглављима посвећеним савременим виђењима босанске цркве, њеној историји, организацији и представницима (крстјани,
старци, гости, стројници и дјед), детаљно и документовано у књизи : Pejo Ćošković, Crkva bosanska
u XV stoljeću, Institut za istoriju, Sarajevo 2005.
8 Sima Ćirković, Bosanska crkva u bosanskoj državi, 252.
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Петка је војвода Стефан мили осоин. Иако остарео и клонуо, очекујући смртни
час, Петку је старање о војводиној бесмртној души највећа брига. Стога упућује
Богу молитву да чува војводину душу када буде усахнео, занемоћао, јер је и он сам
на умору. Крај свог вољеног војводе и господара Петко је у Соколу дочекао природну смрт, а ту је у соколском подграђу и сахрањен.
Стилом и особеним облицима слова оба натписа на надгробнику Петка
крстјанина припадају истој писарској и клесарској руци. Ипак , могу се између
њих уочити извесне разлике. Дужи натпис има издвајање појединих речи тачком
или двотачком у средини висине слова, чега нема у краћем тексту. У оба натписа
облиици слова су готово идентични, изузев слова Ж које је у једном формирано
слободно без спајања усправних црта (двеју полукружних и средње праве), а у
другом је изведено у облику путаче пресечене усправном цртом. Поред тога, из
садржаја и тона ова два текста може се закључити да их је делила одређена временска разлика. Први и дужи текст Петко је припремио за живота, очекујући неминовни крај, ослабљен болешћу или одмаклим годинама, док је други, уклесан по
његовој смрти, у ствари, молитва Богу да прими покојникову душу. Како указују
други извори, оба натписа настала су између 1435. и 1439. године, дужи натпис,
уклесан за Петковог живота после 1435. године, а други, на чеоној источној страни, после његове смрти, пре 1439. године.
Према ономе што се зна о босанским крстјанима, они нису признавали крштење водом, већ само над јеванђељем, нису имали цркве, ни обред
богослужења.9 Међутим, некропола на којој се налази Петков надгробни споменик, иако у брду под градом Соколом, није далеко од двеју великих православних
задужбина Стефана Вукчића Косаче на Шћепан Пољу, од којих је она ближа непознате посвете, у народу позната као Манастир, а друга је била посвећена Светом
Стефану. Овакве појаве у складу су са сложеним верским приликама у Босни, где
је све било могуће, како показује и окретање Стефана Вукчића Косаче од херезе
ка католичанству и православљу.

2. Сиањ Поље (Шћеан Поље)
Соко у области названој Дрина био је познати град Косача и главни град Стефана Вукчића Косаче. Ту је био његов «славни двор», а сам војвода по своме граду називан је Стефаном од Сокола (magnifico domino Stefano de Sochol, magno
vayvoda regni Bossine).10 Рушевине града Сокола на врло стрмим стенама (922 m)
изнад става Пиве и Таре, нису истражене. Према сачуваним остацима види се
да је прилаз граду са југоистока, преко једне заравни где је било више грађевина,
био брањен једном снажном кулом. Претпоставља се да је управо на тој заравни
могао бити дворски комплекс Стефана Вукчића Косаче.11
9 Исто, 239, 244.
10 Михаило Динић, Земље херцеа Свеоа Саве, Српске земље у средњем веку, Београд 1978,
178-269, стр. 182-183, нап. 9; 195 (Соко у повељама Алфонса V 1444, 1454. и Фридриха III 1448).
11 Мирко Ковачевић, Срењовековни раови и уврђења у Црној Гори, П. Мијовић – М. Ковачевић,
Граови и уврђења у Црној Гори, Београд – Улцињ 1975, 135 - 137, сл. 109-110 (Соко у Пиви).
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Стипањ Поље под Соколом, данашње Шћепан Поље, помиње се 1419. године,
где се убрзо развија подграђе града Сокола – Подсокол. Истражени комплекс на
Шћепан Пољу показује да је Подсокол био веома развијено подграђе. Поједини
становници Подсокола помињу се у дубровачким изворима 1428, 1447, 1452
(Radovaç Vitchovich de Podsokol), 1455 (Radivoy Radosalich de Podsocol de Drina).12
Турци су заузели област Дрину у лето 1465. године и формирали кадилук који
је 1469. године обухватао осам нахија, међу њима и нахију Сокол, која се у турским пописима помиње до XVIII века.13 Турски сумарни попис санџака Босне из
1468/69. године бележи село Стипанова Пола у нахији Сокол у тимару који су
заједнички уживали дервиш Хамза и Кара Иљас, посадници тврђаве Самобор.
У селу је било четири хаса њиве (у приватном поседу), 14 домова, три самачка
домаћинства, а укупан приход од села износио је 740 акчи. Због удаљености тимара од тврђаве Самобор дошло је 1475. године до промене, па су тимар уживали Ибрахим из Струмице и Исмаил из Шехиркоја (Пирота), под обавезом да
служе у тврђави Тођевац.14 Према детаљном попису санџака вилајета Херцеговина (1475/77) село Стипанова Поља и даље је било у саставу истог тимара, са 4
хаса њиве, али је број домова повећан на 35, са 4 неожењена, па је и укупан приход од села готово удвостручен – износио је 1371 акчу. Житељи села наводе се
поименично, али се из навода ко је чији син, јасно види да су породичне целине
разбијене на листу појединачних пореских обвезника коју је чинио сваки одрастао мушкарац. Када се повежу подаци о браћи и синовима, може се закључити
да су у селу Стипаново Поље у другој половини XV века живеле 22 породице чија
су домаћинства бројала укупно 35 одраслих и ожењених мушких глава и 4 самца,
наиме: 1. Обрад и Радивој, синови Брајихне, и Радоња, Обрадов син; 2. Ивко и
Радоња, синови Гојака; 3. Радич, син Находе и Радован, Радичев син; 4 Вукашин,
син Вучића, и Вукашинов син Радоња; 5. Радило, син Твртка; 6. Вукша, син Радина
и Вукшин син Михо; 7. Радоња, Раденко и Радивој, синови Ивана; 8. Вукас, син
Булића; 9. Радас и Ивко, синови Брајка; 10. Божидар и Ивко, синови Стројисава;
11. Иван, син Слепца; 12. Влатко, Иван и Радибрад, синови Стојана; 13. Милић,
син Радута; 14. Радоња и Радич, синови Вишасава; 15. Вукмил, (син) Тврдисава; 16.
Радиша и Вукша, синови Мирка; 17. Радивој и Радосав, синови Вукашина; 18. Вук,
син Радише; 19. Вукосал, син Палца, и његови синови Радто и Радич; 20. Радоје,
син Радосала; 21. Радоња, син Одаца; 22. Вукић, син Халана. У селу се највише
гајио зоб ( 25 лукана, вредности 225 акчи), затим пшеница (17 лукана вредних 408
12 Десанка Ковачевић – Којић, Граска насеља срењовјековне босанске ржаве, Сарајево 1978,
104 и нап. 118 (Соко и Подсокол); М. Динић, нав. дело 195, нап. 65.
13 Hazim Šabanović, Bosanski pašaluk - postanak i upravna podjela, Sarajevo 1982, 137 - 138 (Кадилук Дрина и нахија Сокол).
14 Ahmed S. Aličić, Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/69. godine, Islamski kulturni centar
Mostar, Mostar 2008, 232-233, нап. 3212-3214. У састав тимара улазила су још села Кремешева, из
нахије Осанице, данас Кремешево, заселак села Кола код Горажда, и село Слатина, које је припадало Самобору, данашње истоимено село код Горажда.
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акчи), просо (14 лукана, 210 акчи), мање јечма ( 5 лукана), а на гајење бостана,
кошница пчела, винове лозе и лана плаћао се десетак. Порез на свиње износио је
12 акчи. У селу је било и четири млина, од којих су сељани за два плаћали порез
од 60 акчи, по 15 акчи на трећи и четврти млин који је био ступа за ваљање сукна
(ваљавица).15

3. Крсјани у селима Босне и Херцеовине рема урским оисима
1468/69. и 1475/77. оине
Занимљиве податке о крстјанима у Босни и на подручју Косача пружају најстарији
сачувани пописи Босне и Херцеговине, сумарни попис Босне из 1468/69. и Херцеговине из 1475/77. године.16 Због пореских олакшица које су уживали, турска
администрација их је посебно издвајала, па се у пописима изричито наводе под
називом крсјани, било да су само они живели у једном селу, или их је било међу
другим житељима у појединим насељима. Први дефтер, настао само пет година по коначном паду Босне, 1468769, бележи крстјане у преко двадесет насеља.
Село Брчикова (данас Брчигово код Рогатице) имало је 34 кућа и 4 неожењена
крстјанина, са приходом од 2.454 акче. Код Олова у селу Придворици било је 33
кућа и 8 неожењених крстјана, који су у личном поседу (хаса) држали 3 њиве и
2 ливаде, а обрађивали су и земљу два селишта (мезре), која су по њима названа
Горња и Доња Крстјанлука, приходујући укупно 2.109 акчи. У околини Високог
крстјани су били једини житељи у селима Дубровник, Хочевје и Брезовица. У
Дубровнику је било 10 домова крстјана, са приходом од 1.100 акчи, у Хоћевју 11
домова са приходом од 1.012 акчи, а у селу Брезовици 14 домова са приходом од
1.888 акчи. Крстјанин Свитац поседовао је виноград у селу Сивча код Зенице, који
је после њега запуштен и укључен у читлук Мустафе, Алијиног сина, заједно са пустим баштинама Радована Крушчевића, Радосава Мушића и Остоје Љубишића.
У читлуку Мустафиног брата Иљаса биле су земље крстјанина Божичевића у селу
Дручан (?), за које је забележено да их је он одавно купио од босанског краља, као
и једна баштина у селу Рапава Шума (?) коју је имао крстјанин Брковић. У истом
читлуку био је и један краљев виноград и и две краљеве њиве на десној страни
реке Неретве, где су се могла налазити и села са имањем двају крстјанина. У оном
делу нахије Неретве који је припадао вилајету Херцеговина (Херсек), у селу Осек
(Осјек код Коњица), једини становници били су крстјани (6 домова, 1 неожењени
и приходом од 1.074 акче). Житељи села Тиребун (Требоје, заселак села Невиздраци код Коњица), такође крстјани, настањени у 13 домова, приходовали су 2.025
акчи. Село Градац у Конац Пољу (северни део Невесиња) имало је само 4 куће
крстјана и приход од 672 акче.17
�������������������
Ahmed S. Aličić, Poimenični popis sandžaka vilajeta Hercegovina, Orijentalni institut u Sarajevu,
Sarajevo 1985, 508-509.
16 Ahmed S. Aličić, Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/9. godine, Islamski kulturni centar Mostar,
Mostar 2008; исти, Poimenični popis sandžaka vilajeta Hercegovina, Orijentalni institut u Sarajevu,
Sarajevo 1985. Ове податке доноси и Pejo Ćošković, Crkva bosanska u XV stoljeću, 258-260.
17 Ahmed S. Aličić, Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/9. godine, 31 (Brčikova); 33 (Pridvorica, Gorna
Krstjanluk); 47- 48 (Dubrovnik, Hočevje, Brezovica); 54 (Sivča); 55 (Dručan?, Osek); 56 (Tirebun); 60 (Gradac).
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У нахији Бистрица у једном делу села Милотина код Фоче крстјани су живели
у 11 домова, приходујући 1.462 акче. У земљи Павловића у околини Борча читлук
Вука Мариновића чинила је половине запустеле баштине коју су држали крстјани
у селу Дол у околини Борча, са приходом од само 30 акчи. Запустела крстјанска
земља помиње се и у атару села Кашетица (Касетићи код Хаџића) и Гомица са напуштеним виноградом и млином, и приходом од 50 акчи. У читлуку војводе Хошкадема била је трећина пустог села Дољани (у околини Пазарића код Сарајева),
која му је додељена са ставке крстјанина Радина, са приходом од 100 акчи. У околини Зенице у тимару Брајака Подрпана било је село Мутница заједно са запустелим крстјанским селиштем (мезра Крстјан), а тај тимар, одузет 1472, поново му
је враћен царском одлуком из 1476. Приход од мезре био је 200 акчи. Напуштено
је било и крстјанско село - мезра Краје у нахији Бобовац, које је, са једним хаса
виноградом, доносило приход од 450 акчи. Селиште (мезра), некадашња баштина непознатог крстјанина у атару села Богушево (село Богушевац код Сарајева),
постала је читлук Саруџе, са приходом од 120 акчи.18 Село Бијела код Коњица са
шест домова крстјана, једном хаса њивом и приходом од 585 акчи припадало је
прво тимару Хамзе и његове браће Хасана и другог Хамзе, одузето им је и 1471.
године прикључено тимару Вукца, Миловчевог сина. Он је постао муслиман и
добио име Ахмед, прихвативши војну обавезу да сваке године иде у рат, иако су
се претходни тимарници жалили да је он рајетин, подложан пореским обавезама
као и остала раја. Осам домова крстјана у селу Рибић (Рибићи код Коњица) са
приходом од 1.377 акчи, припадало је тимару двојице турских посадника тврђаве
Чрешњево, као и друго крстјанско село (И)дбар код Коњица, са четири куће и
приходом од 337 акчи.19 У тимару Атмаџе, посадника тврђаве Самобор, било је
крстјанско село Расток са 9 домова и приходом од 630 акчи, вероватно село Бастаси код Фоче, које се раније називало Растока. Атмаџин тимар, у који су улазила, осим села Расток, још два села, Брвеница код Пљеваља и Богдановина (данас
Богданићи) код Горажда, додељен је Степку, зато што је постао нови муслиман
назван Алија, као увећање тимара поред три села код Фоче (Викоч, Горње Пољице
и Драча).20
И потомци крстјана бележе се посебно. Тако је у нахији Осаница у непознатом селу Петраљ један од двојице тесара био Радивој, син госта Добре. Радивој
је припадао групи занатлија који су били задужени за поправке на тврђавама у
санџаку Босна, па су били ослобођени свих ванредних намета, личног новчаног
пореза (испенџе) и главарине (џизје), али су од прихода са земље, где су живели,
18 Исто, 69 (Дол); 72 (читлук вратара Хусејина, села Кашетица и Гомица ?; трећина пустог села
Дољани, посед крстјанина Радина); 83 (Крстјанско Селиште, посед Брајака Подрпана); 87 (мезра
Краје); 113 (Богушево).
19 Исто, 145 (Бијела); 143, 181-182 (другом тимару припадало је 17 домова из села Рибићи, са
приходом од 3.241 акче, као и 14 кућа из села Идбар, са приходом од 1.630 акчи).
20 Исто, 231 (Расток).
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плаћали десетину. У нахији Треботић, у земљи Ковачевића у дугом списку пустих
села нашло се и крстјанско село Врбо (Врело).21
О појединим селима у којима су живели крстјани у другој половини XV века
више података садржи турски детаљни попис санџака Херцеговине из 1477. године. У тимару Али-бега било је село Расток са седам домова крстјана који се
поименично наводе: Миливој, Радоч, Радалко, Вукша, Миливој, Радас и Прибко.
Највећи приход оствариван је од гајења винове лозе (320 акчи), затим зоби, мање
пшенице и јечма, од бостана, пчела и лана, а укупан приход био је 653 акче.22
У царске поседе (хасови султана) сврстан је део села Радешине (Горње Радешине код Коњица) са 4 дома крстјана (Ратко, Раденко, Радован и Петар) и знатним приходом од 1.538 акчи. Највећу вредност од 840 акчи имали су приноси од
винограда - 70 медри мошта (шире).23
Седиште и посед дједа цркве босанске оставили су траг у имену данас непознатог села Дидова (Дидево), које се 1477. године бележи међу хасовима санџакбега у подручју Сокола, са 80 домова, 9 неожењених и укупним приходом од 10.
248 акчи. У селу је највећи принос био од винове лозе (4.104 акчи), а један од четири хаса винограда на основу царске наредбе припадао је госту Радину.24
У селу Пригошта код Вишеграда, које је такође припадало хасовима санџакбега, међу мушким главама из 36 кућа и 6 самачких домаћинстава наводе се
тројица крстјанина: Божичко, Вукић и Радмио.25
Девет кућа из села Доња Милотина код Фоче припадало је хасу санџакбега, од
којих су домаћини шест домаћинстава били крстјани: Радосав, Марко, Милихна,
Милорад, Радоје и Будисав. Приход од села - 1.664 акче, поред испенџе (225 акчи)
потицао је највише од гајења пшенице (15 лукана), затим крупника (30 лукана),
зоби ( 30 лукана), јечма (12 лукана), мало од пчела, лана и бостана. Уз три куће
у селу Доња Брда у нахији Горажде у хасу санџакбега, био је уписан и Хусеинов
читлук, формиран куповином тапије на баштине, винограде, њиве и млин које
су стално држали крстјани у истом селу. Хусеин их је уживао, а ушур и десетину
давао је санџакбегу. У селу Зебина Шума код Фоче, такође у санџакбеговом хасу,
било је 28 кућа, 4 самачка домаћинства и једно удовичко. Међу житељима било је
пет крстјана: Милорад, Миоко, Радохна, Милунко и Остоја, као и петорица синова крстјана: Радин, Прибић, Радавац, Бојисав, Радосав. Укупан приход од села био
је 2.684 акче.26
21 Исто, 245 (Радивој, син госта Добре); 257 (Врбо друго).
22 A. S. Aličić, Poimenični popis sandžaka vilajeta Hercegovina, Sarajevo 1985, 253 (Расток).
23 Исто, 9 (Радешине, крстјани су овде плаћали испенџу 100 акчи).
24 Исто, 177-178 (имена винограда у селу Дидево: Подселац, Подгајац, Бродар и Вранодабац).
Село се помиње и 1468. године са 34 кућа, и 17 неожењених, приходом од 2.842 акче, а у личном
поседу (хаса) били су 1 виноград, 1 њива и 1 ливада. A. S. Aličić, Sumarni popis sandžaka Bosna iz
1468/9. godine, 63-64.
25 A. S. Aličić, Poimenični popis sandžaka vilajeta Hercegovina, 188 (Пригоште).
26 Исто, 191 (Д. Милотина); 195 (Доња Брда); 200-201 (Зебина Шума).
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У великом тимару кадије Дрине, поред многобројних других села, било је и
село Куново (Куново код Фоче) у нахији Сокол са 35 домова, 4 неожењена и 6
муслимана. Уз село је уписан читлук Махмуда и његовог оца Ратка. Састојао се од
њихове земље коју су стално држали од времена херцега, земље крстјанина Цветка госта, и још неких других потеса, њива и ливада, које су уживали заједно са
неверником Петром Вукићем и његовом браћом.27 Овај податак показује не само
да су православни и крстјани живели у истом селу у време херцега Стјепана, већ
да је и турска администрација посебно бележила земљишну својину крстјана.
У тимару кнеза Херака у селу Задобра у нахији Осаници са 16 кућа и 3 муслимана, и са приходом од 2.037 акчи, било је шест кућа крстјана, чије се домаћини
поименично наводе: Радивој, Живко, Радас, Брајчин, Радовац и Бритун. У истом
тимару у селу Оглечеву код Фоче био је читлук жупана Радивоја и Карађоза – напуштено село (мезра) Јошаница, баштина госта Стурина, од које је приход, одмерен одсеком, био 400 акчи.28
Велико село Глисница код Пљеваља са 85 домова и 14 неожењених, са 5 њива,
две ливаде и једним млином у личном поседу (хаса) и укупним приходом од 4.155
акчи, имало је само једног становника крстјанина. То је био Радмио крстјанин.
Од дванаест домова у селу Дубраве (Дубрава код Калиновика), које је припадало тимару Ивана, сина Вукосала, у једном је домаћин био Радивој крстјанин, у
другом Ратар (?) крстјанин, у трећем Радоња, син крстјанина, а укупан приход од
села био је 1.318 акчи. Село Петраљ у тимару Ахмеда у нахији Осаници имало је
19 кућа и једног неожењеног и укупан приход од 859 акчи. У селу је било седам
кућа у којима су живели крстјани: Стојиша, Драгосав, Вук, Радиша, Радан, Пучера и Радоје. У истом тимару било је и село Страњиште из нахије Бистрице са 33
домова од којих су пет настањивали крстјани: Вукосав, Радоња, Радивој, Вукас и
Петко, као и један син крстјанина - Вукашин. Укупан приход од села био је 1.358
акчи. Срботина, село код Фоче са девет домова и приходом од 420 акчи, називало се још и Крстјан, по крстјанима чији су синови још живели у двема кућама:
Вукиља, син крстјанина и Вукосав, син крстјанина. У нахији Чрешњева за село,
чије је име протумачено као Ппар (?), стављена је забелешка: крсјани су. Имало
је само два дома и скроман приход од 201 акче, од тога 96 акчи било је од 8 медри
мошта (шире).29
Заједничком тимару Атмаџе, Ширмерда и Иљаса, поред дела села Турије, припадао је приватни посед (мулк) крстјанина Милисава - виноград са приносом
од 25 медри чија је вредност била 300 акчи. У истом тимару било је и 6 домова у
селу Рибићи, код Коњица. Иако кратка белешка уз име села упозорава: крсјани
су, у списку домаћина има их само четворо: Радун крстјанин, Цветко крстјанин,
27 Исто, 257 (Куново).
28 Исто, 342-343 (Задобра); 361 (мезра Јошаница госта Стурине).
29 Исто, 367-368 (Глисница); 376 (Дубраве); 382 (Петраљ); 383 (Страњиште); 384 (Срботина);
386 (Ппар?).
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Степашин крстјанин и Радивој крстјанин. Укупан приход од села износио је 1.426
акчи, највише од винограда - 720 акчи за 60 медри мошта (шире), затим од гајења
крупника, зоби, пшенице, пчела, бостана, лана, као и од једног млина.30
Једна белешка у детаљном попису Херцеговине из 1477. године открива зашто је било потребно да се у списку пореских обвезника редовно наглашава село
у којем живе крстјани и уз име становника села увек означи ко је крстјанин. У
тимару Вукића, Влађевог сина, поред села Засливје и три хаса винограда, била је и
башина Бељак, у осеу крсјанина, рема закону ају есеину, међуим, и он
је лично рајеин.31 То значи да је повлашћени статус крстјана био загарантован
законом, односно, као и другим црквеним људима, православним и католицима,
било им је дозвољено да плаћају само десетину на приносе са земље коју уживају.
И синови крстјана ималу су, изгледа, иста права, јер се у попису увек напомиње
њихово порекло. Управо пример Бељакове баштине показује како су права
крстјана, заснована на закону, релативизована и деградирана кроз стални процес
претварања потчињеног становништва у рају. Бељакова баштина састојала се од
једног хаса винограда названог Присоје и њиве зване Подвиница под тврђавом
Биоград, са укупним приходом од 136 акчи.
Село Осек, у нахији Неретви, имало је седам домова, од којих су у четири
куће домаћини били крстјани (Радак, Миливој, Радосав, Мрадиша ?). Укупан
приход од села био је 1.749 акчи, највише оод винограда (240 медри шире, вредности 1.080), затим од гајења зоба, јечма, пшенице, бостана, воћа, боба и лана. У
истој нахији Неретви било је и село Требун, са 17 кућа, где су три домаћина били
крстјани (Будисав, Радич и Радас), а један, Вукмир, син крстјанина. Укупан приход износио је 2.249 акчи, опет највише од гајења винове лозе (100 медри мошта,
вредних 1.200 акчи), затим пшенице, зоба, пореза на ситну стоку, од гајења проса,
ражи, пчела, лана и пореза на рад једног млина.32
Домаћин једног од три дома у несталом селу Градац у Конац Пољу био је
Радивој крстјанин. Укупан приход од села износио је 984 акче, од тога 464 акче
пореза на ситну стоку, 150 на 30 медри мошта, 150 од десетине на кошнице пчела,
остало од гајења пшенице, проса, јечма, ражи, лана, воћа и ораха.33
Велико село Горња Близна (Близна код Рудог) припадало је тимару Тимурташаге, заповедника (диздара) тврђаве Самобор. У селу је било 62 куће и осам самачких домаћинстава. У 14 домова живеле су породице крстјана чији су домаћини
били: Болашин, Радосав, Вукашин, Рашко, Вукас, Радиља, Милобрад, Радоња,
Вукмир, Радавац, Вукас други крстјанин, Радосав други крстјанин, Тврдан, Радохна. Приход од села, у износу од 4.068 акчи, убиран је од гајења пшенице, винове лозе, на ситну стоку, од гајења зоба, јечма, проса, од десетине на кошнице, на
бостан, од рада два млина и једне ступе. У нахији Самобор у селу Безмиље код Горажда било је 14 домова, од којих су домаћини двеју кућа били Бошко крстјанин
30 Исто, 387-388 (Турије, непознато); 388-389 (Рибићи).
31 Исто, 390 (Засливје).
32 Исто, 450 (Осек);451 (Требун).
33 Исто, 458-459 (Градац).
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и Миловац крстјанин. Крстјани су живели у седам кућа у селу Горње Свињце, у
нахији Самобор. Као и у свим другим случајевима, имена поглавара крстјанских
домаћинстава су била српска: Радин, Радак, Вукић, Радован, Вукашин, Радич, Радут. Име села није се сачувало. У њему је било укупно 23 дома са приходом од
1.203 акче.34
Када се пореде два турска пописа (1468/69. и 1477) уочава се појава крстјана
у селима где их у претходном попису није било. Како је њихово присуство увек
уредно бележено у оба пописа, не може се претпоставити да је реч о пропусту
писара. У три села - Доња Кошара, Горњи Гривин и Доњи Копачи, пописана у
разним тимарима 1468/69. године, после десет година појављују се крстјани, избегли из других подручја, или плански досељени. Село Доња Кошара (Кошаре,
заселак у Коњском Пољу код Фоче), припадало је 146/69. године тимару свирача
Иљаса, потом његовог брата, са 6 домова, 2 неожењена, 3 винограда и седам њива
у личном поседу (хаса), док је приход од села био 1.558 акчи. После десет година
исто село имало је 7 кућа, од којих су у четири живели крстјани: Миливој, Радич,
Радоје и Радиља. У селу је и даље било 3 хаса њивe и 7 ливада, али је приход спао
на трећину – 530 акчи. Слични случај био је са становницима села Горњи Гривин
(Гривин код Рудог). Забележено је 1468. године у тимару посадника тврђаве Самобор са 14 домова, 2 винограда и 1 њивом у личном поседу и приходом од 3.330
акчи. Не помињу се крстјани, иначе редовно наглашени у попису. Међутим, 1477.
године од једанаест кућа у истом селу у девет су живели крстјани: Вучихна, Радич,
Брајак, Радас, Вукић, Радач, Вукић, други крстјанин, Ради (?) и Милан. Изгледа да
је на челу ове заједнице крстјана био гост Прибисав, јер су два сеоска винограда
у личном поседу (хаса), који су давали 60 медри шире вредних 480 акчи, била
позната као виногради госта Прибисава. Ту је била и једна њива у личном поседу (хаса), названа Лука, са приходом од 50 акчи. Укупан приход од села је опао
– износио је 2.577 акчи, највише од винове лозе, затим од пшенице, проса, зоби,
кошница пчела, лана, једног млина, воћа, испаше.35
Село Доњи Копачи (Копачи код Горажда) бројало је 1468. године 19 кућа, са
петорицом неожењених домаћина, а у личном поседу су били: три њиве, један виноград и једна ливада; приход од села износио је 2.567 акчи. Исто село 1477. године имало је 17 домова и једно самачко домаћинство, са мањим приходом - од 1.454
акче. Иако је назначено: крстјани су, поименично се само десеторица бележе као
крстјани: Остоја, Радош, Вукмио, Радашин, Влатко, Радосав, Дабижив, Радихна,
Владоје и Вукиља. У селу су остали један хаса виноград и само две хаса њиве, а
житељи су десетину давали уживаоцу земље – посаднику тврђаве Самобор.36
Крстјана је било и у околини Пријепоља. У тимару Туралије, имама тврђаве
Милешево, била су села Чадиње, Кошевина, Лучице, Седобро и Дечево. У
34 Исто, 530-531 (Г. Близна); 535 (Безмиље); 357 (Г. Свињце).
35 A. S. Aličić, Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/9. godine, 132 (Долна Кошара); 139-140 (Горна
Гривино); исти, Poimenični popis sandžaka vilajeta Hercegovina, 555 (Доња Кошара); 559 (Горњи Гривин).
����������������
A. S. Aličić, Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/9. godine, 131 (Долна Копач); исти, Poimenični
popis sandžaka vilajeta Hercegovina, 563 (Доњи Копачи).
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селу Чадињу, из резерве војника хришћана (војнука) убележен је Владко, син
крстјанина, са приходом од глоба у износу од 2 акче.37 Овај усамљени податак
показује да су синови крстјана били укључени у војну службу као војнучка резерва.
Топономастички реликт крстјана у околини Зенице, њиховог угледа и утицаја,
представља село Свиће. Један од крстјана заслужио је, без сумње честитим, безгрешним и светачким животом, да га људи сматрају светим човеком и назову именом Свитац, чији је икавски облик турски писар тачно пренео. По њему је прозвано и његово село – Свитче, данас Свиће код Зенице. У синору тога села 1468/69.
године забележен је запуштени виноград који је осао ус иза крсјанина, о
имену Свиац, у селу више није било крстјана, али је у близини постојало данас
нестало село Крстјанска Гора.38
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37 A. S. Aličić, Poimenični popis sandžaka vilajeta Hercegovina, 594 (део села Чадиње).
38 A. S. Aličić, Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/9. godine, 54, 79.
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THE FUNERARY INSCRIPTION
OF PETKO THE CHRISTIAN (KRSTJANIN)
Summary
The funerary inscription of Petko the Christian (krstjanin) in the necropolis of the
hamlet Zagradje under the fortress Soko has been known in the scientific literature
for a long time, but it was not completely interpreted and published with necessary
documentation including photos, transcription of the text and description of the
monument. That is the reason why this important source was not used in the historical
literature. The long text of the epitaph contains important data for many questions,
above all for still insufficiently known history of the Bosnian church and its believers
–krstjani, the attitude of the duke Stjepan Vukčić Kosača towards this church, the
history of the fortress Soko, dating of the necropolis, as well as the study of the structure
of language and epigraphic writing in the XV century in Bosnia. The tombstone has
two separate inscriptions one of which has been made when Petko was stil alive, the
other after his death. Both are from the period between 1435. to 1439. Also included is
valuable information about Christians (krstjani) in Bosnia and Hercegovina according
to Turkish registers from 1468/69 and 1475/77.
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