Шћепан Поље и његове светиње кроз вјекове,
Зборник радова са научног скупа (Плужине, 24–25. септембар 2006),
Беране: Свевиђе – манастир Заграђе 2010, 61–100.
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Киорска еланос Сјеана Вукчића Косаче

O

давно је уочено да ваљано разумевање верске политике великог војводе и
херцега Стјепана Вукчића Косаче умногоме почива на увиду у сложену геополитичку стварност земље којом је владао. У тој земљи, по Стјепановој титули названој позније Херцеговином, живели су следбеници учења цркве босанске, католици и православни. Њихове вероисповести биле су историјски дубоко
утемељене у самим областима што су улазиле у састав херцегове територије. С
друге стране, неке од њих налазиле су већу или мању потпору у црквеним средиштима из ближег и даљег суседства, односно у околним државама. То окружење, уз
све наглашенију улогу турске царевине, имало је знатног утицаја на судбину херцегове земље. Разумљиво је стога да су и унутрашње и спољашње прилике наводиле Косачу на данас тешко разумљиве компромисе и неочекиване обрте потеза
у сфери религијске политике. Међутим, ма како да је био властољубив, Стјепан
Вукчић није био заокупљен само пуким одржањем на власти и ширењем своје
моћи. Као прави изданак онога доба, он је бринуо и о спасењу властите душе. Због
тога се морамо суочити с веома сложеним проблемом раздвајања његових политичком нуждом изнуђених активности од самовољног, личном религиозношћу
потакнутог деловања на црквеном подручју. Проблем је утолико сложенији што
постоји мишљење да је херцег током времена мењао своја верска уверења. Пут
до поузданијих одговора води, без сумње, преко пажљивијег разврставања познатих података о херцегу од светог Саве, њихово превредновање и сучељавање.
Жеља нам је да овом приликом подробније размотримо бар ктиторску делатност братанца Сандаљевог, постављајући је у шири контекст вести значајних за
проучавање Стјепановог вероисповедања. Уистину, прошло је много времена откако је схваћено колики значај за сагледавање херцегових религијских назора има
та делатност. Нажалост, она се упорно запоставља или потпуно пренебрегава и у
најновијим расправама о Koсачиној вероисповести и верској политици писаним
у појединим научним срединама.1 Стога се чини да је оправдано још једном посветити пажњу до сада углавном узгредно проучаваним ктиторским назорима и
мотивима Стјепана Вукчића.
1 Као пример за то може послужити I. Puljić, Crkvene prilike u zemljama hercega Stjepana Vukčića
Kosače, Fenomen “Krstjani” u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. Zbornik radova, Sarajevo-Zagreb 2005,
239-265.

61

Драган Војводић

62

***
Најречитији извор о задужбинарству херцега Стјепана представља ктиторски
натпис из 1454. године на архитравној греди изнад улаза у цркву Светог Ђорђа у
Сопотници код Горажда (црт. 1).2 Првобитно, греда је била део уништеног портала старијег дела цркве. Од древног портала очувао се и један камени довратник,
украшен преплетом особеним за споменике српске моравске архитектуре (сл. 2).3
Пренесен на савремени српски језик, старосрпски натпис гласио би: “Лета 6954. ја
слуга Христу Богу, господин херцег Стефан подигох храм Светог великомученика
Христовог Георгија; молите се њему да се помоли за мене грешног владици моме
Христу”.4 На почетку натписа налази се крст с две укрснице. Све сумње у аутентичност тог натписа, које је својевремено изнео Ћиро Трухелка,5 потоња наука одбацила је као потпуно неосноване.6 Још у време изградње намењен православном
богослужењу, гораждански храм Светог Ђорђа показује веома занимљив план и
архитектонске облике (сл. 1, црт. 2).7 Реч је о једнобродној цркви с полукружном
олтарском апсидом и правоугаоним “рашким” певницама уз бочне зидове наоса.
Она је засведена готичким, у темену оштро преломљеним сводом, ојачаним ребрима која почивају на лезенама што носе плитке прислоњене лукове. Функцију
проскомидије имала је ниша у источном делу северног зида. Олтарски простор је
од наоса некада био одељен зиданим иконостасом с двојим вратима, уклоњеним
изгледа у XIX веку. На унутрашњим зидовима цркве тада су се још видели остаци
зидног сликарства о којем сада сведоче само трагови два слоја фреско малтера и
уломци фресака “сахрањени” у северном делу порте. Старији слој вероватно потиче из времена херцега Стјепана.8 На североистоку цркве накнадно је дозидан
мали параклис, а на западу пространа припрата.
2 Након темељних истраживачких радова, о тој цркви најверодостојније пише Z. Kajmaković,
Drina u doba Kosača, Naše starine 14-15 (1981), 154-161.
3 З. Кајмаковић, Осјаји моравске уменоси у Босни, Моравска школа и њено доба, Београд
1972, 297, сл. 2.
4 M. Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, knj. III, Sarajevo 1964, 55 (br. 193),
са старијом литературом; Г. Томовић, Морфолоија ћириличких наиса на Балкану, Београд 1974,
115-116 (бр. 116).
5 Ћ. Трухелка, Еирафске црице из Босне и Хецеовине. I. Наис херцеа Сјеана на цркви у
Горажду, Гласник ЗМБиХ 1/1 (1889), 65-72. Може се разазнати идеолошка мотивација Трухелкиног
оспоравања аутентичности горажданског натписа (сf. Е. Миљковић, Муслимансво и боуmилсво
у исориорафији, Босна и Херцеговина од средњег века до новијег времена, Београд 1995, 208209).
6 У том смислу најзначајније су анализе које су спровели: И. Руварац, О наису на цркви
херцеа Сефана у Горажу, Глас СКА 16 (1889), 1-30; Томовић, Морфолоија, 115-116 (бр. 116); M.
Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1980, 271-273.
7 В. Ј. Ђурић, Косаче, Исорија Црне Горе, II/2, Титоград 1971, 445-447, сл. 26-28; Kajmaković,
Drina u doba Kosača, 155-159, сл. 21-24, 29.
8 З. Кајмаковић, Зино сликарсво у Босни и Херцеовини, Сарајево 1971, 56 (са старијом литературом); idem, Drina u doba Kosača, 160-161, сл. 32.
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Храм Светог Георгија подигнут је под утврђеним градом на брду Градини недалеко од Горажда у којем је херцег често лети боравио.9 Још 1379. године помиње
се управо у Горажду први историји познати члан породице Косача.10 Град се налазио у пограничном крају важном за односе Косача и Павловића, а након њиховог
измирења срединoм 1439. године припао је војводи Стјепану Вукчићу.11 Нешто
више од десет година пре изградње цркве Светог Ђорђа у Горажду се помиње
Гојсав гост (1440-1441). Тај достојанственик цркве босанске вршио је, у извесном
смислу, и неке функције локалне власти. Уз војводиног службеника (valiosus), он
је, као писмен човек одобравао и надзирао кретање трговачких каравана у области у којој се налазила његова “хижа”. Дубровчани су се у више наврата почетком четрдесетих година XV века жалили на штете које имају од горажданских
“патарена”.12 Да је након подизања херцегове цркве у горажданском крају добијала
на снази православна властела сведочило би то што је пред херцеговом црквом
сахрањен кнез Радослав Ширинић. Чланови његовог рода помињу се у околини
Горажда у другој половини XV века.13
У манастиру Савини крај приморског града Новог, зимског престоног места
Косача,14 сачуван је стари храм Успења Богородичиног којег је, без сумње, подигао
херцег Стјепан. О Косачином ктиторству најизричитије сведочи опширни дефтер
санџака Херцеговине (№ 484) из 1585. године. У поменутом дефтеру је записано
да је Савину изградио херцег.15 Податак из турског дефтера потпуно је у складу
с изгледом, величином и временом настанка Богородичине цркве и сликарства у
њој. Оснивајући манастир, ктитор је саградио једнобродни храм с полукружном
апсидом на истоку (сл. 3, црт. 3). Црква је дуга 10 метара и засведена подужним
готичким сводом, преломљеним у темену. Тај свод је по средини ојачан једним
луком што почива на пиластрима. Ниски пиластри у источном делу бочних зидова припадали су конструкцији некадашње олтарске преграде.16 У цркви су сачувана два слоја фресака, од којих је онај старији из херцеговог времена (сл. 4). По
свему судећи рад дубровачког сликара Ловра Добричевића, те фреске показују
занимљиву византијско-готичку стилску симбиозу и могу се датовати у среди9 Руварац, О наису на цркви херцеа Сефана, 21.
10 М. Динић, Срске земље у срењем веку. Исоријско-еорафске суије, Београд 1978, 182.
11 P. Ćošković, Crkva bosanska u XV. stoljeću, Sarajevo 2005, 349.
12 О госту Гојсаву, његовој улози и проблемима дубровачких трговаца с “патаренима” у области Горажда cf. S. Ćirković, Bosanska crkva u bosanskoj državi, Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine, I.
Društvo i privreda srednjovjekovne bosanske države, Sarajevo 1987, 228-230; Ćošković, Crkva bosanska,
173-177, 332, 335.
13 О надгробној плочи кнеза Радослава и о роду Ширинића, С. Косановић, Срске сарине
у Босни. Неколике биљешке, Гласник СУД 12 (1871), 162; Đ, Mazalić, Hercegova crkva kod Goražda i
okoline starine, GZM 52 (1940), 29, 35; Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, 270-271.
14 К. Јиречек, Тровачки уеви и руници Србије и Босне у срењем вијеку, Зборник Константина Јиричека I, Beograd 1959, 252. Херцег Стјепан је написао свој тестамент и умро у том приморском граду, С. Ђирковић, Херце Сефан Вукчић-Косача и њеово оба, Београд 1964, 267.
15 В. Ј. Ђурић, Милешева и рински и цркве, Рашка баштина 1 (1975), 19 нап. 45; idem, Савина, Београд 1977, XV.
16 Idem, Koсаче, 452-453.
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ну XV века. Њихов тематски програм и иконографија у основи су православни,
са тек понеким детаљем западног порекла. О томе да су красиле храм намењен
православном богослужењу, сведоче и српски ћирилички натписи који именују
насликане теме.17 Из истог времена је и мања црква, посвећена светом Сави, подигнута недалеко од Богородичиног храма, на једном узвишењу (црт. 4).18 Време и
место настанка ове цркве, као и њена посвета, наводе на помисао да је њен ктитор
такође био Стјепан Вукчић Косача. Од 6. априла 1449. године потиче најстарији
документ у којем се тај Сандаљев синовац титулише као херце о свео Саве,19
а своје дубоко поштовање према милешевском чудотворцу он је исказивао и
раније. Тражећи од краља Алфонса V потврду својих поседа, Стјепан у повељи
од 19. фебруара 1444. године пoмиње манастир Милешеву, “где је један свети који
чини велика чуда” (dove sta un sancto che fa grandi miracoli).20
Фрагменти фресака неког дубровачког готичког сликара, слични онима из
Савине, откривени су и у једнобродној, десет метара дугој цркви с полукружном
апсидом, вероватно из XV века, у тврђави Ђурђевици код села Пријеђела недалеко од Фоче.21 Тврђава и варош под њом добро су познати из писаних извора,
а тамо је пребивао и херцег у зимским месецима.22 Откриће пажљиво озиданог
гроба у југозападном делу цркве, за који се претпоставља да припада првобитном ктитору,23 знатно обеснажује претпоставку да је овај храм – посвећен Светом
Ђорђу, попут оног у Сопотници – подигао Стјепан Вукчић Косача.
Не треба, међутим, одбацити могућност да је херцег као задужбинар био
присутан и у фочанском крају. С Косачином ктиторском делатношћу могао би
се, с доста разлога, довести у везу помен цркве и поседа неке митрополије у
ћирилском попису царског хаса Фоче (Хоче), насталом између 1465. и 1469. У
њему се бележе “Ступ митрополитов према Хоче”, “Двориште митрополитово
више цркве”, “калуђери”, “Батев До више цркве”, “Моишића баштина више цркве”
итд.24 То је навело на закључак да су поменути објекти и црквено имање “служили краће време као саборна црква Милешевске митрополије”, измештене из свог
првобитног седишта због угрожености од Турака.25 С обзиром на присне везе
17 Idem, Савина, VII-XIII.
18 Idem, Koсаче, 453; idem, Савина, VI-VII..
19 Саре срске овеље и исма, књ. I/2, средио Љ. Стојановић, Београд-Сремски Карловци
1934, 64 (бр. 663); Р. Михаљчић, Иејна олоа иуле херце, Српска проза данас; Косаче – оснивачи Херцеговине, Ћоровићеви сусрети прозних писаца у Билећи; Научни скуп историчара у Гацку, Билећа-Гацко-Београд 2002, 323.
20 L. von Тhallóczy, Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens im Mittelalter, München-Leipzig
1914, 361; Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, 466, 469; Ћирковић, Херце Сефан,
108.
21 Kajmaković, Drina u doba Kosača, 161-167.
22 Ibidem, 161-162, с изворима и старијом литературом.
23 Ibidem, 164.
�����
Ć.�
��� Truhelka��
����������, Histortička podloga agrarnog pitanja u Bosni, Glasnik ZMS 27 (1915), 209-211; Р.
Јеремић, Хас Хоча. Јеан сари оис љуи и земаља, Гласник Географског друштва 11 (1925), 95,
96-97; А. Bejtić, Povijest i umjetnost Foče na Drini, Naše starine 3 (1956), 33.
25 М. Јанковић, Црквена оранизација на ериорији Косача, Српска проза данас; Косаче –
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херцега с милешевским митрополитом Давидом у временима пред пад Фоче и
његове владарске компетенције, логично је претпоставити да је Сјепан Вукчић
морао имати знатну улогу у евентуалном пресељењу митрополијског средишта и
обезбеђивању услова за његово деловање. Фочански крај био је нешто безбеднији,
али и ближи средишњим деловима херцегове земље. То је могло отворити шири
простор за мисију помесног архијереја. Надаље, ваља указати на чињеницу да се
матична обаласт Косача налазила управо у непосредној околини Фоче, о чему
ће касније бити више речи. Стога би и у случају да је у Фочи постојао само метох Милешевске митрополије, а не ново митрополијско седиште, било оправдано
претпоставити ктиторско учешће херцега од светог Саве у његовом заснивању
или бар коначном уобличавању.26 Косача је покровитељством над значајним милешевским поседом, с владичанским двором и манастирском црквом, могао да
створи, односно учврсти везе гробног храма највећег српског светитеља са својом
постојбином у којој је, без сумње, имао знатне баштине. Тим баштинама он је,
свакако, непосредно располагао и управљао. У Фочи су у средњем веку постојале
бар две цркве. Нажалост, биће да се од манастирског храма поменутог у турском
попису, за који зна и народно предање, очувао само топоним Каурско поље, на
десној обали Ћехотине.27
У подграђима утврђених градова или у самим тврђавским зидинама источне
Херцеговине очувало се још неколико цркава повезаних с херцеговим именом,
или бар народно сећање на њих. У познатом утврђеном насељу Самобору на Дрини недалеко од Горажда, рецимо, и под градом Кључем код Гацка28 налазиле су
се џамије које су, према традицији, биле подигнуте на темељима цркава. Верује
се, али без икаквих чвршћих аргумената, да су те цркве задужбине херцегове,
као и храм у Тољевцу испод Вратара.29 Исто тако, крајем XV века турски извори
помињу цркву у Кукњу, месту које се од 1423. године јавља у изворима као једна
од “летњих резиденција” Косача.30 Ни за ову цркву се не може с веродостојношћу
утврдити да је задужбина Стјепана Вукчића.
С друге стране, о необичној цркви у Заграђу под градом Соколом, изнад
Шћепан Поља, могуће је с поуздањем говорити као о ктиторији Стјепановој. С хероснивачи Херцеговине, Ђоровићеви сусрети прозних писаца у Билећи; Научни скуп историчара у
Гацку, Билећа-Гацко-Београд 2002, 501.
26 Да се подаци из турског пописа хаса Хоче односе на неки милешевски метох, помишљао је
већ Јеремић, Хас Хоча, 97.
27 Р. Јеремић, Хас Хоча, 102; Bejtić, Povijest i umjetnost Foče, 50-51.
28 О Самобору и Кључу као резиденцијама Косача, Јиречек, Тровачки уеви, 244, 252.
29 С. Делић, Самобор ко Дрине, GZM 4 (1892), 258-260; idem, Прило цркви-заужбини Херцеа
Сјеана ко Гоража, Босанскохерцеговачки источник, 1892, I, 14; З(ечевић), Саре срске књие у
оражанској цркви, Босанскохерцеговачки источник 1892, VIII, 416; С. Р. Делић, Два сара наиса
из Херцеовине, GZM 23 (1911), 496; З. Kajmaković, Drina u doba Kosača, 141-142; В. Ј. Ђурић, Косаче,
442; З. Кајмаковић, Зино сликарсво, 56, 57.
30 H. Šabanović, Bosanski pašaluk. Postanak i upravna podjela, Sarajevo 1959, 138; Кукањ се налазио
у близини Ћехотине, десетак километара југозападно од Пљеваља, К. Јиречек, Тровачки уеви,
252; М. Динић, Срске земље, 200-201.
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цеговом личношћу њу не повезује само народна традиција.31 Црква је саграђена
под градом који се помиње први пут у време Сандаља Хранића, 1419. године,32 али
је пун просперитет доживео управо у време херцега од светог Саве. Соко је био
Стjепанов “славни двор”, заправо главно престоно место, те је по реду навођења
добијао првенство у свим очуваним повељама Косаче. Зато је херцеговој титули
и додавана одредница “de Sochol”, односно “de Zokol”.33 О непосредној и потпуној
функционалној повезаности цркве с двором и Соко градом сведочи чињеница да
у близини није било других насеља.34
За херцега и његово доба могу се, осим тога, везати и особености архитектуре цркве у Заграђу (сл. 5-6, црт. 5).35 У питању је једнобродни храм, који се попут
Милешеве сужава према западу. На истоку има апсиду споља тространу, а изнутра полукружну, и две нише за проскомидију и ђаконикон. Олтарски простор је
од наоса одвојен олтарском преградом с три отвора, сазиданом од камена кад и
црква (црт. 6).36 Западни травеј је засведен готичким сводом оштро преломљеним
у темену. Истог облика су и прислоњени луци под куполом, која почива на пандантифима и тромпама, а изнутра је украшена низом аркада и лукова. Још је
Војислав Ј. Ђурић, изузетно заслужан за проучавање уметности у држави Косача,
закључио да овако постављена и украшена купола одражава утицаје исламске архитектуре. Јасно је да су се они могли јавити тек у време херцега Стјепана, турског вазала, средином XV века.37 Подужни зидови у унутрашњости и иконостас
оживљени су низовима слепих аркада. Требало је да оне, како се верује, створе
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31 За ту традицију cf. П. А. Ровинский, Черногория в ея прошлом и настоящем. География –
История – Этнография – Археология – Современое положение, том II, част 4, С.-Петербург 1909,
111; Митрополит Хаџи-Сава (Косановић), Несуласице о босанским боумилима, Босанска вила, год.
VI, бр. 1, (Сарајево 1891), 11; D. J. Deroko, Drina. Geografsko turistička monografija, Novi Sad 1939, 69.
32 Саре срске овеље и исма, књ. I/1, средио Љ. Стојановић, Београд-Сремски Карловци 1929,
297111-112 (бр. 314); H. Šabanović, Bosanski pašaluk, 138; М. Ковачевић, Црква о срењовековним
раом Соколом, Старинар 18 (1967), 223.
33 M. Динић, Срске земље, 183, 195; Д. Ковачевић-Којић, Граска насеља срењовјековне босанске ржаве, Сарајево 1978, 104.
34 M. Ковачевић, Црква о срењовековним раом Соколом, 223. Осим тога, још тридесетих
година прошлог века чувала се у народу традиција да је “херцег Шћепан” саградио тај храм као
своју “дворску цркву”. D. J. Deroko, Drina, 69.
35 P. A. Ровинский, Черногория, 111-113; M. Ковачевић, Црква о срењовековним раом Соколом, 221-224; В. Ј. Ђурић, Косаче, 448-452; М. Поповић, Заужбина и робни храм херцеа Сефана
на Зарађу о Соко раом, Саопштења 40 (2008), 88-109.
36 За потпуну реконструкцију те преграде cf. З. Кајмаковић, Осјаји, цр. 3. Описујући иконостас Ровински не помиње оштећења на њему (П. А. Ровинский, Черногория, 113). Пред II светски
рат записано је изричито сведочанство да је “иконостас сав од камена, још читав”, D. J. Deroko,
Drina, 70.
37 В. Ј. Ђурић, Косаче, 449, 452. На поједине елементе преузете из исламске архитектуре пажњу
су, такође, скренули Здравко Кајмаковић и Марко Поповић (З. Кајмаковић, Осјаји, 298, 299; М.
Поповић, Заужбина и робни храм херцеа Сефана, 104). Археолошка истраживања показала су
да црква није подигнута на остацима неког старијег храма. Због те чињенице мора се одбацити
чисто хипотетичка могућност да је монументални храм у Заграђу био саграђен у доба турске власти. До забрањеног подизања потпуно нове хришћанске цркве у то време тешко да је могло доћи,
поготово у близини значајног утврђеног града.
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упечетљив архитектонски оквир за зидно сликарство. Нема поузданих сведочанстава да је то сликарство икада изведено,38 али је утврђено да је унутрашњост
храма била малтерисана.39 Осим готичких сводова, зидане олтарске преграде и
прислоњених лукова, цркву из Заграђа с оном из Сопотнице повезује још један
архитектонски елемент. Уз северну страну цркве саграђена је просторија, вероватно с улогом параклиса. По томе што њен источни зид није конструктивно повезан с црквом и по томе што на северном зиду храма нема пролаза, јасно је да је
до дозиђивања дошло тек након изградње главне цркве. Та чињеница, као и околност да је храм изнутра био малтерисан, говоре против тврдње, изнете у науци,
да црква није била освећена до турског освајања Сокола 1465. године.40 С друге
стране, ако се узму у обзир локација храма и монументално гробно обележје у
виду стећка, пронађено у њему, изгледа сасвим прихватљивом претпоставка да је
херцег градио цркву као свој несуђени “маузолеј”.41
Изван детаљнијег разматрања овога пута морају остати неке друге цркве које
се, попут Светог Срђа и Вакха на Подима код Херцег Новог,42 с више или мање
разлога такође везују за задужбинарску делатност Стјепана Вукчића Косаче.43 У
сваком случају, оне не би утицале на закључак да су сачувани поуздани подаци само о херцеговим храмовима намењеним православном култу. Архитектура
тих цркава одражавала је дух поднебља и времена у којем су настајале. У њима
се, стога, традиције готичког и романичког градитељства приморја преплићу с
решењима из рашких и моравских храмова, па чак и с неким елементима исламског градитељства. Све оне подигнуте су у источним, претежно прававославним становништвом настањеним деловима херцегове земље. Нужно се због тога
поставља питање зашто их је, када их је, и с колико искрене посвећености градио
и обдаривао Косача.
***
У добро познатом писму синајским монасима цариградски патријарх Генадије II
Схоларије поучава како је херцег од пре “мало времена” постао изнутра православни хришћанин, па зато и шаље милостињу хришћанима, заправо прилог
манастиру.44 С ученим патријархом сагласан је знатно познији Даниеле Фарла38 Остаци фресака нису уочени ни тридесетих година прошлог столећа, када је констатовано:
“У овако добро очуваној цркви чудо је да се ниједна фреска није одржала; од њих чак ни трага
нема”, Deroko, Drina, 70.
39 Ковачевић, Црква о срењовековним раом Соколом, 223.
40 За ту тврдњу cf. В. Ј. Ђурић, Исорија срско нароа, књ. II, Београд 1982, 348.
41 Ibidem. Детаљније податке о овој цркви с археолошким досијеом доноси прилог Марка
Поповића у овом зборнику.
42 Ђурић, Косаче, 453-458.
43 За једно такво светилиште, повезано с херцеговим именом на основу традиције cf. Ј. Дедијер,
Херцеовина. Анрооеорафска суија, Насеља 6 (1909), 317; В. Р. Петковић, Преле црквених
соменика кроз овесницу срскоа нароа, Београд 1950, 71.
44 Oeuvres complètes de Gennade Scholarios, Tome IV, Polémique contre Pléthon – Oeuvres pastorales
ascétiques, liturgiques, poétiques – Correspodance, Chronographie, publiées par L. Petit, X. A. Sideridès,
M. Jugie, Paris 1935, 20022-25; A. Pavlović, Katolici i pravoslavni u našim krajevima prema grčkim vrelima
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ти. Тај обавештени језуита тврди, на основу њему доступних извора, да је херцег Стјепан умро “schismatica labe infectus”.45 Ваља приметити да су и неки стари дубровачки историчари, попут Серафина Рација и Мавра Орбина говорили о
Косачи као о “шизматику”, то јест православцу.46 Но, према патријарху Генадију
Стјепан Вукчић се “јавно” (faner}V) не разликује “потпуно” (tele’wV) од кудугера, из страха за власт, и служи се “икономијом” (o»konom’Á) да би тако скривен
привукао друге на сарадњу с православним епископом.47 Ако поверујемо до краја
патријарху, излазило би да је Стјепан Вукчић постао мање-више прикривени православац тек око 1450. године. Генадије је на патријаршијски трон ступио 1453.
и на њему остао до 1459, а његово недатирано писмо синајским монасима издавачи датују у 1454-1456. годину.48 Међутим, знамо поузадано да је велики војвода
Стјепан Вукчић још с пролећа 1442. у Дубровнику наручио два црквена звона,49
која нису ишла уз јеретичко богослужење у “хижама”, пећинама или под отвореним небом.50 Сигурно је зато да се већ тада Стјепан одазива ктиторској делатности ван цркве босанске. Ту делатност он ће обављати без зазора, сасвим јавно,
бар од 1454. године. Недвосмислено сведочанство о томе пружа натпис с цркве
у Сопотници, али и изградња православних храмова у Савини и под Соколом.
Косача, како је поменуто, још почетком 1444. велича чудима прослављеног првог
српског архиепископа, да би 1449. године у своју херцешку титулу, програмски и
нескривено, укључио одредницу “од светог Саве”.51 На основу тестамента госта
Радина знамо да су у цркви босанској били поштовани и прослављани одређени
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iz XV. stoljeća, Croatica christiana periodica 14 (1990), 96-97; М. Петровић, Помен боомила – бабуна
у Законоравилу свеоа Саве и ”црква босанска”, Босна и Херцеговина од средњег века до новијег
времена, Београд 1995, 271-272; F. Šanjek, Bosansko-humski krstjani u povjesnim vrelima (13.-15. st.),
Zagreb 2003, 320-321.
45 Фарлати затим вели да је Косача био “такође и помагач јеретика” (idemque fautor haereticorum),
разликујући јасно, као и у другим деловима текста, “шизматике” и “јеретике” у херцеговој земљи,
D. Farlati, Illyricum Sacrum, Tomus IV, Venetiis 1769, 189.
46 S. Razzi, La storia di Raugia, Lucca 1595, 60 (проверено према: S. Razzi, La Storia di Ragusa
scritta nuovamente in tre libri, Ragusa 1903, 97: … in favore di Stefano Cossaccio, il quale era scismatico
… e di fauorire Stefano predetto scismatico). Помињући најпре прогон крстјана из државе краља
Томаша, Мавро Орбин помиње, уз извесну ограду, да су они “доспели код Стјепана, херцега од
Светог Саве, поклоника (како неки веле) исте јереси.” Међутим, када касније распреда о савезу
Косаче и Млечана против Дубровника, он истиче да су се Дубровчани пожалили папи да Млечићи
“намеравају да поведу рат против њих, а у корист шизматика Стјепана Косаче.” Према запажању
Симе Ћирковића, читав пасус који говори о савезу Херцега Стјепана и Млечана, осим прва три
реда, Орбин је преузео од горе цитираног Рација, који се, са своје стране, ослањао на Лудовика
Цријевића Туберона, М. Орбин, Краљевсво Словена, Београд 1968, 164, 183, 358.
47 Oeuvres complètes de Gennade Scholarios, 20019-21; А. Pavlović, Katolici i pravoslavni, 96-97.
48 Ibidem, 198.
49 Cons. rog. 12, 99 од 1. III 1442; В. Ј. Ђурић, Косаче, 460.
50 О томе cf. infra.
51 Р. Михаљчић, Иејна олоа иуле херце, 323-325; С. Мишић, Косаче – осоа хумска,
Српска проза данас; Косаче – оснивачи Херцеговине, Ћоровићеви сусрети прозних писаца у
Билећи; Научни скуп историчара у Гацку, Билећа-Гацко-Београд 2002, 347.
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хришћански свети.52 Ипак, тако јавно и тако присно херцегово позивање на светог
Саву, изразито православног јерарха, српског црквеног поглавара и борца против јереси, тешко да је било могуће ускладити с обичајима и схватањима цркве
босанске.53
Заправо, услед недостатка одговарајуће изворне грађе, историјска наука није
дошла до сасвим прецизних и општеприхваћених ставова о учењу и култној пракси цркве босанске. Упркос знатним напорима и многобројним покушајима, које
би било готово немогуће побројати, у науци нема сагласности ни о најтемељнијим
питањима. Неки од веома важних закључака заснованих на списима католичких
и православних писаца, као и на аналогијама, губили су своју неприкосновену
вредност кроз пажљивије сравњивање с изворима потеклим из кривоверне босанске цркве. Тако jе, на пример, oзбиљно доведен у питање закључак да “крстјани”
нису поштовали Часни крст, свете мошти и иконе.54 Истовремено, постало је
прилично јасно да су у оквиру цркве босанске, бар у последњем периоду њеног
постојања, прослављани велики хришћански празници који чувају успомену на
икономију спасења и свете личности.55 Босански крстјани су поштовали “пречисту” и “нераздељиву” Свету Тројицу и величали Христа као сина Божијег, а Дјеву
Марију као Богородицу.56 С правом је указивано и на околност да сви обзири,
строгост или забране нису морали важити за крстјане и за следбенике њиховог
учења из световне средине.57 Због свега тога, поједини аргументи на које су се
ранији истраживачи ослањали да би утврдили лично вероисповедање херцега
Стјепена данас се више не могу сматрати неспорим. Односи се то и на податак
из Косачиног тестамента да је овај “при себи носио” иконе и светачке мошти.58
Рекло би се, ипак, да постоји подручје верске делатности Стјепана Вукчића које
га недвосмислено издваја из култног миљеа цркве босанске. Реч је управо о ктиторском ангажману херцеговом.
52 Саре срске овеље и исма, књ. I/2, 153-156 (бр. 730); С. Ћирковић, Дуалисичка
хеерооксија у улози земаљске цркве: босанска црква, Гласник Одјељења друштвених наука 9,
ЦАНУ, Подгорица 1995, 20-21.
53 Најзад, бар пред крај свог живота Косача неприкривено одржава блиске односе с једним
православним архијерејем. Милешевског митрополита Давида херцег чествује и указује му пуно
поверење у присуству представника цркве босанске. Митрополит властитом руком пише тестамент Стјепана Вукчића Косаче, Саре срске овеље и исма, књ. I/2, 87-92 (бр. 680); С. Ћирковић,
Херце Сефан, 216.
54 М. Динић, Пааренсво. “Црква босанска”, Историја народа Југославије, књ. I, Београд 1953,
522; Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, 324-329, 331-333; J. Šidak, Studije o “Crkvi
bosanskoj” i bogumilstvu, Zagreb 1975, 305-307; Драгојловић, Крсјани и јереичка црква Босанска,
182-186.
55 S. Ćirković, Bosanska crkva u bosanskoj državi, 235; idem, Дуалисичка хеерооксија, 20-21;
Ђ.Тошић, Црква Босанска, Енциклопедија православља, III, Београд 2002, 2056.
56 Ђ.Тошић, Црква Босанска, 2055-2056.
57 М. Динић, Јеан рило за исорију аарена у Босни, ЗФФ 1 (1948), 33-43; idem, Пааренсво,
521.
58 Размишљајући о херцеговој вероисповести на тај податак скренуо је пажњу још Руварац, О
наису на цркви херцеа Сефана, 27.
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У науци су присутне две групе истраживача према којима је подизање правих, богослужбених храмова било практиковано и међу припадницима цркве босанске. Прву групу чине аутори који се налазе на линији што води од Божидара
Петрановића преко Симе Томића, Васе Глушца и Божидара Ковачевића до Миодрага Петровића.59 Према њиховом уверењу црква босанска представљала је само
једну од помесних православних цркава. У оквирима такве црквене организације
подизање светилишта било би сасвим уобичајена појава. Основно полазиште поменутих аутора мора се, уверени смо, одбацити. На то нас наводе многи разлози.
Нарочито је важна чињеница да је српска православна црква анатемисала босанске “крстијане и крстијанице”, њихове стројнике и следбенике као јеретике.60 Другу, нешто бројнију, али идејно много мање кохерентну групу чине истраживачи
који у припадницима и следбеницима цркве босанске виде јеретике, али сматрају
да су ти јеретици ипак подизали храмове. На аргументацију ових потоњих нужно
је осврнути се с нешто више пажње.
Да су следбеници учења цркве босанске градили храмове, па и оне од чврстог
материјала, веровали су и ауторитети попут Јарослава Шидака и Војислава Ј.
Ђурића. Они су скренули пажњу на маузолеј тепчије Батала у долини Лашве и у
стени уклесанo великo гробнo пoстројење у Јајцу.61 Писани извори заиста доста
јасно сведоче да је поменути тепчија био присталица босанске цркве.62 Међутим,
његов маузолеј с гробном криптом нема основу која би одговарала било каквом хришћанском храму. Састојао се од широког трема и једноставне квадратне
просторије у којој је над необично дубоком, “двоспратном” раком био постављен
камени стећак.63 По томе, као и по сасвим малом простору који је надгробно
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59 Укажимо, ради коректности, бар на по једну у овом смислу препознатљиву студију поменутих аутора: Б. Петрановић, Боомили. Цръква босанъска и кръстяни, Задар 1867; С. Томић (Атом),
Каква је била срењевјековна “црква босанска”, “вјера босанска”, Босанска вила 7 (1892), 9 (1894);
В. Глушац, Срењовековна “босанска црква”, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор
4 (1924), 1-55; Б. Ковачевић, Неверни, олуверни или равоверни? “Босанска црква” у свелоси
осаашњих исраживања, Православна мисао 9/1 (1966), 75-95; M. Петровић, Помен боомила –
бабуна, 263-282.
60 В. А. Мошин, Сербская редакция Синодика в неделю православия. Тексты, Византийский временник 17 (1960), 301-302, 312-313, 328-329, 337, 346, 348. У Синодику се проклињу појединачно или
скупно “зли јеретици триклети бабуни, који се називају лажни крстијани и ругају се нашој правој
вери”. Сасвим је неприхватљив покушај Миодрага Петровића, да ове босанске јеретике, којима
је дат нарочит значај у Синодику, представи као појединачне, малобројне заблуделе “хришћане”
каквих је било “одувек и свуда у хришћанском свету” (M. Петровић, Помен боомила – бабуна,
273). Колико су они били бројни и oрганизовани показује, рецимо, цитирано писмо патријарха
Генадија. Чак и ако се посумља у веродостојност неких детаља патријарховог сведочења о историји
Косачиног вероисповедања, не треба сумњати у његову тврдњу да је и сам херцег Стјепан стрепео
пред јеретицима за своју власт. Патријарх те јеретике назива кудугерима, јасно их разликујући и од
римокатолика и од православних (Oeuvres complètes de Gennade Scholarios, 200).
61 J. Šidak, Studije, 47; В. Ј. Ђурић, Уменос у Босни: између јаранских раова и Србије, in: В. Ј.
Ђурић, Г. Бабић-Ђорђевић, Срска уменос у срењем веку II, Београд 1997, 199-200.
62 Ć. Truhelka, Grobnica bosanskog tepčije Batala, obretena kod Gornjeg Turbeta (kotar Travnik), Glasnik ZMBiH 27 (1915), 369-372.
63 Ibidem, 365-369, сл. 1-3. Критички објављујући остатке постројења с гробницом, Трухелка

Киорска еланос Сјеана Вукчића Косаче

обележје остављало у квадратној просторији, јасно је да маузолеј није грађен за
богослужење. Поготово је очевидно да се у њему није могла обављати служба иоле
подобна оној у православним или католичким храмовима. Зато не стоји тврдња да
се Баталов маузолеј по свом облику “није битно разликовао од педесетак година
старије надгробне цркве у селу Црквини на Дрини, за коју се претпоставља да је
припадала породици српског тепчије Мишљена”.64 Православни храм у Црквини
имао је, рецимо, апсидом јасно издвојен олтарски простор, каквог у Баталовом
маузолеју нема ни у назнаци.65
Нарочиту сличност с хришћанским храмовима не показује ни пећински
маузолеј с криптом у Јајцу.66 Ту сличност он стиче тек у хипотетичкој
реконструкцији Ћире Трухелке. Наиме, тај марљиви, али каткад тенденциозни
истраживач босанкохерцеговачких старина претпоставио је да маузолеј никада није био довршен па је покушао да наслути његов изглед у замисли неимара. Ослањао се при том на архитектонска решења католичких, романоготичких
цркава, “уобличавајући” на истоку јајачког маузолеја олтарски простор с апсидалном конхом.67 У западном делу таквог “наоса” Трухелка препознаје чак и
“баптистериј”! Реч је о пулту у који су уклесане три округла удубљења, где су биле
“некоћ смјештене посуде са светом водом”.68 Ако би се Трухелкина претпоставка
прихватила као веродостојна, необично маузолејско постројење, с два монументална крста уклесана у стени, приближило би се својом иконографијом простора
и опремом правим хришћанским храмовима. Тада у њој заиста не би требало гледати пуки маузолеј, који попут Баталовог није имао богослужбену намену. Знатно оштећен грб, уклесан у предворју, пружио је основу за закључак да је ктитор
јајaчког маузолеја био херцег Хрвоје Вукчић Хрватинић.69 Потом је на тврдњу да
је херцег “до смрти устрајао ‘in paganismo ritu’”, односно да је био “чврст у својим
уверењима присташе босанске цркве”, наслоњено мишљење како је подизање богослужбених храмова било прихватљиво за следбенике “крстјанског” учења.70
Међутим, Хрвоје није био нимало непоколебљив присталица јеретичке
цркве. Добро је познато да је он наручио познати мисал, устројен “по закону риму цитираном раду користи термин “маузолеј”. Тек знатно касније, у једној по многоме недостојној
књизи он ће то постројење, без икакве додатне анализе, назвати “маленом капелицом ... која је
била оно што гост Радин у свом тестаменту зове ’греб и храм’”. Cf. Ć. Truhelka, Bosanska narodna
(patarenska) crkva, in: Poviest hrvatskih zemalja Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine
1463, knj. I, Sarajevo 1942, 784. На то се касније ослања J. Šidak, Studije, 47.
64 В. Ј. Ђурић, Уменос у Босни, 200.
65 З. Kajmaković, Drina u doba Kosača, 147-154, сл. 18-19.
66 Ć. Truhelka, Katakombe u Jajcu, GZM 4 (1892), 62-68, sl. 6-7; idem, Kraljevski grad Jajce. Povjest i
znamenitosti, Sarajevo 1904, 57-61, сл. на стр. 59.
67 Idem, Katakombe u Jajcu, 65-66, sl. 13; idem, Kraljevski grad Jajce, 61, сл. на стр. 60.
68 Idem, Katakombe u Jajcu, 62-64; Lj. Thallóczy, Vojvoda Hrvoja i njegov grb, GZM 4 (1892), 170-187,
нарочито 187, сл. 5-6; Ć. Truhelka, Kraljevski grad Jajce, 60.
69 Ć. Truhelka, Katakombe u Jajcu, 59-60, sl. 2-3; idem, Kraljevski grad Jajce, 58.
70 J. Šidak, Studije, 47; В. Ј. Ђурић, Уменос у Босни, 200.
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ском блаженог Петра и Павла, цркве римског двора”.71 Његов новац носио је лик
сплитског заштитника светог Дујма, епископа Салоне из III века.72 У готичком
духу изведена преградња првобитне романичке цркве Свете Марије у Јајцу, херцеговом престоном граду, у којем се налази и разматрани маузолеј, датује се у
време пред крај Хрвојеве владавине, тачније око 1410. године. Зато се с разлогом
претпоставља да је управо херцег дао фрањевцима одобрење за њену обнову.73 На
основу једног писма, упућеног 1413. године угарској краљици Барбари, у којем
Хрвоје због сукоба са Сигисмундом прети повратком на “паганство”, пошто га је,
како сам вели, својевремено напустио, данас се верује да је “херцег спљетски” бар
у последњој деценији свог живота био римокатолик.74 С тим у вези ваља се подсетити и чињенице да је Хрвоје Вукчић постао 1409. витез Змајевог реда, па стога бар формално обавезан да прогони јеретике и “шизматике”.75 Све наведено у
знатној мери мења поглед на природу занимљивог надгробног постројења у Јајцу.
То што је поменути маузолеј, према Трухелкином мишљењу, остао недовршен
могло би да значи да га је, ако је заиста требало да има облик католичке цркве,
херцег започео непосредно пред своју смрт априла 1416. године.76 С друге стране,
могуће је да маузолеј није био замишљен као хришћанско светилиште, већ као
простор за сахрањивање следбеника цркве босанске. У том случају, до прекида
радова могло је доћи због Хрвојевог приступања римокатоличанству.
Маузолеј тепчије Батала и гробно постројење у Јајцу Драгољуб Драгојловић
је, пратећи донекле Шидака и Ђурића, ипак сматрао храмовима следбеника
“крстјанског” учења. Но, приписао им је искључиво надгробну намену. Био је
уверен, на основу писаних и археолошких извора, да су се представници цркве
босанске обраћали Богу “под отвореним небом или у својим хижама”, односно да
се “босански крстијани у црквама нису молили”, али je истовремено изнео тврдњу
“да су надгробне цркве подизали”.77 Ту, међутим, неизбежно искрсава питање:
71 M. Pantelić, Povjesna podloga iluminacije Hvrvojeva misala, Slovo 20 (1970), 39-92, нарочито 8586 (са старијом литературом); Missale Hervoae Ducis Spalatinsis, croatico-glagoliticum, ed. B. Grabar, A.
Nayor, M. Pantelić, Zagreb-Ljubljana-Graz 1973.
72 S. Ljubuć, Opis jugoslovenskih novaca, Zagreb 1875, 231-235, Tab. XVII, 19-27.
73 J. Kujundžić, Srednjovjekovne crkve u Jajcu, Dobri pastir 21-22 (1972), 282.
74 Ćošković, Crkva bosanska u XV. stoljeću, 78-79 (који цитира кључно место извора, упућује на
његова издања и старију литературу). Изнето је и мишљење да је херцег Хрвоје био “двојеверац”,
односно да је трократно мењао конфесију, А. Solovjev, Gost Radin i njegov testamenat, Преглед, год. II
(Сарајево 1947), 318; М. Анчић, Просоорафске црице о Хрваинићима и Косачама, Историјски
часопис 33 (1986), 47-48.
75 F. Šišić, Hrvoje Vukčić Hrvatinić i njegovo doba (1350-1416), Zagreb 1902, 206; G. Fejer, Codex
diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, X/4, Budae 1844, 684. Чињеница да је српски деспот
Стефан Лазаревић као православац заузимао прво место на списку чланова тог витешког реда,
показује, ипак, да је садржај оснивачке повеље Змајевог реда имао само формални карактер. О
томе cf. М. Антоновић, Десо Сефан Лазаревић и Змајев ре, Историјски гласник1-2 (19901992), 15-23.
76 О времену смрти Хрвојеве и о приликама које су потом наступиле, F. Šišić, Hrvoje Vukčić
Hrvatinić, 235-236.
77 Д. Драгојловић, Крсјани, 181-182.
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по чему би надгробне грађевине биле цркве ако се у њима није молило, заправо
вршило богослужење? Не осврћући се на то питање, Драгојловић шири листу по
њему надгробних храмова подизаних у оквиру цркве босанске. Осим поменутих
маузолеја, он наводи храмове бана Кулина код Високог и великог судије Градеше
крај Зенице, с краја XII века, као и цркве у Лисичићима код Коњица и у Милима недалеко од Високог, откривене у темељима. Реч је, наводно, о надгробним
црквама босанских феудалаца.78 Овај низ разнородних фунерарних и црквених
постројења требало би, по Драгојловићу, да објасни “појаву великог броја надгробних цркава које су у последње време откривене на бројним некрополама
стећака”.79
Наравно, одавно је утврђено да су стећци коришћени за обележавање гробова
припадника све три конфесије у Босни и Херцеговини, као и у многим суседним
областима.80 Појава цркава на стећцима означеним некрополама православних и
католика зато је сасвим уобичајена. Осим тога, млађе цркве могле су се јављати и
на старим некрополама које су од припадника цркве босанске касније преузимали њихови преобраћени потомци, нови католици и православци. “Појаву великог
броја надгробних цркава” на “бројним некрополама стећака” зато не треба саму
по себи нужно доводити у везу са схватањима и обичајима “крстјана”. Да би се она
правилно протумачила, неопходно је спровести подробну и свеoбухватну анализу сваког од појединачних случајева. Драгојловић то не чини, јер се ослања на
непажљиво изведене закључке Марка Вега, упућенијег у питања археологије.81 Вего
је пак, слично Васу Глушцу,82 начинио један методолошки потпуно неприхватљив
покушај. Набрајајући све њему познате храмове у Херцеговини, без њиховог
конфесионалног разврставања и хронолошког раслојавања, он покушава да докаже како су и представници цркве босанске подизали храмове, те да нису били
јеретици. Међутим, када се поменуто разврставање и раслојавање спроведу, проблем се указује у сасвим другачијем светлу. Осврнимо се зато пажљивије бар на
примере које издваја Драгојловић.
За цркве у Милима и Лисичићима не постоје ни најмање индиције да су
грађене за потребе обреда у оквиру цркве босанске. Остаци старијег храма на
локалитету Мили (Миле) код Високог, откопани су испод темеља готичке цркве
78 Ibidem, 178-182.
79 Ibidem, 180.
80 О томе: A. Benac, Radimlja, Sarajevo 1950; idem, Bogomili i umjetnost na stećcima, Izraz 10, knj.
20, br. 8-9 (1966), 213-221; M. Wenzel, Ukrasni motivi na stećcima, Sarajevo 1965; Š. Bešlagić, Stećci.
Kataloško-topografski pregled, Sarajevo 1971; Šidak, Studije, 63-69. Веома су далеко од научне истине
тенденциозне тврдње Доминика Мандића о наводном “hrvatskom porijeklu” стећака. За Мандићем
понавља Фрањо Шањек да стећци припадају “nadgrobnoj umjetnosti hrvatskog podrijetla” и да су
“karakteristični samo za Hrvatsku i za one krajeve koji su nekad pripadali Hrvatskoj ili su bili pod njenim
neposrednim utjecajem”. Cf. D. Mandić, Etnička povjest Bosne i Hercegovine, in: Sabrana djela Dominika
Mandića, 5, sv. III, Toronto-Zürich-Roma-Chicago 1982, 119-125; F. Šanjek, Bosansko-humski krstjani i
katarsko-dualistički pokret u srednjem vijeku, Zagreb 1975, 186-187.
81 М. Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, 329-331.
82 В. Глушац, Срењовековна “босанска црква”, 34-35.
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Светог Николе. Млађу цркву подигли су фрањевци у престоном месту Стјепана II,
вероватно уз одобрење и почетну помоћ самог бана.83 Старија једнобродна црква
с полукружном апсидом на истоку, са свих страна ојачана низом контрафора,
датује се у XII–XIII век.84 Прилично веродостојно она је идентификована с црквом
која се помиње 1244. у попису поседа босанског бискупа из повеље краља Беле IV
као “in Mel apud ecclesiam Cosme et Damiani”. С обзиром на редослед набрајања
бискупових поседа и околност да се у латинским изворима топоним Мили, или
Миле, јавља у облику “Melch”, те да се назив католичке жупе “Mel” среће још 1194.
године,85 предложена идентификација се чини сасвим прихватљивом. До промене
црквене посвете могло је доћи у време обнове, услед дисконтинуитета присуства
римокаталичког свештенства у овом делу Босне. Оно је било потиснуто у периоду од 1247. године до доласка фрањеваца у доба Стјепана II. Тада је стара црква,
по свему судећи, запустела и претрпела знатнија разарања. Босански бан је 1339.
управо изражавао спремност да поради на томе да се у Босни “обнови служба
Богу” и “да се подигну цркве које леже разорене и срушене”.86 У сваком случају
мора се одбацити претпоставка да је у време Стјепана II, када је црква босанска
имала још увек доминантан утицај у држави,87 могло доћи до преузимања неког
култног објекта који јој је припадао, да би био поклоњен фрањевцима. Из свега
наведеног јасно следи да је старија црква у Милима грађена за потребе римокатоличког богослужења.
Остаци средњовековне цркве у Лисичићима, као и рушевине осталих
хришћанских храмова у околини Коњица, не показују било какав елемент
који би их повезао с црквом босанском.88 Истина је да писани извори XV века
у близини Коњица помињу насеља у којима су живели крстјани и следбеници
њиховог учења.89 Међутим, нема назнака да се неко од њих може поистоветити с Лисичићима. Осим тога, подизање цркве у Лисичићима знатно претходи
времену настанка поменутих извора. Реч је о једнобродној грађевини с полукружном апсидом на истоку и нартексом на западу, чији су бочни зидови споља
и изнутра ојачани снажним пиластрима.90 Доба изградње храма могло се само
83 Мавро Орбин је чак изричит у тврдњи да је бан Стјепан II сахрањен у фрањевачкој “цркви
Светог Николе у Милешеву у Босни, коју је он за свога живота подигао”. Ту Орбинову фрањевачку
Милешеву поједини истраживачи с правом идентификују с Милима. Cf. М. Орбин, Краљевсво
Словена, 147, 344.
84 J. Kujundžić, Crkva sv. Nikole u Visokom, Dobri pastir 19-20 (1970), 171-184; P. Anđelić, Krunidbena
i grobna crkva bosаnskih vladara u Milima (Arnautovićima) kod Visokog, GZM, n. s. 34 (1979), 183-238; В.
Ј. Ђурић, Г. Бабић-Ђорђевић, Срска уменос у срењем веку II, 192 (В. Ј. Ђурић).
85 Ј. Kujundžić, Crkva sv. Nikole u Visokom, 176-177; П. Anđelić, Krunidbena i grobna crkva bosnaskih
vladara u Milima, 232-233.
86 С. Ћирковић, Исорија срењовековне босанске ржаве, Београд 1964, 111. Cf. et T. Smičiklas,
Codex Diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, vol. X, Zagrabiae 1912, 525.
87 Ibidem, 112; S. Ćirković, Bosanska crkva u bosanskoj državi, 223-231; idem, Дуалисичка
хеерооксија, 22-25.
88 P. Anđelić, Historijski spomenici Konjica i okoline I, Konjic 1975, 318.
89 Ibidem, 315-318; P. Ćošković, Crkva bosanska, 258-259.
90 I. Čremošnik, Izvještaj o iskopavanjima na Crkvini u Lisičićima kod Konjica, GZM, n. s. 9 (1954),
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оквирно определити у XIII, односно рани XIV век.91 Облици његове архитектуре
надовезивали су се на традиције прероманичке и ранороманичке архитектуре
јадранског приморја. На основу локације, иконографије и поделе богослужбеног
простора дошло се до закључка да је служио православном култу, као и цркве
у Разићима, Бискупу и Горњој Бијелој.92 Један накнадно пронађен допрозорник
готичке профилације сведочи да је црква у Лисичићима у позније време била у
извесној мери преграђивана.93 У самој цркви и око ње налази се већи број гробова. Покојници у њима сахрањивани су с главом постављеном у правцу запада.94
Од храмова бана Кулина код Високог и његовог великог судије Градеше крај
Зенице, с краја XII века, очували су се само ћирилички натписи.95 Стога се о тачном положају, изгледу и намени тих храмова, као и култу за који су саграђене,
не можа поуздано судити. Тврдња о надгробној функцији Кулинове цркве чиста је конструкција. Велики судија Градеша и његова жена сахрањени су, према
сведочанству натписа, у својој цркви посвећеној светом Јурју (Георгију), што је
био чест обичај, усклађен с одредбама ктиторског права. То, међутим, никако не
мора значити да је намена Градешине цркве била искључиво или првенствено
надгробна. Ни један од издавача натписа са довратника цркве босанског великог
судије не сумња у то да се као његов писац на крају помиње неки “Продан (или
слично) поп”.96 У хијерархији јеретичке цркве босанске, по свему судећи, није
било свештенослужитеља који су ословљавани као попови, односно презвитери,
јереји.97 Разумљиво је, стога, да се не може тврдити да је Градеша подигао свој
храм као присталица цркве босанске. Заправо, у време када настају његов храм и
211-223.
91 В. J. Ђурић, Г. Бабић-Ђорђевић, Срска уменос у срењем веку II, 195, 232 н. 10 (В. Ј.
Ђурић).
92 Ibidem, са старијом литературом. Полазећи од сасвим погрешне претпоставке да је присуство прероманичких и романичких облика у архитектури ваљан разлог за приписивање неког
црквеног споменика римокатоличком култу, Доминик Мандић и цркву у Лисичићима увршћује
међу “старохрватске” католичке храмове. Cf. D. Mandić, Etnička povjest, 98.
93 P. Anđelić, Doba srednjovjekovne bosanske države, in: A. Benac et alteri, Kulturna istorija Bosne i
Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast, Sarajevo 1984, 482; idem, P.
Anđelić, Historijski spomenici Konjica i okoline, сл. на стр. 184.
94 I. Čremošnik, Izvještaj o iskopavanjima na Crkvini u Lisičićima, 213-214, 216-217.
95 M. Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, knj. IV, Sarajevo 1970, 66- 67 (br.
252), 70-71 (br. 254); Г. Томовић, Морфолоија ћириличких наиса, 35-36 (бр. 7, 8).
96 Š. Bešlagić, Z. Kajmaković, F. Ibrahimpašić, Ćirilski natpis iz doba Kulina bana, Naše starine 10
(1965), 203-207 (нарочито 204); М. Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa, IV, 66- 67 (br. 252); Г.
Томовић, Морфолоија ћириличких наиса, 35-36 (бр. 8).
97 Знатно позније, у загребачком и дечанском рукопису српског Синодика православља
проклињу се међу босанским и хумским јеретицима поп Друг, поп Братен и поп Тврдош. У науци
није прихваћена својевремено изречена претпоставка Јарослава Шидака да су поменута тројица заправо сеоски попови цркве босанске (J. Šidak, “Crkva Bosanska” i problem bogumilstva u Bosni, Zagreb
1940, 123-124). Александар Соловјев је закључио да је овде реч о правоверним поповима који су
прешли у јерес (A. Solovjev, Svedočanstva pravoslavnih izvora o bogomilstvu na Balkanu, Godišnjak
Istorijskog društva Bosne i Hercegovine 5, 1953, 64, 66). Mогуће је, међутим, да се састављачи проклетства служе добро познатим појмом “поп” да би, помођу терминолошке аналогије, означили
ниже редовнике цркве босанске.
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богомоља бана Кулина јеретичка црква босанска била је у настајању, а јеретичко
учење је тек заузимало свој простор у Босни.98 Поглавар цркве босанске још увек
је био, бар формално, под јурисдикцијом дубровачког надбискупа. При таквом
стању ствари, појава имена “Радохне крстјанина”, уписаног у један од крстова у
доњем делу плоче с цркве бана Кулина,99 нема вредност пресуђујућег аргумента.
Ово утолико пре што поједини истраживачи сматрају да су натписи на крстовима у доњем делу Кулинове плоче знатно познији и да потичу из прве половине
XIV века.100 Други су пак мнења да се помен “крстијанина”, тј. хришћанина, у то
време не би смео везивати само за монахе јеретичке цркве босанске.101 Јасно је,
пак, да имена невешто урезана у крстове Кулинове плоче, па и Радохнино, није
“записао” клесар плоче, односно писар натписа бана Кулина. Слова тих имена
грубо нарушавају композициону структуру и стилизацију рељефа плоче, а по начину на који су изведена и облику не одговарају писменима Кулиновог натписа.
Зато је сасвим неутемељено домишљање да су поменута имена могли уклесати
“присутни мајстори” у време освећења цркве.102 Та имена уписана су бар нешто
позније но што је изведен главни украс на плочи.
Осврнули смо се овде само на примере којима је посебан значај дао
Драгојловић. Резултати би били истоветни и када би се у обзир узеле све оне цркве
што их помиње Вего. Ваља стога приметити да није пронађен ни један једини храм
за који би се могло с веродостојношћу утврдити да је припадао цркви босанској.
Ни писани извори настајали у крилу те цркве, заслугом њених представника, не
доводе озбиљније у питање дату “археолошку” слику. Као доказ да су “крстјани”
подизали цркве појединим ауторима својевремено су послужила два маргинална
записа у рукопису крстјана Хвала из 1404. године.103 Потпуно неосновано, протумачено је да записи започињу речима “у храм”, мада заправо доносе титулу и
име наручиоца рукописа: +ram xryvoe, односно +ram xryvoe velikÏ slavnÏ
98 С. Ћирковић, Исорија срењовековне босанске ржаве, 50-58; Ј. Šidak, Studije, 90-91, 177208.
99 М. Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa, IV, 70-71 (br. 254).
100 Ти истраживачи уверени су да се у једном од натписа помиње бан Стјепан II Котрoманић
(P. Anđelić, Revizija čitanja Kulinove ploče, GZM 15-16 (1960-1961), 299-306; М. Vego, Zbornik
srednjovjekovnih natpisa, IV, 70- 71, br. 254). За другачије мишљење сf. J. Kovačević, Prvi klesari ćirilskih
natpisa na Balkanu, GZM 15-16 (1960-1961), 312-313; Томовић, Морфолоија ћириличких наиса,
35 (бр. 7).
101 С. Ћирковић, Исорија срењовековне босанске ржаве, 355, н. 7; idem, Дуалисичка
хеерооксија, 11, н. 10.
102 О. Nedeljković, Poluglasi u staroslavenskim epigrafskim spomenicima, Slovo 17 (1967), 18-19; Ј.
Šidak, Studije, 90, н. 9.
103 D. Prohaska, Das kroatisch-serbische Schrifttum in Bosnien und der Herzegowina, Zagreb 1911,
42; Ј. Šidak, “Crkva Bosanska”, 66, 69, н. 119; V. Vrana, Književna nastojanja u sredovječnoj Bosni, Poviest
hrvatskih zemalja Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463, knj. I, Sarajevo 1942, 812,
н. 97; А. Solovjev, Gost Radin i njegov testamenat, 318, који је, за разлику од других, сматрао да се запис
односи на “дворску капелу у Сплиту”.
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voevoda bosanyskyj.104 Наравно, никакав храм за који би рукопис наводно био
писан не спомиње се у опширном Хваловом запису на крају књиге, где би таквом
помену било право место.
При разматрању питања подизања храмова за потребе богослужења у оквиру цркве босанске пажњу је привукао и тестамент госта Радина Бутковића од
5. јануара 1466. У њему јеретички достојанственик оставља одређен новац за
спасење своје душе. Осим тога, он намењује 140 дуката за храм и гроб у којем би
био сахрањен (a za xramy i za greby gdh mi kosti b$d$ i leg$ ôr{ôm{ô d$katy).105
Поједини истраживачи схватили су да је тих 140 дуката гост Радин наменио
изградњи самосталног гробног храма у окриљу цркве босанске.106 Јасно је, пак,
да сама тестаторова формулација не пружа довољно чврсту основу за такав
закључак. Уочава се, најпре, да гост Радин не помиње изричито изградњу неког
новог светилишта, с утврђеном посветом и локацијом, већ говори о неодређеном
храму у којем ће му почивати кости. Мора се приметити и то да свом “ктиторском” делу Радин Бутковић даје необично скроман значај. На речених 140 дуката,
намењених за “храм и за греб”,107 Радин се осврће у завршном делу једне реченице на самом крају низа новчаних даривања приватним лицима – сродницима и
пријатељима. Помен храма и гроба потпуно је одвојен од првог дела тестамента, целине с јасном религијском интонацијом, у којем се новац дарује одређеним
верским заједницама “на службу Божију” – за спасење душе.108 Најзад, пошто је
поменут у тестаменту, новац намењен за неодређен “храм” у којем ће почивати
Радинове кости није се могао трошити пре тестаторове смрти. То значи да је гост
цркве босанске искључио могућност да подигне “храм” за живота. Притом, како
сам каже у тестаменту, није знао како ће га, када, где и у које доба задесити смрт.109
Утврђивање времена за започињање изградње засебног надгробног храма тек после ктиторове смрти, и то без одређене храмовне посвете и локације, увелико би
одступало од познате средњовековне ктиторске праксе, па и логике.
Знатно одређеније од гостовог тестамента формулисана је једна белешка из
дубровачког архива начињена 23. јула 1472. године. Из ње се сазнаје да је Твртко
(Брајановић), синовац Радинов, примио речених 140 дуката “pro sepultura ipsius
104 The Codex of Hval Krstjanin. Transcription and Commentary, ed. by H. Kuna et alt., Sarajevo 1986,
л. 53, 95’; Н. Радојчић, О јеном наслову великоа војвое босанскоа Хрвоја Вукчића, ИЧ I/1-2 (1948),
37-53, који подсећа да је још Руварац реч “урам” из записа у мисалу правилно објаснио као титулу,
преузету из Угарске, са значењем “мој господин”. Cf. И. Руварац, Прилошци к објашњењу извора
срске исорије, Гласник Српског ученог друштва 49 (1880), 52.
105 Саре срске овеље и исма, I/2, 15572-76, 156104-105 (бр. 730).
106 Ć, Truhelka, Još o testamentu gosta Radina i o patarenima, GZM 25 (1913), 364; Šidak, “Crkva
Bosanska”, 69; idem, Studije, 47; Д. Драгојловић, Крсјани и јереичка црква Босанска, 180 (који
сматра да је реч о надгробном храму, али не богослужбеном).
107 Да је то била релативно мала свота у оквиру Радинове заоставштине, говори податак да је
тестатор разделио новчана средства у вредности од 5720 дуката. Наравно, Радин је поседовао и
другу врсту имовине (покућство, одећу, коње итд), које је такође разделио тестаментом. Cf. Саре
срске овеље и исма, I/2, 153-157 (бр. 730).
108 О томе cf. infra.
109 Саре срске овеље и исма, I/2, 15576-77.
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Radini gost et pro capella quam suo testamento sibi construi”.110 Тај документ је, ипак,
мање јасан и поуздан но што се то може учинити на први поглед. Запажа се да је
од тренутка смрти госта Радина (1467) до подизања новца прошло подоста времена. Где су дотада почивале тестаторове кости? Да ствар буде још сложенија,
у белешци се користе помало двосмислени појмови “sepultura” и “capella”. Први
од њих, нама мање занимљив, односи се свакако на гроб, а не на погреб. Други,
“capella” показује да се састављач белешке није дословно држао слова тестамента.
У њему се користи појам xramy (templum, ecclesia), и, како смо већ приметили, изричито се не помиње изградња цркве. Очевидно је да састављач архивске белешке даје својеврсно појашњење, односно тумачење текста Радиновог тестамента.
При томе ваља приметити да 140 дуката није било довољно за постављање репрезентативног гроба и изградњу неке монументалне цркве над њим.111 Можда је
Александар Соловјев и то имао на уму када је дошао до уверења да је Радин оставио новац управо за “капелу”, желећи да она буде подигнута “на његовом гробу у
Дубровнику”.112 Но, ако се прихвати становиште Соловјева, мора се помишљати
на католичку капелу, јер се другачија није могла подићи у граду светог Влаха.
Доказивано је, сходно томе, да је Радин, коме Дубровчани 1455. обећавају да у
њиховом граду неће бити “усилован од никогар изити из вјере коју вјеруе, рази
ако би нему (угодно) било”,113 касније прешао у католичанство и да је сахрањен у
фрањевачком самостану Светог Николе у Стону.114
Међутим, у самом тестаменту у којем говори о гробу и храму гост Радин још
увек иступа као проповедник учења цркве босанске. И када је, такође почетком
1466. године, тражио од Млечана salvum conductum, Радин, како то показује млетачки одговор, себе и своје следбенике представља као нарочиту верску групу,
намерну да очува своју посебност.115 Након гостове смрти, новац предвиђен за
“храм и гроб” преузима његов нећак Твртко.116 Изгледа, стога, знатно вероватније
110 М. Динић, Из Дубровачко архива, књ. III, САНУ, Зборник за историју, језик и књижевност
српског народа, III одељење, књ. XXII, Београд 1967, 218 (бр. 82).
111 Примера ради, Дубровчани ће седам година касније помоћи са 1500 перпера херцегу Влатку
при изградњи цркве Светог Стефана у Новом. Реч је о више но трипут већој новчаној вредности
од оне коју Радин оставља за свој храм и гроб, В. Ј. Ђурић, Црква Св. Сефана у Новом, Зборник
Филозофског факултета 11/1, (Београд 1970), 401-402.
112 А. Solovjev, Gost Radin i njegov testamenat, 317. Соловјев се не упушта у питање да ли је реч о
засебној црквеној грађевини или капели уз неко већ постојеће светилиште.
113 Саре срске овеље и исма, I/2, 15218-21 (бр. 729).
114 J. Sopta, Gost Radin (Radivoj) Butković i njegov grob, Hercegovina 6/7 (2000/2001), 49-60. Ауторова аргументацја није, ипак, ни приближно неоспорива.
115 M. Šunjić, Jedan novi podatak o gostu Radinu i njegovoj sekti, Godišnjak Društva istoričara Bosne
i Hercegovine 9 (1961), 267-268; P. Ćošković, Crkva bosanska, 350-351.
116 Твртко Брајановић је био у присним везама с високим достојанственицима цркве босанске. Као опуномоћеник госта Радивоја Приљубовића и госта Вука Радивојевића, он 1470. године у
пратњи “крстјанина” Цвитка Радојковића подиже у Дубровнику новац из оставштине Радинове,
M. Динић, Из Дубровачко архива, књ. III, 219.
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да је Радин сахрањен у складу с погребним обичајима цркве босанске.117 Можда
и није далеко од истине мишљење да се разматрани део Радиновог тестамента
односио на неку надгробну грађевину сличну оној тепчије Батала.118 Остаје, ипак,
питање зашто би такав маузолеј био у извору назван храмом. Монументалне зидане гробнице попут Баталове, показало се, нису могле имати богослужбену намену. Осим тога и сам Радинов тестамент пружа извесну основу за закључак да
босански крстјани нису марили за богослужбене храмове. Наиме, гост је за своју
душу, “на службу Божију”, наменио шест стотина дуката и ту своту поделио на
два једнака дела.119 За оних три стотине дуката, о чијој је расподели требало да се
старају Дубровчани Андрушко Соркочевић и Тадиоко Маројевић,120 утврђено је
да су били намењени светињама и невољницима града светог Влаха.121 Значајно је
да је гост Радин изричит у жељи да се управо део тог новца искористи за паљење
свећа у “Божијим храмовима”. С друге стране, храмови се уопште не помињу у
претходном делу тестамента, о чијем извршењу је требало да се стара тестаторов
нећак, гост Радин Сеоничанин, и којим се других три стотине дуката недвосмислено усмерава ка миљеу цркве босанске.122 У том делу тестамента не помиње се
чак ни паљење свећа. Као услов за спасење душе очекује се једино то да “прави”
крстјани и крстјанице говоре у празничне дане “свету молитву Божију” (Оченаш), “клечећи коленима на земљи”.123
Рекло би се, на основу свега наведеног, да помен “храма” у тестаменту госта Радина, усамљен и недовољно јасан, не може послужити као уверљиво сведочанство о томе да су босански “крстијани” имали цркве. Напротив. Када се тај
помен “храма” сучели с осталим изворима, па и са другим деловима Радиновог
тестамента, постаје прилично извесно да у оквиру цркве босанске нису грађена
монументална светилишта од трајног материјала. На такав закључак упућује већ
садржај Билинопољске абјурације из 1203. године, наравно, ако се он прихвати
117 Пошто је у турском дефтеру из 1489. пронађена белешка да је гост Радин уживао мулк (чифлук), закључено је да он није отишао у Млетке (сf. E. Миљковић, Муслимансво и боумилсво, 291).
Извесно је, пак, да су се поједини Радинови сродници населили у Драчевици и ужој Дубровачкој
околини (P. Ćošković, Crkva bosanska, 350).
118 Ово мишљење изнео је најпре Ћиро Трухелка (Truhelka, Bosanska narodna (patarenska) crkva,
784). Оно је касније с нешто више опреза, али без позивања на Трухелку, изречено у националистички обојеној и научно подоста некоректној књизи: D. Mandić, Bosna i Hercegovina. Povjesnokritička istraživanja, svezak II, Bogomilska crkva bosanskih krstjana, Chicago-Roma-Zürich-Toronto 1979,
103. За Мандићем иде и F. Šanjek, Bosansko-humski krstjani i katarsko-dualistički pokret, 182, n. 40. Ваља,
ипак, приметити да надгробне грађевине нису представљале уобичајену појаву у сепулкралној
пракси стројника цркве босанске. Више стећака постављених на отвореном да обележе гробове
достојанственика босанске цркве указује на увреженост сасвим другачијих обичаја.
119 Саре срске овеље и исма, I/2, 15572-76, 156104-105 (бр. 730).
120 Ibidem, 15463-15576.
121 То потврђују познији дубровачки документи, М. Динић, Неколико ћириличких соменика
из Дубровника, ПКЈИФ 24 (1958), 104; С. Ћирковић, Дуалисичка хеерооксија, 21, нап. 39.
122 Саре срске овеље и исма, I/2, 15326-15463 (бр. 730).
123 Ibidem, 15331-15436.
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као довољно поуздано и одређено сведочанство.124 Поготово је јасно да босански
јеретици нису поседовали цркве које су иконографијом унутрашњег простора
биле уподобљене развијеном, литургијском богослужењу. А управо такве храмове подиже херцег Стјепан Вукчић Косача.
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***
Добро је познато да се у латинским, пре свега дубровачким изворима херцег
Стјепан Вукчић Косача ипак означава као “патарен”, заправо следбеник учења
јеретичке цркве босанске. Оквир нашег рада, нажалост, не пружа простор за
темељнију расправу о том питању. Но, у начелу, поменути извори имају донекле
ограничену вредност. Oпрезнији истраживачи уочавају већу или мању тенденциозност латинских извора који Косачу оптужују за “патаренство”.125 Слично је било
у случају херцегових потомака,126 али и знатно касније. У вези с тим ваља скренути пажњу на један занимљив податак, иако он нема пресудну доказну вредност
каква му је приписивана. Требињско-мркански бискупи у својим визитацијским
извештајима из 1703. и 1751. године херцеговачке православце називају патаренима, манихејима и јеретицима, а њихову вероисповест сектом.127 Важно је
приметити да су двојица бискупа своје извештаје саставила према сугестивном
упитнику римске Congregatio de propaganda fide. Не треба, ипак, сметнути с ума
чињеница да се у средњовековним латинским изворима, уопштено посматрано,
прави разлика између припадника цркве босанске (patareni, cathari, manichaei,
haeretici bosnenses, infideles) и православних (schismatici).
Као важан доказ припадништва херцега Стјепана цркви босанској неретко се
узима његова сарадња с достојанственицима цркве босанске. Та сарадња, међутим,
не може бити од кључног значаја за решавање питања херцегове верске припадности. Приликом измирења са женом Јеленом и сином Владиславом 1453. године,
Косача прихвата дједа и стројнике цркве босанске, уз представнике властеле, као
поротнике у могућим будућим породичним сукобима.128 Стјепан Вукчић се на
тај начин само повиновао обичају утемељеном у правној пракси средњовековне
124 Том изјавом представници крстјанске заједнице посебно су се обавезали да ће “у свим нашим местима где се налазе заједнице (conventus) браће имати богомоље (oratoria)” у којима ће се
одржавати јавна, заједничка богослужења и да ће “у богомољама имати олтаре (altaria) и крстове”.
С обзиром на то да је било потребно да пред папским легатом посебно прихвате такву обавезу,
излази да босански крстјани још крајем XII и почетком XIII века нису имали храмовe у којима би
се богослужбено сабирали (T. Smičiklas, Codex Diplomaticus, vol. III, Zagrabiae 1905, 24; F. Šanjek,
Bosansko-humski krstjani i katarsko-dualistički pokret, 58-64; Ђ. Тошић, Црква Босанска, 2054). За један
критички поглед на Билинопољску абјурацију са селективним увидом у старију литературу, cf. С.
Ћирковић, Дуалисичка хеерооксија, 10-11.
125 Том питању нарочито пажљиво приступа P. Ćošković (Crkva bosanska, 81-82, 100, 102-103).
126 Ibidem, 197; В. Атанасовски, Па Херцеовине, Београд 1979, 89-90.
127 M. Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, 333-335; J. Šidak, Studije, 355.
128 Саре срске овеље и исма, I/2, 6875-79 (бр. 667). У другом писму издатом тим поводом дјед дванаест поглавитих “крстјана” и дванаест племенитих властелина узети су за “сведоке и средитеље вјере наше”, то јест јемце херцеговог измирења, обећања и договора са синовима
(ibidem, 7029-31 (бр. 668).
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Босне.129 Уочљиво је, ипак, да се ни он ни његови сродници нису позвали на
“стројничку” пороту у оштрим размирицама које помињу потоњи извори.130 Изгледа да ни дугогодишње ослањање на дипломатске и саветодавне услуге госта
Радина не додирује знатније сферу херцегових религиjских опредељења. Стјепан
Вукчић се попут неких других босанских и српских великаша користио услугама
образованих и вештих стројника цркве босанске.131 Дуговекост “дворске” службе госта Радина заснивала се на његовој изузетној способности и дипломатским
резултатима,132 а не на верском ауторитету. Биће да се сам Радин представио Млечанима као световни достојанственик херцегов – “principalis baronus et consiliarius
domini duci(s) Stefani sancti Save”.133 Из истих разлога гост Милутин могао се наћи
у служби, како каже, “грчке”, односно српске, иноверне властеле.134 Косача је, дакле, мимо икаквих конфесионалних уверења био упућен на сарадњу са способним и утицајним представницима цркве босанске, иза које је стајао део његове
властеле. Можда управо у том смислу ваља разумети необично изнијансиран исказ патријарха Генадија да се херцег јавно (faner}V) никако (o›d n) не разликује
потпуно, односно савршено (tele’wV) од кудугера, већ се служи икономијом.135
И херцегове везе с католичанством биле су, по свему судећи, мотивисане
првенствено политичким разлозима и тицале су се интереса. Добро је познато
да је Косача настојао да одржи добре односе с папском куријом и владарима на
Западу, од којих је зависио. Он их је уверавао повремено у своју приврженост
католичанству, што су ови, опет из рачуна, прихватали или одбијали.136 Попут
неких ранијих српских владара, овај “catholicorum hostis acerrimus”137 чинио је
то с нарочито много хитрости када је био притиснут неповољним развојем по129 Cf. Р. Ćošković, Crkva bosanska, 185-186, 427-433.
130 Ibidem, 433-434.
131 Ibidem, 149-197, 305-307.
132 Idem, О осима “цркве босанске”, Историјски зборник, год. IV, бр. 4 (Бањалука 1983), 28-32;
idem, Crkva bosanska, 349-363.
133 Да је млетачки сенат ту формулацију преузео из претходно примљеног гостовог писма,
види се по томe што Радин није у Венецији био ближе познат, те се на почетку писане одлуке сената
ословљава с “Quidam gost Radin”. Cf. М. Šunjić, Jedan novi podatak, 267 n. 9.
134 М. Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa, III, 53 (бр. 190); Р. Ћошковић, О осима, 16-17;
idem, Crkva bosanska, 343-344.
135 Oeuvres complètes de Gennade Scholarios, 20020; М. Петровић, Помен боомила – бабуна, 272.
У старом српском преводу Генадијеве посланице грчка реч tele’wV правилно је преведена појмом
syvrywenno (Љ. Ковачевић, Гласник СУД 63, Београд 1885, 13; Н. Дучић, Посланица царираскоа
аријарха Генаија II Сколарија (1453-1459) синајским калуђерима, Истина. год. III, бр. 5, мај
1888, 198). У савременим хрватским издањима ове посланице превод речи tele’wV је изостао, па се
може стећи утисак да се херцег, према сведочанству патријарховом, од “кутугера” јавно није никако разликовао (A. Pavlović, Katolici i pravoslavni, 96-97; F. Šanjek, Bosansko-humski krstjani u povjesnim
vrelima, 320-321).
136 Ћ. Трухелка, Еирафске црице, 66-69; B. Poparić, Hercezi Svetog Save (50 godina povjesti
Hercegovačke), Spljet 1895, 32-33, 89 n. 3; С. Ђирковић, Херце Сефан, 40, 75-76, 108, 178, 215; I.
Puljić, Crkvene prilike u zemljama hercega Stjepana, 244-247.
137 D. Farlati, Illyricum Sacrum, IV, 189.
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литичких прилика. Међутим, приметно је да се у његовој околини као поклисари, повереници или “редовници” и “кућани” не појављују католички свештеници и прелати. Веома је добро уочено да документ издат 1. марта 1455. године,
којим је херцег гарантовао одређена права својој несуђеној супрузи, католкињи
Барбари Лихтенштајн, показује да двор времешног младожење уопште није био
католички.138
Нема података или наговештаја о томе да је Стјепан Вукчић Косача подигао
било који католички храм. С друге стране, пописујући своја опљачкана добра,
Дубровчани 1450. истичу да херцег wdrie crkv$ konavaw&ssk$ i ne wstavi $ noi nego
mire.139 Речита је и жалба дубровчког сената од 11. септембра 1451. године упућена
папи, мада је због очевидне тенденциозности треба узимати с више опреза. У њој
се вели да је војска херцега Стјепана учинила огромну штету “non pardonando
etiandio ali preti, et desfacendo le chiesie de Dio, e li crucifixi getando per terra in
dispresio de la divina maiestade e de la sancta fede catolica”.140 Из наведених извора,
наравно, никако не би требало извлачити закључак да су херцег и поједини делови његове војске били програмски нетолерантни према католичанству. Изворни
подаци сведоче о томе да у време ратова и појачаних омраза Косача и његови
војници из ширег дубровачког залеђа показују изразит недостатак пажње према католичким храмовима, јер за њих нису били конфесионално везани. Иначе,
претежно у западном делу земље Стјепана Вукчића Косаче несметано је живело
католичко становништво. У јесен оне исте године када је саградио православну цркву у Горажду, херцег тражи од краља Алфонса да му пошаље фрањевце
који би поучили и учврстили у правој вери, без сумње, управо то католичко
становништво.141
О томе да јe Стјепан Вукчић Косача имао попустљивости према католичанству, могла би да посведочи и чињеница да су две друге његове жене биле
католкиње.142 У вези с тим ваља скренути пажњу и на параклис накнадно подигнут уз придворну Косачину цркву намењену православном богослужењу у
Заграђу. Већ је поменуто да дограђена просторија није била пролазима повезана с
главним делом цркве. Међу локалним православним становништвом она је остала запамћена као “миса”. Заправо, тамошњи Срби су чували предање “да се у тој
припрати молила Богу жена херцега Стјепана, која је вјеровала латинску вјеру”.143
138 C. Ћирковић, Херце Сефан, 216, 218. Кнегињи је нарочито обећавано да ће моћи да остане
у римо-католичкој вери и да ће имати право да себи доводи свештенике, L. von Тhallóczy, Studien,
175-176.
139 Саре срске овеље и исма, књ. I/2, 65 (бр. 666).
140 А. Соловјев, Јесу ли боомили ошовали крс?, Гласник Земаљског музеја у Сарајеву, н. с.
3 (1948), 99 н. 65.
141 C. Ћирковић, Херце Сефан, 215.
142 Када је о српским православним владарима реч, као добро познати преседани у том смислу могу се навести краљеви Стефан Првовенчани, Урош I и Драгутин, односно деспот Стефан
Лазаревић.
143 П. А. Ровинский, Черногория, 113; Хаџи-Сава (Косановић), Несуласице о босанским
боумилима, 11 (према тада још необјављеном казивању Павла Ровинског).

Киорска еланос Сјеана Вукчића Косаче

Разложно је стога претпоставити да су гаранције које је херцег нудио Барбари
Лихтенштајн биле касније уграђене у споразуме о Стјепановим браковима с Барбаром de Payro и “госпођом” Цецилијом, те да је поменута капела, подигнута уз
придворну цркву, служила њиховим религијским потребама.144
Утврђено је да племе Косаче потиче из Горње Дрине, где су му и посведочене баштине.145 У Подрињу су били градови у којима су се Косаче највише
задржавале,146 а Стјепан Вукчић је у развијеној херцешкој интитулацији увек истицао и титулу кнез рински.147 С разлогом се верује да је сведочанство о пореклу племена сачувано и у имену села Косаче у близини Фоче.148 Горње Подриње с
Фочом од давнина је, све до 1373. године, улазило у састав српске средњовековне
државе и било је под окриљем западних епископија српске аутокефалне цркве.149
Стога је у тој области православље имало дубоке, повремено озлеђиване, али увек
изнова обнављане корене.150 Из њих су се, свакако, и Косаче могле одвајкада духовно напајати, па ће бити сасвим разумљиво што се о њима старао херцег од cветог
Саве.151 То није остало сасвим непознато ни удаљеном православном свету којем
је припадао цариградски патријарх Генадије. Православцима у суседству било је,
по свему судећи, још боље знано. Уочљиво је, рецимо, да се Стјепан Вукчић, за разлику од “бана Стјепана”,152 не помиње као јеретик у српским писаним изворима. У
једној маргиналној белешци из Светотројичког рукописа Синодика православља
анатема се, штедећи Косачу, баца само на стројника из његове околине: “i Radinß
gostß her’cegovß da boudetß prokletß”.153 Рекло би се зато да је сасвим оправдано
закључити како је Стјепан Вукчић, као и његови преци у које ваља убројати и
Сандаља Хранића – прикривено или не – припадао православљу.154 У складу с
144 М. Поповић, Заужбина и робни храм херцеа Сефана, 102-103.
145 М. Динић, Срске земље, Београд 1978, 182-183.
146 Ibidem.
147 Р. Михаљчић, Иејна олоа иуле херце, 323.
148 М. Динић, Срске земље, 182-183; А. Bejtić, Povijest i umjetnost Foče, 26-27. Орбин и Фарлати
изричито помињу “место Косач”, односно “oppido Cossac” као место у којем је рођен и по којем
је прозван херцег Стјепан Вукчић. М. Орбин, Краљевсво Словена, 180, 356; D. Farlati, Illyricum
Sacrum, IV, 189.
149 V. Klaić, Poviest Bosne do propasti kraljevstva, Zagreb 1882, 25-26, 346; В. Ћоровић, Краљ
Тврко I Короманић, Београд-Земун 1925, 31-38; A. Bejtić, Povijest i umjetnost Foče, 26-27; 34-36; C.
Ћирковић, Исорија срењовековне босанске ржаве, 134-135.
150 C. Ћирковић, Исорија срењовековне босанске ржаве, 108; Б. Нилевић, Срска равославна
црква у Босни и Херцеовини о обнове Пећке аријаршије 1557. оине, Сарајево 1990, 40-49; C.
Ћирковић, Дуалисичка хеерооксија, 22-33; P. Ćošković, Crkva bosanska, 18-19.
151 Д. Војводић, Киорска еланос рво херцеа о Свео Саве, Свевиђе, Лист Епархије
Будимљанско-никшићке за вјеронауку, хришћанску културу и живот цркве, година IV, бр. 31
(Никшић 2006), 25-26.
152 B. Мошин, Сербская редакция Синодика, 346.
153 Ibidem, 302. Ово је запазио још Хаџи-Сава (Косановић), Несуласице о босанским боумилима,
11.
154 M. Јанковић, Црквена оранизација на ериорији Косача, 496-497. Другачијeг је мишљења
Ивица Пуљић, који, попут многих других аутора верује да су Косаче традиционално припадале
цркви босанској. Осим тога, он сматра да су на “izvornim posjedima” Kосача “u bosanskom dijelu
Podrinja i graničnom području Huma s Bosnom krstjani bili dominantni”, износећи истовремено
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тим треба сагледавати и прилично развијену ктиторску делатност Косача.
Данас се не може озбиљно сумњати у то да је велики војвода Сандаљ саградио
православни храм Светог Стефана у Шћепан Пољу.155 Поуздано се зна да је подигао
цркву у свом Соко граду у Конавлима, а у околини тог града сачувале су се још две
православне цркве из времена Сандаљевог.156 Велики војвода, а потом и његова
удовица Јелена настојали су 1434. и 1435. године да у граду светог Влаха или под
његовим зидинама саграде храм намењен православном богослужењу. Замисао о
подизању такве цркве Хранића на својој територији Дубровчани су прихватали
као могућност. Ипак, на крају нису допустили њено остварење.157 Врло је вероватно да је херцег Стјепан као задужбинар надмашио стрица, иако нису до краја
познати ни сви Сандаљеви ни сви херцегови ктиторски подухвати. Нарочито је
речит положај тих Сандаљевих и Стјепанових цркава. Оне су све, или готово све,
биле просторно и функционално повезане с градовима и утврђењима у којима су
Косаче имале своја станишта или палате. То сведочи да су подизане првенствено
ради задовољења личних молитвених потреба својих ктитора. Уосталом, уочљиво
је да Косаче за своја боравишта и иначе бирају утврђена места у којима постоје
храмови, попут Ђурђевице и Кукња. Свој однос према цркви Стјепан Вукчић исказивао је не само као градитељ храмова, него и као дарежљив приложник. Већ је
поменуто да је с пролећа 1442. године Косача у Дубровнику наручио два црквена
звона. Изузетно велику суму новца, десет хиљада златних дуката, он је тестаментом наменио спасењу своје душе, “на славу и на службу Божију”.158 Како показује
помињано писмо патријарха Генадија, Косача још за живота шаље или намерава
да пошаље прилоге у чувени православни манастир на Синају. Херцеговој земљи
суседне православне државе трпеле су у то време снажан турски притисак и брзо
губиле снагу и утицај, ближећи се пропасти. Сам васељенски патријарх столовао
је у Цариграду под влашћу Турака. Излишно би зато било домишљање да се херцег прихватао покровитељства над православним манастирима зарад озбиљније
спољнополитичке користи.159
тврдњу да су православни преовладавали “na područjima koja su bila prije čvrsto u sastavu srpske
države.” (сf. I. Puljić, Crkvene prilike u zemljama hercega Stjepana, 249-250, 264).
155 М. Поповић, Црква Свео Сефана на Шћеан ољу о Соко-раом, Старинар 57 (2007),
Београд 2009, 137-171, са старијом литературом.
156 C. Fisković, Naši graditelji i kipari XV i XVI stoljeća u Dubrovniku, Zagreb 1947, 93; В. Ј. Ђурић,
Дубровачка сликарска школа, Београд 1963, 252, 253; idem, Косаче, 441
157 Ј. Radonić, Der Grossvojvode von Bosnien Sandalj Hranić-Kosača, Archiv für slavische Philologie
19 (1897), 465, n. 1; B. Poparić, Hercezi Svetog Save, 5 n. 2; J. Tadić, Promet putnika u starom Dubrovniku,
Dubrovnik 1939, 117-118; K. Jиречек – Ј. Радонић, Исорија Срба, књ. II, Београд 1952, 399; M.
Динић, Срске земље, 204; В. Ј. Ђурић, Косаче, 441; М. Ančić, Jedan fragment iz života Sandalja Hranića,
Prilozi. Institut za istoriju 19 (Sarajevo 1982), 253-260. У последњем од наведених радова уверљиво је
показана неодрживост Трухелкине претпоставке да је Сандаљ намеравао да у Дубровнику подигне
католички храм. Сf. Ć. Truhelka, Konavaoski rat, GZM 29 (1917), 209-211.
158 Саре срске овеље и исма, I/2, 8712-12 (бр. 680). О значају тестамента Стјепана Вукчића за
разазнавање Косачине верске припадности знатно подробније у овом зборнику пише преосвећени
господин Атанасије (Јевтић), умировљени епископ херцеговачки.
159 Таквом домишљању, мада уз доста опреза, склон је рецимо: D. Kamber, Vjera Hercega Stjepana,
Napredak. Glasilo hrvatskog kulturnog društva “Napredak” u Sarajevu VI, br. 5-6 (1931), 79.
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Задужбинарска чежња покретала је и Стјепановог сина херцега Влатка. Он ће
– изгледа уз помоћ свог рођака Ивана Црнојевића, православног господара Зете –
почети да гради у пролеће 1473. године храм Светог Стефана Првомученика под
градом Новим.160 Занимљиво је да је, као владалац, други “херцег од светог Саве”
прегао да подигне цркву управо небеском заштитнику српских средњовековних
држава и владара. Посвећујући храм том светоме, чије су име носили његов отац
и његов најмлађи брат, Влатко је следио пример свог претка Сандаља Хранића.161
Зна се, такође, да је митрополит Давид, након смрти Стjепана Вукчића Косаче,
наставио да пружа помоћ и савете херцегу Влатку. То чини све до 1472. године, када му се губи траг у изворима.162 У Влатковој служби јавиће се још један
представник православног монаштва – неки Павле калуђер.163 О везама старијег
Влатковог брата Владислава с правоверјем такође су сачувана сведочанства у писаним изворима. Православљу одана Сандаљева жена Јелена Лазаревић оставила
је Владиславу “мошти свете” које је при себи носила.164 Још је значајније то што је
кћи кнеза Лазара поверила Владиславу и мајци му Јелени ктиторство и бригу над
Богородичином црквом на Горици на Скадарском језеру. Поменуту цркву она је
подигла себи за вечно покојиште.165 Тешко је поверовати да би та жена, дубоко
прожета ортодоксном религиозношћу, даривала реликвије и препуштала ктиторство над својом гробном црквом људима који нису припадали православљу.
Везе с православним манастирима и њиховим монасима Косаче ће неговати и
много касније. Не чуди притом што нарочит значај у томе има Милешева. Никола Балшић, потомак Владислављев, који је задржао стару титулу – dux S. Sabae
– и кога су у Угарској називали Србином, ослонио се у неколико наврата, између
1536. и 1549. године, на посредништво милешевског монаха Гаврила у пословима
с Дубровчанима.166
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160 В. Ј. Ђурић, Црква Св. Сефана у Новом, 399-410; В. Атанасовски, Па Херцеовине, 89, н.

161 То значи да је Првомученик, уз светог Ђорђа и светог Саву Српског, био веома поштован међу Косачама. О особеностима култа светог Стефана у српским средњовековним земљама
cf. Д. Војводић, Прило ознавању иконорафије и кула св. Сефана Првомученика у Визанији и
Србији, Зидно сликарство манастира Дечана. Грађа и студије, Београд 1995, 537-536
162 Б. Нилевић, Срска равославна црква у Босни и Херцеовини, 71-72.
163 В. Атанасовски, Па Херцеовине, 84, 90; Б. Нилевић, Срска равославна црква у Босни и
Херцеовини, 82.
164 Саре срске овеље и исма, I/1, 39525 (бр. 400); В. Глушац, Средњовековна “босанска
црква”, 24.
165 Саре срске овеље и исма, I/1, 39661-69 (бр. 400); В. Глушац, Средњовековна “босанска
црква”, 24.
166 L. von Тhallóczy, Studien, 254-259; С. Радојчић, Милешева, Београд 19712, 44; Атанасовски,
Па Херцеовине, 162-164. Један посед Николе Балшића цар Фердинанд у повељи од 29. VI 1537.
помиње као “castrum Nicolai Balsa Rasciani Kyskemlek vocatum”. Cf. J. Bojničić, Kraljevske darovnice
odnoseće se na Hrvatsku, Vjesnik Kraljevskog hrvatsko slavonsko dalmatinskog zemaljskog arkiva 7 (1905)
/ 8 (1906), 255; B. Атанасовски, Па Херцеовине, 163.
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FOUNDATION ACTIVITY OF STJEPAN VUKČIĆ KOSAČA
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To separate Herzog Stjepan Vukčić Kosača’s ecclesiastic policy from his personal
religious feelings is a very complicated problem. For its solving, as well as for considering
Herzog’s religious belief, his foundation activity is of decisive significance. This is sadly
neglected even in the latest studies.
The most explicit source about foundation activity of Herzog Stjepan represents
the Cyrillic inscription incised above the entrance to St George church in Sopotnica
near Goražde, proclaiming that this church, devoted to the orthodox liturgy, Herzog
erected in the year of 1454. Detailed register of sanjak Hercegovina (No 484) made in
1585, testifies that Herzog Stjepan built also the old church of Dormition of the Mother
of God in the monastery Savina near coastal town Novi, winter residence of Kosača. It
corresponds to the aspect, dimension and time of church construction and its oldest
painting from mid XV century, whose programme of themes and iconography are
essentially orthodox. Serbian Cyrillic inscriptions bearing theme titles, also confirm
that the church was intended for orthodox liturgy. To the same period belongs a smaller
church, dedicated to St Sava, built in the vicinity of the monastery Savina, whose
founder most probably was Herzog Stjepan. He took a title of Herzog of St Sava from
1449, expressing even before that time his deepest respect towards the greatest Serbian
saint and the first archbishop.
With Herzog Stjepan foundation activity could be connected a mention of a church,
court and an estate of some metropolitanate in Cyrillic register of emperor estate (has)
Foča (Hoča) from 1465-1469. It is a well known fact that Herzog had close ties with
metropolitan David. Considering this and ruling competencies of Stjepan Vukčić, one
has to suppose that he had considerable role in forming this residential estate with a
church, because the central Kosača province was directly in Foča surroundings.
Folk tradition is connecting Herzog with a church in Zagradje under Soko-grad and
above Šćepan Polje. Built in close vicinity of Stephan’s main throne place, it is connected
with Herzog and his time by its architectural characteristics. It served to the orthodox
cult: beside an apse on the eastern side, it has two niches for prothesis and diakonikon,
and altar space is divided from a naos by a templon with three entries, built of stone in
the same time as the church. A place of the temple and monumental tombstone inside it
show that Herzog built the church as his not predestined “mausoleum”.
Several churches in eastern Hercegovina are by tradition connected to the name
of Herzog (Samobor, Ključ near Gacko, and Toljevac near Vratar etc.). At the end of
the XV century, Turkish sources mention a church in Kukanj, known since 1423 as
one of summer Kosača’s residences. It is possible that this church was also founded by
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Stjepan Vukčić Kosača, as well as representative temple of St Sergius and Bacchus in
Podi near Herceg Novi. In any case, there is reliable information only about Herzog’s
churches devoted to orthodox cult. In these churches are intermingled traditions of
Gothic and Roman coastal architecture with traits from Raška and Morava Serbian
temples, and with elements of Islamic architecture as well. Built in the eastern parts
of Herzog’s land with predominant orthodox population, these churches, territorially
and functionally, were connected to towns and fortresses where members of Kosača
family had their residences - a fact which proves that churches were built for fulfilment
of founder’s personal needs for praying. Temples built by Stjepan Vukčić Kosača were
not erected according to heretical Bosnian church (a considerable part of the article is
dealing with this question). That is why it is clear that, by his foundation activity, Herzog
is expressing his declination in relation with heretical Bosnian church and its learning.
This is also in accordance with reports of Cosmopolitan patriarch Genadius II (14531459), old Ragusan historians and the Jesuit Danielle Farllati that Herzog in his late
years belonged to the Orthodox Church. But even in 1442, he ordered two church bells,
which are unnecessary in the heretical ritual, and in 1444, he was glorifying St Sava’s
miracles. His uncle, Sandalj Hranić, was also a founder of orthodox churches. Kosača
family originated from the Upper Drina region where the Orthodox Church had its
ancient roots. In difference of previous Bosnian rulers and his diplomat and councillor
the host Radin, a dignitary of Bosnian church, Herzog was not condemned as heretic
in Serbian Synodikon of Orthodoxy. Because of this one is justified to conclude that
Stjepan Vukčić, Herzog of St Sava, whether in cover or openly, belonged to the Eastern
orthodoxy.
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