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ПРИЛОГПОЗНАВАЊУМОНАШЕЊА
СТАНОВНИШТВАИЗСРЕДЊОВЈЕКОВНЕ
БОСНЕ

ЂУРОТОШИЋ

Угро жен бо ле шћу, гла ђу и ра том, а не за шти ћен од са мо во ље не за
ја жљи вог го спо да ра, сред њо вје ков ни чо вјек се мо гао нај си гур ни је 
и нај сло бод ни је осје ћа ти док се у стро гој дис кре ци ји ис по ви је дао 
„без гре шном“ (или је бар ми слио та ко?) све ште ни ку ко ји га је као 
но во ро ђен че до че ки вао на овом про ла зном, а у по смрт ној по во р ци 
ис пра ћао на онај сви јет вјеч ни. Та ко се у мно гим од њих, вје ро ват
но, ра ђа ла по тај на же ља да они, или не ко од њи хо вих нај бли жих, у 
ча роб ној ти ши ни, иза цр кве ног ол та ра, по ста ну јед ног да на „тај ним 
свје до ком“ нај ин тим ни је ис по ви је сти гре шног по кај ни ка и да се, за
јед но са њим, мо ле Све ви шњем за опро штај вјеч ни. За то ће, упра во, 
та квим „ис цје ли те љи ма људ ске ду ше“, ри је ше ним да до суд њег ча са 
оста ну ме ђу де бе лим ма на стир ским зи до ви ма и у слу жби пре у зви
ше ног го спо да по ма жу сво јим са вје том и бла гом ри јеч ју ма лом, бес
по моћ ном и ра зним ми сли ма рас тр за ном чо вје ку бо сан ског сред њо
вје ко вља, би ти по све ће ни и до њи ре до ви овог на шег крат ког ра да.

*

Ка да се сре ди ном 60их го ди на XIV ви је ка већ кон со ли до ва
ла Ма кар ска би ску пи ја био је по кре нут та лас хри шћан ске об но
ве, у ко јем је сје ди ште но ве (об но вље не) би ску пи је по стао чу ве ни 
трг на Не ре тви, уз по зив на тра ди ци ју ра не хри шћан ске би ску
пи је ко ја је има ла сје ди ште у ан тич кој На ро ни. Сплит ски над би
скуп и ње гов кап тол иза бра ли су у та квим окол но сти ма кра јем 
1365. за не ре тљан ског би ску па до ми ни кан ског ре дов ни ка Ла ди
сла ва из Са не (у обла сти До њи Кра ји), бив шег ви зи та то ра про вин
ци је Сла во ни је, уз обра зло же ње ка ко је ра ни је ди је це за те би ску
пи је би ла под вла шћу па та рен ских је ре ти ка, до до ла ска под власт 
угар ског кра ља Лу до ви ка (1357), чи јом је за слу гом „ma ni ce os pa
ta re nis per se qu i tur“ од љу ди „ma ni cea la be re sper so“. То ме се до да
је до ку ме нат о Ла ди сла вље вом из бо ру и об ја шње ње да но ви би скуп 
има до бре ве зе „cum ba ro ni bus reg ni Hun ga rie“, што ће му по мо ћи да 
се из бо ри за „ju ra ip si us ec cle sie“, и да до бро по зна је је зик ста нов ни ка 
ње го ве бу ду ће би ску пи је, те ће их мо ћи под у ча ва ти „in le ge Di vi na“ (у 
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Бо жи јем за ко ну) на њи хо вом „ydi o ma te scla vi co“.1 И док се јед ни пи
та ју шта се има под ра зу ми је ва ти под пој мом „не ре тван ска би ску пи
ја“: ни је ли то ма кар ска би ску пи ја ко ја је, на кон од ри ца ња ма кар ског 
би ску па Ва лен ти на, 1365. по ста ла, вје ро ват но, ис пра жње на,2 дру ги, 
опет, без дво у мље ња, твр де да се ра ди о дри јев ској би ску пи ји.3 И ако 
је уоп ште за сјео у њу, би скуп Ла ди слав ни је, по све му су де ћи, ду
го „гри јао би скуп ску сто ли цу“ у Дри је ви ма, с об зи ром да са вре ме ни 
из во ри от кри ва ју име још јед ног дри јев ског би ску па – дон Ива на из 
Ши бе ни ка – ко ји се оба вља ју ћи ду жност сплит ског ка но ни ка и „иза
бра ног и по ста вље ног не ре тван ског би ску па“ по ми ње кра јем 1377, а 
по том са мо као ка но ник у ав гу сту 1385. го ди не.4 Исто вре ме но док је 
дон Иван оба вљао ду жност би ску па у Дри је ви ма, у тр гу је за би ље же
на и слу жба мје сних све ште ни ка – (ка пе ла на) – по пут пре зби тра и 
дри јев ског ка пе ла на Бо го ја, Ни ко ле Бар ба ро се, дон Ник ше ка пе ла
на, про то по па Ни ко ле, пре зби тра Ге ор ги ја Ан дри ји на из Дри ва ста, 
те Ива на, Ми ха и ла, Ма ри на и дру гих – на ко ју су сту па ли по уго во ру 
са ста нов ни ци ма мје ста.5 Са чу ва ни из во ри нас, ме ђу тим, оста вља
ју без од го во ра да ли су, и ако је су ка кву су уло гу има ли би ску пи у 
њи хо вом ан га жо ва њу, тач ни је је су ли те ка пе ла не успје ли укло пи ти 
у евен ту ал ну ор га ни за ци ју би ску пи је. Нај вје ро ват ни је је тач на тврд
ња М. Ан чи ћа да је цје ло куп ни по ду хват ус по ста вља њем би ску пи је у 
до ли ни Не ре тве био за вр шен без у спје шно, не то ли ко због су прот ста
вља ња бо сан ских вла да ра, ко ли ко због чи ње ни це да су ствар ну кон
тро лу и над зор над при ли ка ма у Дри је ви ма – би скуп ском сје ди шту 
– има ли Ду бров ча ни, ко ји су нај ве ћи дио до ми цил ног ста нов ни штва 
пре тво ри ли у сво је гра ђа не, што је под ра зу ми је ва ло да ле ко сна жни
ји ути цај од фор мал не вла сти бо сан ског вла дар ског дво ра. И, за и ста, 
ду бро вач ка вла да ни је мо гла у та квим окол но сти ма до зво ли ти на ме
та ње и учвр шћи ва ње ути ца ја сплит ског над би ску па та мо гдје су се 
ње ни гра ђа ни сма тра ли и осје ћа ли као „сво ји на сво ме“.6 И ду бро
вач ка гра ђа нам, са сво је стра не, ка зу је да се у Дри је ви ма вре ме ном 
фор ми рао не ки об лик кон до ми ни у ма (су вла шћа), ко ји се са сто јао 
у то ме што је та мо шња ца ри на оста ла у сво ји ни бо сан ске го спо де, 
док су са мо мје сто др жа ли Ду бров ча ни, ор га ни зу ју ћи – пре ко ор га на 
сво је вла сти – жи вот у тр гу она ко ка ко је њи ма од го ва ра ло,7 што им 
је уисти ну, омо гу ћа ва ло да жи ве и да се осје ћа ју као „сво ји на сво ме“.

1 V. Ri smon do, Re gi star no ta ra Ni ko le ta iz Agu bi ja, Iz da nje Hi sto rij skog ar hi va u 
Spli tu, knj. 5, Split 1965, 44–46, br. 42, 22. XI 1365.

2 S. Ja li mam, Dje lat nost do mi ni ka na ca u sred njo vje kov noj Bo sni, Tu zla 1999, 116–
117.

3 M. An čić, Hum sko kne štvo, Na ru bu Za pa da: tri sto lje ća iz sred njo vje kov ne Bo sne, 
Za greb 2001, 171–172 и: Isti, Sred njo vje kov ni vla si kon ti nen tal ne Dal ma ci je, Dal ma
tin ska Za go ra ne po zna ta ze mlja, Ga le ri ja Klo vi će vi dvo ri, Je zu it ski trg 4, 4. ruj na – 
21. li sto pa da 2007, 166, и M. Gli bo ta, Po vi jest Do nje Ne re tve i pr vi Mle tač ki ka ta stri, 
Za dar 2006, 55.

4 Isti, Hum sko kne štvo, 172.

5 Đ. To šić, Sta nov ni štvo sred njo vje kov nog tr ga Dri je va, Pri lo zi. In sti tut za isto ri ju, 
god. XVI II, br. 19, Sa ra je vo 1982, 101–102. 

6 M. An čić, Hum sko kne štvo, 172.

7 Ђ. То шић, Уре ђе ње сред њо вје ков ног тр га Дри је ва, Го ди шњак Дру штва исто ри ча
ра Бо сне и Хер це го ви не (ГДИ БиХ) 34 (1983), 123.
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Иако ни смо са свим си гур ни у то, чи ни нам се да се „не ре тван ска 
би ску пи ја“ уга си ла из ме ђу 1377. – ка да је дон Иван био „elec tus et 
po stu la tus epi sco pus Na ren ten sis“ и 1385. го ди не – ка да је по сљед њи 
пут по ме нут у свој ству „ca no ni cus spa la ten sis“ као „no ster ca no ni cus“ 
без би скуп ске ти ту ле.8 То се у пу ној мје ри по ду да ра са сна жном ка
то лич ком офан зи вом на Бал кан ском по лу о стр ву се дам де се тих го ди
на XIV ви је ка ко јој је прет хо дио до ла зак фра ње ва ца и фор ми ра ње 
Бо сан ске ви ка ри је, пра ће но по ди за њем фра ње вач ких са мо ста на (у 
Сто ну, Но вом, код да на шње Ча пљи не и Имот ском, а по том у Мо ста ру 
и Љу бу шком), ко ји ће вре ме ном по ста ти трај на и дје ло твор на упо ри
шта ка то лич ке цр кве, с мно го ви ше ути ца ја и вјер ског ауто ри те та од 
сла ба шне дри јев ске би ску пи је.9 За оба вља ње „слу жбе бо жи је“ у но во
по диг ну тим са мо ста ни ма би ло је по треб но мно го љу ди спрем них да 
сво ју ску че ну сло бо ду да ру ју го спо ду Бо гу, и у ње го вој за шти ти и уз 
ис кре ну мо ли тву про ве ду оста так жи во та ме ђу де бе лим и сун че вим 
зра ци ма сла бо оба сја ним са мо стан ским зи до ви ма. Та квих је би ло ва
зда и сву да, па пре ма то ме и та мо гдје су чи но деј ство ва ли по ме ну ти 
дон Ла ди слав и дон Иван, или, све јед но, не ки дру ги умје сто њих, у 
же љи и на ди да ће и са ми јед ног да на ста ти пр ви ис пред цр кве ног 
ол та ра и у Хри сто во име упра вља ти Бо жи јом про по ви је ди. Оста је, 
ме ђу тим, за жа ље ње што за ве ћи ну ових не зна мо уви јек да ли су до
ла зи ли са стра не или су, пак, би ли до ма ћи љу ди, па ће, мо жда, не ки 
од њих не пра вед но оста ти из ван кон тек ста на шег из ла га ња. 

*

Не спор но нај бо љи по зна ва лац дру штва сред њо вје ков не Бо сне, М. 
Ди нић, био је ми шље ња да је теп чи ја Ми лат са че тво ри цом сво јих 
си но ва (Ву ка ши ном, Гр гу ром, Сан ком и Ву ком) и кћер ком Ја ко ви
цом, био је дан од нај у ти цај ни јих љу ди у Ху му дру ге по ло ви не XIV 
ви је ка.10 Зна се да је имао по да ни ке у Ду бра ва ма (из ме ђу Сто ца и 
Ча пљи не), а си но ви му Гр гур и Сан ко би ли „do mi ni cir cha con fi nia 
Na ren ti“ ко ја ни је ди је ли ла њи хо ве по сје де, већ су се на ла зи ли и са 
ли је ве и са де сне стра не ри је ке.11 Нас, ме ђу тим, за ни ма суд би на већ 
ста са ле дру ге ге не ра ци је Ми ла то ви ћа, а осо би то Ву ка ши на и Ву ко са
ва „fi li os San chi Mi la to u ich de Chel mo“.12 Они нас не ин те ре су ју то ли
ко због њи хо вих по сје да и по сло ва ко ји ма су се ба ви ли, ко ли ко због 
јед не за ни мљи ве при ја ве под не се не ду бро вач ком кне зу и ње го вом 
Ма лом ви је ћу. Сре ди ном 1429. го ди не чу ве ни ду бро вач ки тр го вац 

8 M. An čić, Hum sko kne štvo, 172, nap. 90.

9 О то ме оп шир ни је: D. Man dić, Fra nje vač ka Bo sna. Raz voj i upra va Bo san ske vi
ka ri je i pro vin ci je (Fra nje vač ka Bo sna), Rim 1968, 120, 229, и D. Ko va če vićKo jić, 
Fra njev ci u grad skim na se lji ma sred njo vje kov ne Bo sne, Ra do vi Hr vat skog dru štva za 
zna nost i umjet nost, III, Sa ra je vo 1995, 37.

10 М. Ди нић, Хум скотре бињ ска вла сте ла, Бе о град 1967, 31.

11 Hi sto rij ski ar hiv Du brov nik (HAD): Ra for ma ti o nes (Ref.) XXXIX fol. 13, 31. III 
1391. Упор. М. Ди нић, Хум скотре бињ ска вла сте ла, 31.

12 HAD: Di ver sa No ta ri ae (Div. Not.) XVI fol. 87–87’, 20. IV 1429. О њи ма оп шир
ни је: E. Kur to vić, Frag men ti o Mi la to vi ći ma, Bo sna Fran ci sca na, Ča so pis fra nje vač
ke te o lo gi je, god. XII, br. 21, Sa ra je vo 2004, 242–243.
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Вла хо та Хран ко вић се жа лио пред ду бро вач ким суд ским ко ле ги јем 
да је у „про те клим вре ме ни ма“ (re tro ac tis tem po ri bus) ње му и ње го
вом си ну Нал ку на не се на „ве ли ка ште та и ве ли ки ду шев ни бол“ (ma
xi ma auania et ma xi mum dis tur bi um) од стра не по ме ну те бра ће Сан
ко ви ћа. Бра ћа Ву ка шин и Ву ко сав су ра ни је под ни је ли ту жбу про тив 
ре че ног Нал ка да је „усмр тио“ (mor ti fe ce rat) њи хо ве „ро ђа ке“ (af
fi nes) – при пад ни ке „ре да Ма ле бра ће“ (or di nis mi no rum), фра тре 
Ма ри на и Мар ка – бра ћу и си но ве Осто је и Ја ко ви це (ро ђе не се стре 
њи хо вог оца Сан ка, а њи хо ве тет ке), због че га су Хран ко ви ћи (и отац 
и син) до спје ли у ду бро вач ки за твор. Ка да се Вла хо та, уз нов ча ну 
гло бу од 100 ду ка та, осло бо дио из за тво ра, са знао је да су фра три, за 
ко је су бли ски ро ђа ци твр ди ли да су уби је ни од стра не Нал ка, би ли 
још уви јек „жи ви и здра ви и да се на ла зе у гра ду Ду бров ни ку“ (vi vunt 
еt sa ni sunt ... et re pe ri unt in ci vi ta te Ra gu sii), те је за мо лио кне за и 
ње го во ви је ће да их по зо ву и пре и спи та ју чи тав овај, очи то од бра ће 
Сан ко ви ћа „ис кон стру и сан“ слу чај. Пред Бо гом за кле ти да ће го во
ри ти исти ну, а ду бро вач ким вла сти ма би ти уви јек вјер ни и ло јал ни, 
фра три су се ода зва ли по зи ву и од го во ри ли на не ко ли ко по ста вље
них, за на ше из ла га ње кључ них пи та ња. Уз уоби ча је но суд ско упо зо
ре ње да „у име исти не“ (in ver bo ve ri ta tis), ка жу: ко су и ко су им отац 
и мај ка, исти но љу би ви фра три су го то во у је дан глас од го во ри ли да 
су си но ви Осто је и Ја ко ви це, се стре Сан ка Ми ла то ви ћа, до да ју ћи, уз 
од ре ђе ни по нос, да је и њи хов отац Осто ја „са да фра тар из ре да Ма ле 
бра ће“ (nunc est fra ter or di nis mo no rum, ко ји се „зо ве фра тар Ан дре
ас“ (se no mi nat fratеr An dre as).13 За у ста ви мо се на мо ме нат ов дје и 
за пи тај мо ка ко се мо гао чо вјек, очи то у по од ма клим го ди на ма и са 
два већ од ра сла си на, та ко ђер фра тра, за ре ди ти и по ста ти и сам фра
тар и при том про ми је ни ти свје тов но име Осто ја ду хов ним име ном 
Ан дре ас? Мо гло се то де си ти на два на чи на: пр во, ако је за ре ђе ник 
био удо вац, по што се ка то лич ка цр ква и до да нас при др жа ва на че ла 
да прет ход ни брак ни је пре пре ка за ре ђе њу, и дру го, ако бу ду ћи за ре
ђе ник ни је био удо вац, мо рао је има ти са гла сност су пру ге за ре ђе ње 
и „одва ја ње од сто ла и кре ве та“ (se pa ra tio de men sa et thorо).14 Зна 
се за мно ге љу де ко ји су по сљед ње го ди не жи во та же ље ли про ве сти 
аскет ски – у не кој ре дов нич кој за јед ни ци – по кре та ни про по ви је ди
ма ко је су их под сти ца ле на раз ми шља ње о та квом на чи ну жи во та, 
што је на ве ло и Бен ка Ко тру ље ви ћа да има ра зу ми је ва ња пре ма мно
гим па ро ви ма ко ји су у ста ро сти при бје га ва ли спо ра зум ној ра ста ви 
и од ла зи ли у са мо стан, схва та ју ћи це ли бат са вр ше ни јим ста њем од 
бра ка. Та мо су, уз за до во ље ње ду хов них по тре ба, мно ги оси гу ра ва ли 
и сво ју че сто те шку и су мор ну ста рост, за што им је, по ред са гла сно
сти су пру жни ка, био по тре бан и бла го слов њи хо вог би ску па. Би ло је 
то, ка ко из гле да, ипак лак ше не го ли се то на ма да нас чи ни, по што 
за ре ђи ва ње јед ног од брач них дру го ва ни је по ни шта ва ло брач ну ве
зу ни ти је ми је ња ло имо вин ска пра ва, већ је са мо учвр шћи ва ло оног 

13 HAD: Div. Not. XVI fol. 87–87’, 20. VI 1429. Упор. Ђ. То шић, Суд ска пар ни ца 
због на вод ног уби ства дво ји це фра ње ва ца у Ду бров ни ку (Суд ска пар ни ца због на
вод ног уби ства), Гра ђа о про шло сти Бо сне 1, Ба ња Лу ка 2008, 140–144.

14 О по ја ви „одва ја ња од сто ла и кре ве та“ (se pa ra tio de men sa et tho ro) ви ди оп
шир ни је: L. Ble ho va Če le bić, Hri šćan stvo u Bo ki Ko tor skoj 1200–1500 (Hri šćan stvo 
u Bo ki Ko tor skoj), Pod go ri ca 2007, 316.
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ко ји је вје ро вао у „жи вот вјеч ни“ у убје ђе њу да ће „пре ко ол та ра“ 
би ти бли жи све ви шњем го спо ду ко ји ће га у „суд њем ча су“ при је упу
ти ти у рај не го ли у па као.15

Из но се ћи пер со нал не по дат ке о се би, бра ћа су од го во ри ла да је Ма
рин при је пет на ест го ди на обу као мо на шко оди је ло (сме ђе оди је
ло ко је се са сто ји од ха би та, би је лог по ја са о ко јем ви си кру ни ца и 
ма лог оплећ ка и ку ку љи цом) и „при мио ре гу ле све тог Фра ње“ (ce
pit re gu lam ...San cti Fran ci sci), а од кад је то учи нио Мар ко „са да су 
дви је го ди не“ (nu ne sunt duo an ni).16 И, нај зад, гле да но са ста но ви
шта Вла хо ти не мол бе да се про вје ри ње го ва и Нал ко ва од го вор ност 
у чи та вом овом слу ча ју, нај ва жни ји је онај дио од го во ра у ко јем су 
са слу ша ни фра њев ци из ја ви ли да ни су ни ка да пре тр пје ли „ни ка кву 
не прав ду“ (nul lam ofen sam) од њих, или не ког од њи хо вих, већ су уз 
„за хвал ност бо жи је по мо ћи“ (gra tia om ni po ten tis) и да ље „здра ви и 
жи ви“ (san ni sunt ...et vi vunt), ка ко се то мо же ви дје ти.17

На осно ву ци ти ра них из ја ва фра та ра Ма ри на и Мар ка да тих при
ли ком ис пи ти ва ња, са зна је мо и не ко ли ко ин те ре сант них по је ди но
сти из њи хо вог лич ног и по ро дич ног жи во та. Њи хо ва, као и оче ва, 
при пад ност фра ње вач ком ре ду Ма ле бра ће не оста вља мје ста ни нај
ма њој сум њи у ка то лич ку ори јен та ци ју чи та ве по ро ди це. Ова ква си
гур ност нас, на жа лост, на пу шта ка да их поч не мо пра ти ти на да љем 
жи вот ном пу ту. Те шко да би Ма ри нов и Мар ков отац Осто ја, а ка сни
је „са брат“ (fra ter) Ан дре ас мо гао би ти онај „fra ter An drea ra gu si no 
no stro“ ко ји је као „lec tor ...in or di ne et con ven tu san cti Fran ci sci“ до
био из сред ста ва Ду бро вач ке оп шти не „du ca ti auri vi gin ti“ за од ла зак 
„ad stu di um“ у Фи рен цу,18 с об зи ром да се ра ди о чо вје ку у го ди на ма 
(не при лич ним за сту ди је!), с дво ји цом већ од ра слих си но ва и не
о бич ним жи вот ним пу тем иза се бе, ко ји га је до вео у овај цр кве ни 
ред. Са још ви ше опре за мо ра ли би смо се од но си ти и пре ма мо гућ
но сти да је то онај „fra ter An dre as or di nis fra trum mi no rum“ ко ји је 
1444. обе ћао при пад ни ци ма хри шћан ске фло те у За дру да ће их, у 
скла ду с па пи ном од лу ком, осло бо ди ти, лич но или пре ко иза бра ног 
ис по вјед ни ка, свих ово зе маљ ских гри је хо ва пред апо стол ском сто
ли цом ако по ги ну у ра ту.19 Бу ду ћи да ре гу лу Све тог Фра ње ни је мо
гао при ми ти при је сти ца ња пу но љет ства, а да је мо на шку ри зу но сио 
пу них пет на ест го ди на, ста ри ји брат Ма рин је у мо мен ту на ста ја ња 
овог до ку мен та (1429) мо рао би ти чо вјек у зре лој жи вот ној до би, са 
нај ма ње 35 го ди на ста ро сти. С дру ге стра не, Мар ко је мо гао би ти знат
но мла ђи од бра та или је мно го ка сни је од ње га при сту пио ре ду Ма ле 

15 B. Ko tru lje vić, O tr go vi ni i sa vr še nom tr gov cu, Du brov nik 1989, 431. Упор. Д. 
Ди нићКне же вић, По ло жај же на у Ду бров ни ку у XI II и XIV ве ку (По ло жај же на 
у Ду бров ни ку), Бе о град 1974, 107, и Z. Ja ne ko vić Römer, Rod i grad. Du bro vač ka 
obi telj od XI II do XV sto lje ća (Rod i grad), Du brov nik 1994, 68–69.

16 HAD: Div. Not. XVI fol. 87’, 20. VI 1429. О одје ћи фра ње ва ца ви ди: A. Ba du ri
na, Lek si kon iko no gra fi je, li tur gi ke i sim bo li ke za pad nog kr šćan stva (Lek si kon), Za greb 
1979, 231.

17 Ђ. То шић, Суд ска пар ни ца због на вод ног уби ства, 143, нап. 21, 144, нап. 22.

18 HAD: Ac ta Con si li um Mi nus (Cons. Min.) IV fol. 242, 19. V 1429.

19 D. Fa bi a nich, Sto ria dei fra tri Mi no ri dai pri mor di del la lo ro is ti tu zi o ne in Dal ma zia 
et Bo si na, Vol. I, Za ra 1863, 438–455, br. XX, 24. XII 1444.
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бра ће у Ду бров ни ку. Би ло би, на рав но, пре сми је ло прет по ста ви ти да 
је двор ски ка пе лан бо сан ског кра ља Сте фа на То ма ша, фра ње вац Ма
рин, по ми њан че сто у ра зним ње го вим ми си ја ма од 1445. до 1459. 
го ди не, био је дан од дво ји це Осто ји них (Ан дре а со вих) си но ва, фра
тар Ма рин.20

На кон ове де таљ не „ис по ви је сти“ бра ћа Ма рин и Мар ко су, као до
бро на мјер ни и вје ру ју ћи љу ди за мо ли ли кне за и ње го во ви је ће да, 
ра ди осло ба ђа ња од кри ви це ко ју су њи хо ви ро ђа ци (Ву ка шин и Ву
ко сав) при пи си ва ли због њих ре че ном Нал ку, об ја ве, ка ко би се сву да 
зна ло, шта су о се би ре кли и о че му су би ли ис пи ти ва ни, уз по се бан 
на гла сак да и да ље „жи ве и здра ви су“ (vi vunt et sa ni sunt), као што је 
го ре на пи са но.21

По што су са слу ша ли и про у чи ли Вла хо ти ну су ви слу и пра вед ну мол
бу и још ја сни ји и ко рект ни ји Ма ри нов и Мар ков од го вор на њу, кнез 
и Ма ло ви је ће су од лу чи ли да све на при јед из ло же но и на пи са но у 
овом но тар ском до ку мен ту бу де пре да то, као по твр да (ad ca u te lam) 
Нал ку и Вла хо ти ко ја би им по слу жи ла као али би у овом, про тив но 
сва кој прав ди, во ђе ном спо ру.22 

*

Уко ли ко има има ло исти не у оној на род ној: „Ни је бо гат ко има во
ло ва, већ је бо гат ко има си но ва“, он да је оди ста хум ски ве ли каш 
Влат ко Ђур ђе вић мо рао би ти из у зет но бо гат чо вјек са сед мо ри цом 
сво јих си но ва (Ива ниш, Мар ко, Жар ко, Ра ди вој, Ан дри ја, Бар тол и 
Та ди ја), ко ји су оста ви ли ве о ма ду бо ког тра га у пи са ним из во ри ма 
то ком дру ге по ло ви не XV ви је ка.23 Нај за ни мљи ви ји „cu ri cu lum vitaе“ 
од свих сед мо ри це бра ће Влат ко ви ћа имао је, по ре до сли је ду ро ђе ња 
пе ти, Ан дри ја, име но ван у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду као фра 
Ав гу стин. Та двој ност име на (Ан дри ја и Ав гу стин) за ин три ги ра ла је 
још при је сто ти ну и три де се так го ди на чу ве ног срп ског исто ри ча ра 
Љу бо ми ра Ко ва че ви ћа да сам се би по ста ви пи та ње: „Ко је тај Аугу
стин Влат ко вић?“ Тра га ју ћи за ње го вим иден ти те том, Ко ва че вић 
у на ра тив ним из во ри ма – Ље то пи су Ни ко ле Ра њи не и Кра љев ству 
Сло ве на Ма вра Ор би на – ме ђу бра ћом ни је на шао Ан дри је, док у 
јед ном ду бро вач ком уго во ру из 1452. ме ђу њи ма ни је би ло Ав гу сти
на. Да ри је ши на ста лу ди ле му, ра до зна лом и мар љи вом ис тра жи ва чу 
по мо гао је Ју ни је Лу ка ре вић сво јом опа ском да је Му ста фапа ша, 
при је осва ја ња Хер це го ви не, „опле нио и Кра ји ну, Хум и ФраАв гу

20 Љ. Сто ја но вић, Ста ре срп ске по ве ље и пи сма I/1 (ССПП I/1), Бе о град 2006, 
120, бр. 696, 3. IX 1444; Po vi est hr vat skih ze ma lja Bo sne i Her ce go vi ne (Po vi est hr vat
skih ze ma lja BiH), Sa ra je vo 1941, 527, 530, 545, 548 и С. Ћир ко вић, Хер цег Сте
фан Вук чић Ко са ча и ње го во до ба (Хер цег Сте фан), Бе о град 1964, 235–236. 

21 HAD: Div. Not. XVI fol. 87’, 20. VI 1429.

22 Ђ. То шић, Суд ска пар ни ца због на вод ног уби ства, 144, нап. 23.

23 До сад нај пот пу ни ју ро до слов ну та бли цу по ро ди це Влат ко вић до нио је S. Ru
dić, O po tom ci ma Jur ja (Đur đa) Ra di vo je vi ća – pri log ro do slo vlju Vlat ko vi ća (O po
tom ci ma Jur ja (Đur đa) Ra di vo je vi ća), Spo me ni ca aka de mi ka Mar ka Šu nji ća (1927–
1998), Sa ra je vo 2010, 241. Pri log: Ro do slo vlje Vlat ko vi ća, 241.
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сти но ву“, до да ју ћи да „Кра ји на, по чи ње од ушћа Не ре тве а свр ша ва 
се у ФраАв гу сти но вој“, ко ја је – по ри је чи ма хро ни ча ра – „до би ла 
име од фра тра Ав гу сти на Влат ко ви ћа“.24 О дје тињ ству и ра ној мла
до сти Влат ко вог си на Ан дри је, ка ко то че сто би ва са по зна ти ма, да
нас не зна мо го то во ни шта. Ме ђу тим, по ђе мо ли од Ко ва че ви ће ве 
прет по став ке да је „Ђу рађ Хум ски“ мо гао би ти Ан дри јин син ко ји 
се, за јед но са пре о ста лим стри че ви ма Жар ком и Та ди јом, до пи си вао 
пот крај XV ви је ка са Ду бров ча ни ма и не ко ли ко го ди на ка сни је бо ра
вио у бли зи ни Имот ског, про из ла зи да му је отац, вје ро ват но, ро ђен 
у пр вој по ло ви ни то га сто ље ћа.25 У та ко сро че ну Ан дри ји ну би о гра
фи ју са вр ше но се укла па и чи ње ни ца да је у дво го ди шњем пе ри о ду 
из ме ђу 25. мар та 1458. и истог да ту ма 1460. го ди не – не зна мо ка ко 
и чи ме под стак нут – на пу стио по ро ди цу и свје тов ни жи вот, за мо
на шив ши се и узев ши ду хов но име фра Ав гу стин, због ко јег га не ки 
од ауто ра по гре шно до во де у ве зу са цр кве ним ре дом Ав гу сти на ца.26 
На та ко ра ди кал ну про мје ну у вјер ском, дру штве ном и цје ло куп ном 
жи во ту мо гао се не сме та но од лу чи ти ако је био удо вац или уко ли ко 
му је још уви јек жи ва су пру га, вје ро ват но, уз те шку му ку, да ла са гла
сност за мо на ше ње и „ра ста ву од сто ла и кре ве та“ (se pa ra tio de men
sa et thorо), чи ме ни је би ла по ни ште на брач на ве за ни ти се ми је ња ло 
имо вин ско ста ње.27 Но во за мо на ше ни фра Ав гу стин до био је, ка ко се 
чи ни, пр ву слу жбу у Гре бе ну (да нас Кру па на Вр ба су), сје ди шту Гре
бен ске ку сто ди је, осно ва не кра јем XIV ви је ка на те ри то ри ји До њих 
Кра ја.28 Те исте (1464) го ди не, ка да га сре ће мо у Гре бе ну, при су ство
вао је фра ње вач ком збо ру на Па шма ну, о че му свје до чи и пот пис 
фра Ав гу сти нов из Хум ске зе мље.29 И по ред број них цр кве них оба

24 Љ. Ко ва че вић, Зна ме ни те срп ске вла сте о ске по ро ди це сред ње га ве ка. Ра ди во
је ви ћи – Ђур ђе ви ћи – Влат ко ви ћи (Зна ме ни те срп ске по ро ди це сред ње га ве ка), 
Го ди шњи ца Ни ко ле Чу пи ћа (ГНЧ), књи га X, Бе о град 1888, 211–212.

25 F, Mi klo šić, Mo nu men ta Ser bi ca spec tan tia hi sto ri am Ser bi ae, Bo sne, Ra gu sii (Mo
nu men ta Ser bi ca), Vi en nae 1858, 542, br. CDLXIV, (без да ту ма 1498).

За ни мљи во је да ауто ри дје ла Ро до слов не та бли це и гр бо ви срп ских ди на сти ја и 
вла сте ле, Бе о град 1991, на стра ни 160 до но се по да так да је ре че ни Ђу рађ умро 
при је сеп тем бра 1494, да би га у пра те ћем тек сту по но во „вас кр сли“ 1498. и по
ме ну ли ме ђу жи ви ма, а С. Ру дић му, на осно ву но во про на ђе ног до ку мен та из 
Ду бро вач ког ар хи ва „про ду жио жи вот ни ви јек“ чак до 1. апри ла 1502. го ди не. 

26 В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, Бе о град 1979, 144, и D. Ko rać, Vjer ske pri li
ke na pod ruč ju kne zo va Jur je vi ća – Vlat ko vi ća (Vjer ske pri li ke na pod ruč ju Jur je vi ća), 
Ra do vi Za vo da za po vi je sne zna no sti HA ZU u Za dru, Za greb – Za dar, 2007, 233. 

Пре ма ка зи ва њу К. Ју ри ши ћа Augu stin ci су, пред стра хом од Ту ра ка, мо ра ли 
оста ви ти За о строг из ме ђу 1463. и 1468. го ди не, што зна чи не што ра ни је не го 
што се Ан дри ја за мо на шио и до био ду хов но име Аугу стин. K. Ju ri šić, Ka to lič
ka cr kva na bi o kov skone re tvan skom pod ruč ju u do ba tur ske vla da vi ne, Za greb 1972, 
148–149.

27 Ви ди нап. 14.

28 D. Ko rać, Vje ra u Hum skoj ze mlji, Mo star 2008, 151, и Ј. Мр гићРа дој чић, До њи 
Кра ји. Кра ји на сред њо ве ков не Бо сне, Бе о град 2002, 145. О оста ци ма са мо ста на у 
Гре бе ну, као нај ве ћој град њи што су је по ди гли фра њев ци у ци је лој Бо сан ској 
ви ка ри ји ко ја је, по све му су де ћи, има ла и го сти њац (ho spi ci um), ви ди оп шир
ни је: B. Gra ljuk, Re zul ta ti (po ku snih) ar he o lo ških is ko pa va nja na sred njo vje kov nom 
lo ka li te tu „Zi di ne“ u Kru pi na Vr ba su, Na še Sta ri ne, XVI II–XIX, Sa ra je vo 1989, и M. 
An čić, Jaj ce. Por tret sred njo vje kov nog gra da, Split 1999, 104, nap. 241.

29 D. Ko rać, Vjer ske pri li ke na pod ruč ju Jur je vi ća, 234.
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ве за, овај фра ње вац је био и да ље по ли тич ки вр ло ак ти ван, што му, 
мо жда, као све ште ном ли цу и ни је до ли ко ва ло, а да и не го во ри мо о 
по вре ме ним пљач ка ма од ко јих, та ко ђе, ни је за зи рао.30 У по чет ку је 
оба вљао зна чај не ди пло мат ске ми си је у ко рист сво јих нај бли жих, да 
би им убр зо „окре нуо ле ђа“ и др жао се по стра ни од њих, што је во
ди ло „за хла ђе њу“ од но са пре ма ње му у чи та вој по ро ди ци. Уви дјев ши 
не сло гу ме ђу пре о ста лом бра ћом (Жар ком, Та ди јом и Ав гу сти ном) 
Ре пу бли ка је, да не би има ла не при ли ка, од лу чи ла да сва ком од њих 
ис пла ћу је по 200 пер пе ра на име њи хо вог ди је ла го ди шњег про ви
жу на за 1484–5. Жар ко и Та ди ја, ко ји су се др жа ли ску па, до би ли су 
400, а тек сре ди ном исте го ди не фра Ав гу стин при мио сво ју тре ћи ну 
од 200 пер пе ра.31

Ко ли ко год да не зна мо раз лог због ко јег је Влат ков син Ан дри ја оста
вио по ро ди цу и свје тов ни жи вот и оти шао у са мо стан гдје је „ce pit 
re gu lam ... San cti Fra ni sci“ и уз то до био ду хов но име фра Ав гу стин, 
још ма ње нам је по зна то за што је обје сио ман ти ју и по јас о клин и 
по чет ком 1476. на пу стио фра ње вач ки ред, ка да се по сљед њи пут по
ми ње као ње гов ре дов ник.32 Од та да за по чи ње и нај дра ма тич ни ји дио 
Ав гу сти но ве бур не и кон тро верз не би о гра фи је. По сли је по вла че ња 
из са мо ста на Влат ко вић се без пу но раз ми шља ња укљу чио у бор бу 
про тив Ту ра ка во ђе ну у пре о ста лом ди је лу хер це го ве зе мље.33 Је ди
но онај ко ји не по зна је пре вр тљи вост овог чо вје ка мо гао би се из не
на ди ти ње го вим пре ла ском на тур ску стра ну, због че га га већ кра јем 
1481. ду бро вач ки из во ри по ми њу као „вој во ду“ у слу жби хер це го
вач ког сан џакбе га Аја за.34 Још ве ћи раз лог за раз ми шља ње је дру ги 
ду бро вач ки по мен „Ав гу сти на Тур чи на“ (Augu sti no Tur cho), што је 
на ве ло не ке од ста ри јих ис тра жи ва ча да твр де ка ко је овај „бив ши 
фра тар“ по стао чо вјек „ислам ске вје ро и спо ви је сти“.35 Али, он као да 
је уна при јед знао за то, па се по ста рао да у пре о ста лом ди је лу жи
во та за др жи нај при је сво је „мо на шко име“ (fra Augu sti no), а по том 
„вој во да Ав гу стин“, без оне, је дан је ди ни пут упо три је бље не ети ке те 
„Tur chus“.36

30 HAD: Ac ta Con si li um Ro ga to rum (Cons. Rog.) XXI II, fol. 27’, 17. II 1476. Упор. 
В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, 95, нап. 68, и Б. Хра бак, Хер це го вач ки Влат ко
ви ћи од 1471. до 1537. го ди не (Хер це го вач ки Влат ко ви ћи), Из ста ри је про шло сти 
Бо сне и Хер це го ви не, Књ. III, Бе о град 2004, 220.

31 М. Ди нић, Ду бро вач ки три бу ти – Мо го риш, Све тод ми тар ски и Ко на во ски до
хо дак, Про ви жун бра ће Влут ко ви ћа (Ду бро вач ки три бу ти), Глас СКА CLXVI II, 
Дру ги раз ред 86, Бе о град 1935, 53; В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, 144, и Б. 
Хра бак, Хер це го вач ки Влат ко ви ћи, 221.

32 М. Ди нић, Ду бро вач ки три бу ти, 255; В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, 144, и 
Б. Хра бак, Хер це го вач ки Влат ко ви ћи, 223.

33 М. Ди нић, Ду бро вач ки три бу ти, 255.

34 В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, 144; Б. Хра бак, Хер це го вач ки Влат ко ви ћи, 
137, 221 и D. Ko rać, Vje ra u Hum skoj ze mlji, 152.

35 HAD: Cons Rog. XXV fol. 22, 24. IV 1485. Ви ди о то ме: Gi a co mo Luc ca ri, Co pi
o so ri stret to de gli an na li di Ra gu sa (Co pi o so ri stret to), Ve ne tia 1790, 11; В. Ата на сов
ски, Пад Хер це го ви не, 144, и М. Ди нић, Ду бро вач ки три бу ти, 255.

36 О то ме оп шир ни је: М. Ди нић, Ду бро вач ки три бу ти, 255, и D. Ko rać, Vje ra u 
Hum skoj ze mlji, 151.
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По што су дво ји ца ста ри је бра ће – Ива ниш и Жар ко – пред на до ла зе
ћом опа сно шћу од Ту ра ка, на пу сти ли сво је древ не ба шти не и на се
ли ли се у кра је ве око ри је ке Це ти не, Ав гу стин је за јед но са мла ђим 
бра том Та ди јом остао у ста ром кра ју, гдје су „но стал гич ну љу бав“ 
пре ма за ви ча ју пла ти ли ску пом ци је ном тур ског по да ни штва.37 Не 
зна мо да ли због то га што су јед но ври је ме жи вје ли у су сјед ству је
дан по ред дру гог, али се Ав гу стин да ле ко че шће ви ђао са хер це гом 
Влат ком не го ли и са јед ним од сво је ро ђе не бра ће. Не зна се тач но 
о че му су раз го ва ра ли док су се сре та ли у гра ду ис под Ср ђа, или, још 
че шће у пе ље шкој Осо бља ви.38 Уви јек ка да би се на шао у не кој ми си
ји у Ду бров ни ку, вла да ни је би ла „шкр те ру ке“, већ је сво га не пред
ви ди вог су сје да да ри ва ла од ре ђе ним нов ча ним из но сом или ску по
цје ним тка ни на ма.39 И по ред ни за са чу ва них по је ди но сти о ње му, у 
ли те ра ту ри су оста ле број не кон тро вер зе о Ав гу сти но вом лич ном, 
по ро дич ном, јав ном, па и тај ном жи во ту, по пут не ја сног раз ло га о 
на пу шта њу фра ње вач ког ре да по чет ком 1476. го ди не.

Овај не у кро ти ви, лу та ју ћи и по ма ло не у рав но те же ни „свр зи ман
ти ја“ пре по знао би се, из гле да, у дра ма тич ном ка зи ва њу ду бро вач
ког кан це ла ра с по чет ка XV ви је ка да „од по то па свје та ни је се то
ли ко свјет смел и вр тјел ко ли ко са де“.40 И, за и ста збу ње ни и фру
стри ра ни фра ње вац се, за јед но с остат ком сви је та, „то ли ко смел и 
вр тјел“, да је у исто ври је ме по ла зио на де се ти не ра зних стра на и 
за по чи њао на сто ти не но вих по сло ва, при че му го то во ни кад ни
је сти зао до ко нач ног ци ља ни ти за вр ша вао оно за по че то. Не ки од 
ауто ра на ра тив них из во ра – по пут Ј. Лу ка ре ви ћа – твр де да се на
кон на пу шта ња са мо стан ског жи во та вра тио сво јој ста рој же ни 
(не ка зу ју ћи ни шта о си ну Ђу ра ђу), а дру ги га, опет, „же не“ не ком 
дру гом, и, вје ро ват но, од ње га знат но мла ђом, иза бра ни цом.41 Но, 
оста ви смо се са да емо тив ног жи во та „раз врат ног“ Влат ко ви ћа и по
гле дај мо у ка квом је од но су био са да ле ким Тур ци ма и су сјед ним 
Ду бров ча ни ма. Да ни су би ли у пра ву они ко ји су га на зи ва ли „по тур
че ња ком“ ко ји је, по пут број них са вре ме ни ка, „про дао вје ру за ве че
ру“ и пре шао на ислам, го во ре и пре о ста ли тур ски из во ри ко ји га на
зи ва ју „по кој ним не вјер ни ком Ав гу сти ном“, а не не ким му сли ман
ским име ном ко је би си гур но до био у слу ча ју да је „пре сал ду мио“ на 
њи хо ву стра ну. Зар би, уоста лом, да је „вје ром пре вр нуо“ мо гао би ти 
са хра њен у за о стро шкој цр кви Св. Ма ри је ко ју је, по сли је Гре бе на, 
вје ро ват но, не ко ври је ме оп слу жи вао и бо га то об да рио са мо не ко
ли ко го ди на ра ни је. Све то го во ри да се, упр кос број ним гри је хо ви
ма по чи ње ним про тив ње них „ре гу ла“, Влат ко вић, ипак, ра стао са 
„овим сви је том“ у ми ру и бла же ној љу ба ви са ка то лич ком цр квом.42

37 В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, 92, нап. 48.

38 В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, 145–146 и Б. Хра бак, Хер це го вач ки Влат ко
ви ћи, 220.

39 В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, 137, 146.

40 Љ. Сто ја но вић, ССПП I/1, 261–262, бр. 249, 8. VI II 1404.

41 G. Luc ca ri, Co pi o so ri stret to, 11 и D. Ko rać, Vje ra u Hum skoj ze mlji, 151.

42 K. Ju ri šić, Ka to lič ka cr kva na bi o kov skone re tvan skom pod ruč ju, 14, и D. Ko rać, 
Vje ra u Hum skoj ze mlji, 51–52, 151.
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Па да ви ди мо он да у че му ле жи пра ва исти на о овом пред исто ри јом 
че сто оп ту жи ва ном чо вје ку. Као лич ност од ве ли ког по вје ре ња на 
Пор ти, вој во да Ав гу стин је, по сли је тур ског осва ја ња Ху ма с гор њим 
При мор јем, до био по твр ду сво је ста ре ба шти не „у на хи ја ма  Вр го
рац, Љу бу шки и При мор је“, ко ја се по ње му про зва ла Ав гу сти но вом 
зе мљом. Тач ни је, Тур ци су осно ва ли по себ ну на хи ју – смје ште ну на 
под руч ју гор њег При мор ја – и на зва ли је Фра гу стин. По сли је ње го ве 
по ма ло не ја сне и ми сте ри о зне смр ти, ста ри и ни кад до кра ја ис кре ни 
при ја те љи Тур ци пре да ли су Кра ји ну и Ав гу сти но ву Хум ску (зе мљу) 
на при вре ме ну упра ву Јур ју Мар ко ви ћу Ка чи ћу, ко ји је сре ди ном 
1499. пи сао Спли ћа ни ма као тур ски по да ник, а го ди ну да на ка сни је 
се ти ту ли сао као го спо дар Кра ји не и чи та ве Ав гу сти но ве зе мље. Та 
Ав гу сти но ва зе мља, пр ви пут та ко по ме ну та 1495, а не ко ли ко го ди на 
ка сни је као Ав гу сти но ва Хум ска зе мља, об у хва та ла је Вр го рац, Љу
бу шки и При мор је. Ње зин цен трал ни дио био је у Гор њем ма кар ском 
при мор ју, са сје ди штем у Град цу, ко ји је до сре ди не три де се тих го
ди на XVI ви је ка при па дао на хи ји При мор је ко ја је по том по ди је ље на 
на дви је на хи је: При мор је и Фра гу стин, при че му је на хи ја При мор
је об у хва та ла До ње, а на хи ја Фра гу стин Гор ње ма кар ско при мор
је.43 На ве де ни при мјер овог пре вр тљи вог, а не ки ће мо жда ре ћи са мо 
„сна ла жљи вог“ чо вје ка, ко ји је очи то био „цр на ов ца“ у чи та вој фа
ми ли ји Влат ко ви ћа, нај бо ље по ка зу је ка ко је чак и код не ких „ду хов
ни ка“ осје ћај при пад но сти вла сти тој вјер ској за јед ни ци био да ле ко 
ис под лич ног ин те ре са.

За раз ли ку од оста ле бра ће, Ав гу стин је био у го то во стал ном су
ко бу са су сјед ним Ду бров ча ни ма. Не ра зу ми је ва ње и отво ре ни су
коб – пра ће ни уз кон спи ра тив ну пре пи ску – кул ми ни ра ли су сре
ди ном 1473. ка да је по ста ло ја сно да се ра ди о по ку ша ју са мо вољ
ног фра тра да на ду бро вач ком острв це ту Па сред њи ци са гра ди не
ка кво на се ље, гдје је већ био по ди гао не ко ли ко ку ћа, на шта су му 
Ду бро вча ни оштро по ру чи ли да их у ро ку осам да на из мје сти ода
тле, или ће то, у про тив ном учи ни ти стон ски кнез са ма њом ри јеч
ном фло ти лом и од ре ђе ним бро јем људ ства и спри је чи ти га у том 
су лу дом на у му.44 Не зна мо да ли због озбиљ не љут ње ср ди тих су сје
да, или због не чег дру гог, Влат ко вић се у то ку не ко ли ко на ред них го
ди на, углав ном, гу би из вид ног по ља ду бро вач ке вла де. Про ри је ђе не 
и са др жа јем не го ли обич но, оскуд ни је ви је сти по ка зу ју да је у зи му 
1476. од ре дио Бер нар да Гун ду ли ћа за сво га про ку ра то ра, а не ко ли ко 
да на ка сни је во дио не ке на ма не по зна те раз го во ре са љу ди ма хер це
га Влат ка (Сте фа ном Лу ка ре ви ћем и Ра ди чем Дра ку ље ви ћем) у, по 
злу чу ве ној, пе ље шкој Осо бља ви.45 Да ли би у ве зи с овим тај ним раз
го во ри ма мо гла ста ја ти и доц ни ја ту жба због не ке пљач ке, не би смо 
зна ли ре ћи, по што се не ви ди ни гдје се ни про тив ко га ова до го ди ла. 
И ка ко „зло ни ком до бра до ни је ло ни је“, овај „рас по ја са ни“ Влат ко
вић се убр зо увје рио и у то „ка ква је вје ра у Тур чи на“ ко ји му је, с 
јед не стра не, да ри вао и по твр ђи вао „зе мље и гра до ве“, а с дру ге стра

43 H. Ša ba no vić, Bo san ski Pa ša luk, Sa ra je vo 1959, 199; В. Ата на сов ски, Пад Хер це
го ви не, 140, нап. 119, и D. Ko rać, Vje ra u Hum skoj ze mlji, 152.

44 В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, 67.

45 Исто, 94–95, нап. 68.
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не га на кон не ко ли ко го ди на стр пао у вла сти ти за твор.46 Ода тле је 
овај „љу ти си рак“ мо лио Ду бров ча не да му да ју ње гов дио про ви жу на, 
на шта су му – ви дјев ши га у не во љи, уз ње го вих 200 пре ко Ан дри је 
Сор ко че ви ћа – пу но моћ ни ка вој во де Жар ка – ис пла ти ли и Жар ков 
дио про ви зи је у из но су од 200 пер пе ра, не би ли се ка ко „иш чу пао“ 
из тур ског ка за ма та.47 Успио је и спа сао жи ву гла ву! Да је, уз гла ву, 
спа сао и „образ“ ка зу је оних 200 пер пе ра ко је је, пре ко по ми ња ног 
Жар ко вог пу но моћ ни ка Сор ко че ви ћа, вра тио бра ту на име по су ђе ног 
нов ца он да ка да му је би ло нај те же.48 Да је ма ле ро зни Ав гу стин био, 
за и ста, пра ви „ло вац на про бле ме“ по ка зу је ње гов да љи жи вот ни пут. 
Ни ка ко му, из гле да, ни је би ло ја сно да ће му јед но стра но тур ско при
ја тељ ство јед но га да на до ћи гла ве. На по чет ку на ред не (1488) го ди не 
за при је ти ла му је по но во опа сност да из гу би ону исту гла ву ко ју је 
са мо не ко ли ко мје се ци ра ни је успио из ни је ти ис пред Ту ра ка, по што 
се „за тво рен“ (de ten ti) и „око ван“ (vin cto) на шао у угар ској твр ђа ви 
Кош (in Chos), ода кле је по но во „пре кли њао“ Ду бров ча не да му ис
пла те ње гов дио про ви жу на, али су Ду бров ча ни, вје ро ват но из об зи ра 
пре ма Угри ма, овог пу та би ли не у мо љи ви, па су му ус кра ти ли уоби
ча је них 200 пер пе ра, чак и уз јем ство.49 Уко ли ко је вје ро ва ти јед ној 
при зна ни ци на 200 пер пе ра – не зна мо да ли ис прав но да ти ра ној 19. 
апри ла 1488. – са ње го вим пот пи сом „Agústin Húmski“, Ду бров ча ни 
су му, ипак, мо гли по сла ти ње гов дио про ви жу на ко ји му је, као и у 
слу ча ју Ту ра ка, спа сао жи ву гла ву и, ба рем за не ко ври је ме, про ду
жио жи вот ни ви јек.50 Ме ђу тим, Ј. Лу ка ре вић је био у пра ву ка да је 
твр дио да је, по на ло гу угар ског кра ља Ма ти је Кор ви на, Ав гу стин био 
убр зо уби јен и оти шао на по сљед њи по чи нак у Бо го ро ди чи ну цр кву у 
За о стро гу, с ко јом су чи та во ври је ме сред њег ви је ка Влат ко ви ћи би ли 
нај у же по ве за ни.51

*

Већ одав но је у исто риј ској ли те ра ту ри по зна то да је Сре бре ни ца у 
сред њем ви је ку сло ви ла као ве ли ко и плод но ра са ди ште ка то лич ког 
све штен ства. Још да ле ке 1376. по ми њу се „presbyter Mar cus“ ко ји је 
био „cap pe la nus fo ri Srebreniçe“ у уло зи свје до ка у јед ном спор ном 
те ста мен ту ко ји је са ста вљен у овом гра ду.52 С об зи ром на мно го
знач ност ти ту ле ка пе ла на, чи ји су но си о ци би ли рас по ре ђи ва ни сву
да гдје је по сто ја ла по тре ба за ре дов ним слу же њем об ре да – од па
пи ног окру же ња па до по је ди них бра тов шти на и нај ма њих ка пе ли ца 
– да нас не зна мо ко ју је сре бре нич ку цр кву или ка пе лу оп слу жи вао 

46 D. Ko rać, Vje ra u Hum skoj ze mlji, 153.

47 Б. Хра бак, Хер це го вач ки Влат ко ви ћи, 221.

48 В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, 146.

49 М. Ди нић, Ду бро вач ки три бу ти, 235–236.

50 В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, 146.

51 D. Ko rać, Vje ra u Hum skoj ze mlji, 148, 151.

52 М. Ди нић, За исто ри ју ру дар ства у сред њо ве ков ној Ср би ји и Бо сни I (За исто
ри ју ру дар ства I), Бе о град 1955, 53–54, 59, 95, и Д. Ко ва че вићКо јић, Сред њо
вје ков на Сре бре ни ца (XIV–XV ви јек) (Сред њо вје ков на Сре бре ни ца), Бе о град 2010, 
17, 63, 139.
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овај ка то лич ки ре дов ник.53 Чак се го ди ну да на ра ни је (1375) у нај
ста ри јем по пи су фра ње вач ких са мо ста на у бо сан ској ви ка ри ји – да
том у дје лу Бар то ло ме ја Пи зан ског „De con for mi ta te vi tae B. Fran ci sci“ 
– по ми ње и фра ње вач ки ма на стир у Сре бре ни ци, ко ја је на ве де на 
ме ђу мје сти ма ма чван ске ку сто ди је.54 За хва љу ју ћи са др жа ју јед ног 
ар хив ског до ку мен та ду бро вач ке про ве ни ен ци је по ну ђе ног на уч ној 
јав но сти при је два де се так го ди на са зна је мо да је три де се тих го ди на 
XV ви је ка (ври је ме на ста ја ња до ку мен та!) пре ва зи ђе но раз до бље у 
ко ме су фра њев ци у Бо сни би ли пре те жно стра ни ми си о на ри, по
сли је ко јег су пре о вла да ли до ма ћи љу ди из бли же или да ље око ли
не са мо ста на, за хва љу ју ћи но ва че њу и за ре ђи ва њу мла ђих чла но ва 
са мо стан ског брат ства. По ку ша мо ли оти ћи ко рак да ље и утвр ди ти 
мје ста из ко јих су до ла зи ли су о чи ће мо се са оном уоп ште ном фор
му ла ци јом „de Bo si na“ (из Бо сне), па чак и он да ка да се иза њи хо вог 
име на по ми ње мје сто, не ће мо мо ћи ра за зна ти уви јек ка да је то мје
сто њи хо вог по ри је кла, а ка да мје сто слу жбо ва ња, с об зи ром на из
у зет но ве ли ку по кре тљи вост фра ње ва ца из са мо ста на у са мо стан.55 
Ка ко је, ме ђу тим, циљ на шег из ла га ња да, по мо гућ но сти, пра ти мо 
цје ло куп ни пут „на ших ли ко ва“ од чи на мо на ше ња па до смр ти, што 
је због по ме ну тих уоп ште но сти и њи хо ве пре ве ли ке по кре тљи во сти 
че сто не мо гу ће, то се не ће мо ни упу шта ти у ра бо ту та кве вр сте. 

За јед ну ма лу сре ди ну ка ква је би ла Сре бре ни ца то га до ба би ло 
је са свим до вољ но и то што је ши рој сре ди ни по да ри ла јед но та
кво име ка ко је име Ђу ре Дра ги ши ћа – та да ма ги стра те о ло ги је и 
фи ло зо фи је.56 О Дра ги ши ћу је на пи са но на сто ти не стра на раз
ли чи тих тек сто ва, од ко јих су не ки: о Дра ги ши ће вом пре зи ме ну 
(До бро тић, До бре тић) и за блу да ма око мје ста ро ђе ња (Јај це, Фи
рен ца), па до при пад но сти кра ју или гра ду (Грк, Ма ке до нац, Угрин 
– Hun ga rus, Си ци ли ја нац, Си ра ку жа нин, Ду бров ча нин) већ одав но 
смје ште ни у де пое број них на уч них би бли о те ка. Оста ла је, ме ђу тим, 
за блу да ко ја се и да ље упор но по на вља у на пи си ма о ње му у мно гим 
ен ци кло пе ди ја ма и лек си ко ни ма. То је апо дик тич на и без мно го чвр
стих ар гу ме на та из но ше на тврд ња да је Дра ги шић као ди је те пре бје
гао у Ду бров ник, до био пр ву на о бра збу и, по не ки ма, у овом гра ду 
сту пио у фра ње вач ки ред.

Ду бро вач ки би о гра фи XVII и XVI II ви је ка – Сал во Ма ри ја Цри је вић, 
Се ба сти јан Сла де Dol ci и Фра но Ма ри на Ap pen di ni – оти шли су и ко
рак да ље и за кљу чи ли да је Дра ги ши ће ва до мо ви на био Ду бров ник, 
а он Ду бров ча нин ко јег су, као та квог, увр сти ли у би о гра фи је ду бро
вач ких пи са ца.

а) Сал во Цри је вић, нај и стак ну ти ји би о граф, твр дио је да је још као 
ди је те, бје же ћи по пут ве ћи не дру гих слав них Бо са на ца до спио у Ду
бров ник и та мо био об да рен гра ђан ством (ci vi ta te do na tus), те га ње

53 О мно го знач но сти ти ту ле ка пе ла на ви ди: L. Ble ho va Če le bić, Hri šćan stvo u Bo
ki Ko tor skoj, 99–100.

54 D. Man dić, Fra nje vač ka Bo sna, 228, 232.

55 О то ме оп шир ни је: С. Ћир ко вић, Јед на пар ни ца сре бре нич ких фра ње ва ца (Уз 
ју би леј бо сан ске фра ње вач ке би ску пи је) (Јед на пар ни ца ду бро вач ких фра ње ва ца), 
ГДИ БиХ, год. XL–XVI (1989–1990), Са ра је во 1990, 35–36.

56 V. Pan džić, Ži vot i dje lo Jur ja Dra gi ši ća (1445–1520), Do bri pa stir, 1–2, Sa ra je vo 
1976, 3–27.
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го ви са вре ме ни ци на зи ва ју Ду бров ча ни ном, ко ји, осим Ду бров ни ка, 
ни је по зна вао дру ге до мо ви не. 

б) Се ба сти јан Сла де Dol ci – го во ре ћи о ње му у два на вра та – ка зу је да 
је до шао у Ду бров ник још као ди је те, при мив ши у овом гра ду школ
ски од гој (li be ra li ter edu ca tus) и ва зда се би при пи си вао име Ду бров
ча ни на (Ra gu sa ei no men per pe tuo vo lunt). 

в) Фра но Ма ри на Ap pen di ni зна да се ро дио у кра ју Бо сне – про зва
ном Сре бре ни ца или Ар ген ти на – по јед ном руд ни ку, ода кле се скло
нио у Ду бров ник ко ји је уви јек при зна вао за сво ју до мо ви ну (che 
sem pre ric co na be per sua pa tria).57

По сли је све га ово га, не спор но је дан од нај бо љих по зна ва ла ца Ду бро
вач ког ар хи ва (у прет ход ној на по ме ни већ по ме ну ти) З. Шун дри ца 
се за пи тао да ли се сми је из ве сти из  Дра ги ши ће вих ри је чи у пред го
во ру, од но сно у по све ти ду бро вач ком Се на ту ње го вог дје ла De na tu ra 
an ge li ca – на ста лог 1459. го ди не – ка да је Дра ги ши ћу би ло око 50 
го ди на и ка да је већ био про фе сор те о ло ги је и фи ло зо фи је – она
кав за кљу чак ка квог су из ве ли ду бро вач ки би о гра фи? Од го вор му је 
пру жи ла ана ли за тек ста ње го ве по све те Ду бров ни ку ко ји у цје ли ни 
гла си: 

„До и ста, по за у зи ма њу Сре бре ни це и чи та вог Или ри ка од Ту ра ка, 
још као ди је те, ис трг нут из ру ку нај о крут ни јег  не при ја те ља, у до
ста ње жној до би, од ве ден сам у Ита ли ју. Ту сам нај ви ше из у ча вао 
фи ло зо фи ју и те о ло ги ју (а и у Па ри зу и у да ле кој Бри та ни ји, ко ју 
зо ву Ен гле ска учио сам те о ло ги ју). Ода тле, по сли је го то во три де сет 
и три го ди не – ка да сам – што због же сти не не при ја те ља (би јег из 
Фи рен це због устан ка по чет ком 1494. Ђ. Т.), што из љу ба ви пре ма 
срод ни ци ма – по хр лио на траг у го то во не по зна ту до мо ви ну и ту био 
ту ђи нац бра ћи сво јој и стра нац  си но ви ма мај ке сво је, ви сте ме по
себ ном љу ба вљу по ча сти ли; ви сте ме го сто љу би во при ми ли; ви сте 
ме при зна ли; ви сте ми до бро чин ства учи ни ли. Ти ме сте ми да ли и 
по ти ца ја. И не са мо ти ме већ по вје ре њем, пле ме ни то шћу, ве ли ко
ду шно шћу и че сти то шћу пре о длич них гра ђа на ва шег гра да, а и не
ком до мо вин ском љу ба вљу. А да та љу бав има нај ве ћу сна гу, сви ма 
је по зна то. По при ро ди смо, на и ме, по не се ни на шим дје тињ ством и 
при си ље ни во ље ти мје ста гдје смо као дје ца ла зи ли.“58 

Да кле, у нај кра ћем, Дра ги шић у сво јој крат кој би о граф ској ски ци 
го во ри о сво ме од ла ску у Ита ли ју по сли је тур ског про до ра у Бо сну; 
по врат ку у до мо ви ну (Бо сну!) на кон устан ка у Фи рен ци у зи му 1494; 
не при јат ном и озло је ђе ном ис ку ству у до мо ви ни гдје се осје тио ту
ђин цем и стран цем у вла сти тој ку ћи и о ср дач ном при ја му Ду бров
ча на ка да је до шао у њи хов град.

Ком па ра ци јом крат ке и згу сну то пи са не Дра ги ши ће ве би о гра фи је и 
на при јед по ме ну тих ка зи ва ња ду бро вач ких би о гра фа, оба ви је ште ни 
и раз бо ри ти аутор сту ди је о Дра ги ши ћу, за јед но са па жљи вим чи
та о цем, по ста вља и се би и ње му не ко ли ко ло гич них пи та ња: да се 

57 О све му то ме да ле ко оп шир ни је: Z. Šun dri ca, Đu ro Dra gi šić i Du brov nik, Taj na 
ku ti ja Du bro vač kog ar hi va I, Du brov nik 2008, 146–148.

58 Isto, 148.
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Дра ги шић, за и ста, по сли је тур ског осва ја ња Сре бре ни це, скло нио у 
Ду бров ник и у ње му бо ра вио, да ли би то про пу стио ис та ћи у по
све ти Се на ту ко јем му је, за сва ње го ва бри жљи во на бро ја на до бро
чин ства, до кра ја жи во та остао за хва лан? Би ли та ко ва жан до га ђај 
за сво ју суд би ну, ка да га је Ду бров ник, као не ја ко ди је те, ис тр гао из 
ру ку нај о крут ни јег не при ја те ља и при мио у сво је кри ло, за бо ра вио 
да на по ме не? Од го вор је, на рав но, оче ки ван: ни јед но ни дру го не би 
учи нио!

У да љем тек сту сво је по све те Се на ту вај као се но стал гич ни Дра ги
шић да је, што због, „же сти не не при ја те ља“ у Фи рен ци, а што због 
„љу ба ви пре ма срод ни ци ма“, по хр лио на зад „у го то во не по зна ту до
мо ви ну“ и та мо био „ту ђи нац бра ћи сво јој и стра нац си но ви ма мај
ке сво је“, ме ђу ко ји ма не зна мо да ли је био и онај, из ду бро вач ких 
из во ра по зна ти нам, Ра дић Тврт ко вић, „ne pos (вје ро ват но се стрић?) 
ma gi stri Ge or gii de Sre bre ni ca or di nis Mi no rum“.59 Ду бо ко раз о ча ран 
од но си ма у вла сти тој по ро ди ци и ста њем у бив шој до мо ви ни, Дра ги
шић се на шао у Ду бров ни ку, гдје му је при ре ђен ве ли чан ствен до чек 
и ука за но сјај но го сто прим ство. Под стак нут и га нут ти ме, ус хи ће ни 
гост се за хва лио љу ба зним до ма ћи ни ма за сва до бро чин ства, про
же та „и не ком до мо вин ском љу ба вљу“ (atque qu o dam pa trio amo re), 
ка кву ни је ни из да ле ка осје тио у сво јој пра вој до мо ви ни – Сре бре ни
ци.60 Јед ном ри јеч ју, Ду бров ник га је при мио као да се у ње му ро дио!

Упр кос ду бо ким ду шев ним „ожиљ ци ма“ на не се ним др жа њем сво јих 
нај ми ли јих, а, вје ро ват но, ни шта ма ње и по на ша њем пред став ни ка 
та мо шњих вла сти, Дра ги шић је, ипак, и да ље у дну ду ше, скри вао 
ду бо ко за пре та ну за ви чај ну љу бав, по што се, као и сва ки дру ги чо
вјек, по при ро ди ства ри – но шен на кри ли ма без бри жног дје тињ ства 
– мо рао нај ду же и нај ра ди је сје ћа ти оних мје ста на ко ји ма је са вр
шња ци ма трч ка рао. Ова ко за пи са не ње го ве ри је чи, пре пу не жа ла за 
не по врат ним дје тињ ством, мо гле су се од но си ти са мо на Дра ги ши
ће ву род ну Сре бре ни цу, а не ни ка ко на Ду бров ник ко ји, не са мо да 
се у њи ма не по ми ње, већ би се сва ки ње гов по мен у том кон тек сту, 
по ред оста лог, ус про ти вио и жи вот ном до бу у ко јем је на пу стио род
ни крај. Обич но се узи ма да је овај зна ме ни ти фра ње вац био ро ђен 
из ме ђу 1448. и 1450. го ди не, а сти гао у Ита ли ју на по чет ку из бо ра 
па пе Па вла II (у ав гу сту 1464), што би зна чи ло да је, као што и сам на 
јед ном мје сту ка зу је, мо гао има ти око 15 го ди на, а то му, ма гдје 
год да је при спио и до шао, не би при ло чи ло „ла зи ти“ са сво јим 
ис пи сни ци ма.61

Дра ги шић ни је ни ка да и ни гдје, ба рем ко ли ко се да нас зна, по ме нуо 
свој дје чач ки бо ра вак у гра ду под Ср ђем, што то ни су учи ни ли ни 
Ду бров ча ни, па, чак, ни ње го ви уче ни ци и обо жа ва о ци – ис так ну ти 
ду бро вач ки ху ма ни сти – ко ји су ње му у част ис пје ва ли без број пје
са ма и ода и ко ји, да су зна ли за та кав бо ра вак, за си гур но га не би 
пре ћу та ли. Оту да и не из бје жно пи та ње: ка ко је мо гло до ћи до за блу
де, о Дра ги ши ћу, дје те ту, скло ње ном пред по мах ни та лом на је здом 

59 Isto, 153, nap. 19.

60 Isto, 149.

61 Ви ди нап. 58.
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Ту ра ка у Ду бров ник? Умје сто оче ки ва ног од го во ра отва ра се и јед но 
дру го пи та ње: Ни су ли мо гли Дра ги ши ће во дав но скла ња ње у Ду
бров ник и овај ње гов, са да по ре ду тре ћи бо ра вак у ње му (од фе бру
а ра 1496. до ма ја 1500. го ди не), Дра ги ши ће ви би о гра фи, хо ти мич но 
или не хо ти мич но, спо ји ти у јед но и та ко овај са да шњи че тво ро го ди
шњи бо ра вак из Дра ги ши ће вог зре лог до ба пре ба ци ти у ње го во ра
но дје тињ ство? Уз нај ве ћи опрез да не пре ђе мо гра ни цу до зво ље ног, 
прет по ста вља мо да су по ме ну ти би о гра фи, да би по др жа ли ста во ве 
сво јих прет ход ни ка о „Дра ги ши ћу Ду бров ча ни ну“ у ње го вој по све ти 
ду бро вач ком Се на ту „про чи та ли“ не што че га, за и ста, та мо не ма, а то 
је да је овај „ин три гант ни“ фра ње вац, око ко јег су се мно ги јаг ми ли и 
при сва ја ли га се би, „про вео дје тињ ство у Ду бров ни ку“ и, без ика квог 
ослон ца у по зна тим из во ри ма, за кљу чи ли да га „тре ба сма тра ти Ду
бров ча ни ном“, што се „и он сам сма трао“ (ма да то ни ка да и ни гдје 
– по на вља мо – ни је ни из ја вио ни за пи сао). И, ево, та ко је по вр шним, 
не па жљи вим и, за што не ре ћи, и тен ден ци о зним чи та њем Дра ги ши
ће вог дје ла, би ла по твр ђе на (ка мо пу сте сре ће да је је ди на!) „ста ра 
за блу да“ о Дра ги ши ћу Ду бров ча ни ну, а на њу „на ка ла мље на и но ва“ 
ко ја го во ри о ње го вом дје чач ком пе ри о ду у Ду бров ни ку. Но, и по ред 
то га што ни је био Ду бров ча нин, ни ти је као ди је те бо ра вио у њи хо
вом гра ду, овај пре сти жни бо сан ски фра ње вац је ди љем та да шњег 
сви је та про нио сла ву Ду бров ни ка, да ле ко ви ше од мно гих пра вих и 
ро ђе них Ду бров ча на.62

Овог ви ђе ног ме ђу нај ви ђе ни ји ма, ко јег би са да мно ги хтје ли ме ђу 
сво је, не би смо смје ли оста ви ти без од го во ра ка да је и гдје сту пио у 
фра ње вач ки ред – пи та ње те шко, а од го вор не си гу ран! Мо жда и не 
би би ла да ле ко од исти не она – у ли те ра ту ри на мно го мје ста по на
вља на прет по став ка – да се Дра ги шић још „као ди је те по чео дру жи ти 
с фра њев ци ма у сво јој Сре бре ни ци“, гдје је „при мио пр ву на о бра збу 
и сту пио у фра ње вач ки ред“, те да су га ста ри ји и ис ку сни ји, уви дјев
ши „ње го ву на да ре ност“, упу ти ли у Ита ли ју на да ље шко ло ва ње.63 То 
као да ко ин ци ди ра са ри је чи ма јед ног још уви јек мла дог и го ло бра
дог, али за сво је го ди не обра зо ва ног ре дов ни ка ко ји је ушао „у слат
ку и ве ли ку Ита ли ју као мла ди ћак с не ма ло зна ња и при је љуп ко га 
не го ли озбиљ ни јег из гле да“ (in dul cem et mag nem Ita li am ado le scen
tu lus in ge nio non par vo et aspec to po ti us ve nu to gra vi), што са свим 
од го ва ра „сли ци и при ли ци“ јед ног пет на е сто го ди шња ка ко ји се у тој 
до би мо гао са мо та ко да ди ви „слат кој и ве ли кој“ Ита ли ји, о ко јој 
је, вје ро ват но, мо гао до тад са мо слу ша ти од сво је ста ри је „са бра ће“ 
у сре бре нич ком са мо ста ну.64 Гвар ди ја ну и са мо стан ском брат ству у 
Сре бре ни ци ни је, из гле да, би ло те шко по сла ти на „ве ли ке шко ле“ у 
да ле ки сви јет сво га „да ро ви тог ју но шу“, о ко ме се у по чет ку ста рао 
њи хов стар је ши на у Ри му.

Да ли је уоп ште, и ако је сте, у ко ли кој је мје ри на Дра ги ши ћев из бор 
про фе си је мо гла ути ца ти дру штве на сре ди на из ко је је по ти цао. Ни је 
ли, мо жда, био је дан од по то ма ка бо сан ске вла сте ле, тач ни је оне бра

62 Z. Šun dri ca, Đu ro Dra gi šić i Du brov nik, 185.

63 С. Ћир ко вић, Јед на пар ни ца сре бре нич ких фра ње ва ца, 39, и Д. Ко ва че вићКо
јић, Сред њо вје ков на Сре бре ни ца, 157.

64 Z. Šun dri ca, Đu ro Dra gi šić i Du brov nik, 52, nap. 14.
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ће Дра ги ши ћа, ко ји ма је краљ Сте фан То маш 1446. обе ћао „да не ће 
ди ра ти у по твр ђе не им зе мље и гра до ве“.65 Пи та ња мно го, а од го во
ра ма ло! На и ме, пре зи ме Дра ги шић ни је би ло не по зна то пи са ри ма 
ду бро вач ке кан це ла ри је ко ји су ме ђу ње го вим но си о ци ма би ље жи ли 
бер бе ре, тка че, под стри га че сук на и све ште ни ке из ра зних мје ста – 
по пут Ру ди на и Љу бо ми ра у Хум ској зе мљи, па до Сре бре ни це у до
њем Под ри њу.66 За то ће се и ово мо ра ти при дру жи ти оним број ним, 
на при јед по ста вља ним пи та њи ма ко ја су оста ја ла без од го во ра.

На по ме ни мо на кра ју и то да је Шун дри чи но из ла га ње о Ђу ри Дра
ги ши ћу у до број мје ри ком пле мен тар но с ре зул та ти ма до ко јих је, 
на осно ву дру ге ли те ра ту ре и ар хив ске гра ђе, дру га чи је, пре те жно 
ва ти кан ске, про ве ни ен ци је, до шао Б. Пан џић, ко ји по ка зу ју „да је он 
већ у Сре бре ни ци, од но сно усор ској ку сто ди ји, по стао фра ње вац и 
као фра ње вац по бје гао ис пред Ту ра ка“, уз ма лу и сит ну на до пу ну да 
је из Бо сне пре шао у За дар и из За дра (у ав гу сту 1464) от пу то вао мо
рем у Ита ли ју, има ју ћи, већ та да, чин ђа ко на ис пред сво га име на.67

По сли је пре ла ска у Ита ли ју, Дра ги шић за у зет број ним по сло ви ма с 
дру ге стра не оба ле и у три на вра та бо ра ве ћи у Ду бров ни ку, све ма ње 
је имао вре ме на за по сје ту за ви ча ју, чи ме пре ста је и на ше из ла га ње 
о ње му, бу ду ћи да ње го ва да ља ак тив ност из ла зи из ван окви ра на шег 
на сло ва.

*

У пе ри о ду јед ног ви је ка и де це ни ју и по у ду бро вач ким из во ри ма се 
сре ће де се так пред став ни ка бо сан ске вла сте о ске по ро ди це ко ји су 
но си ли иза лич ног име на про е по ним Кле шић, ко ји још уви јек ни је 
имао уло гу стал ног пре зи ме на – ка кво су ге ри ше ње го во са вре ме но 
зна че ње – али је за то ука зи вао на мо гу ће за чет ке пре зи ме на Кле
шић. У овом ши ро ком вре мен ском ди ја па зо ну ра за зна је мо три ге
не ра ци је Кле ши ћа: пр ву је пред во дио вој во да Па вле Кле шић, дру гу 
чи ни ли Па вло ви си но ви Ни ко ла, вје ро ват но Пе тар, и Вла ди слав, а у 
тре ћу ге не ра ци ју ула зи ли, по све му су де ћи, Вла ди сла вље ви си но ви 
Сте фан и Па вле II Кле шић. По сљед њи Кле шић, ко ји се по ми ње 1504. 
го ди не та ко ђе под име ном Па вле, мо гао је би ти син, или, при је, унук 
овог Па вла II Кле ши ћа. На кон Вла ди сла вље ве смр ти, што се мо ра
ло де си ти по сли је ју ла 1452, а при је 1461. го ди не, ње гов ста ри ји син 
Па вле II на сли је дио је оче ву вој вод ску ти ту лу. Упра во овај Вла ди сла
вљев на сљед ник нас и нај ви ше ин те ре су је, не то ли ко због бли ско сти 
с бо сан ским вла дар ским дво ром и про да је не ког сре бра кра ља Тврт
ка II, те до дје љи ва ња ду бро вач ког гра ђан ства, ко ли ко за то што ће се 
ње го ва же на Ана на ћи у цен тру на шег да љег из ла га ња.68 

65 F. Mi klo šić, Mo nu men ta Ser bi ca, 438–441, br. CCLII, 22. VI II 1444. Упор. С. 
Ћир ко вић, Исто ри ја сред њо ве ков не бо сан ске др жа ве, Бе о град 1964, 288, 376.

66 О то ме оп шир ни је: Z. Šun dri ca, Đu ro Dra gi šić i Du brov nik, 153, nap. 19.

67 V. Pan džić, Ži vot i dje lo Jur ja Dra gi ši ća, 7, nap. 22.

68 О по ро ди ци Кле шић: Т. Ри бар, За пад не стра не у сред њо вје ков ној бо сан ској 
др жа ви, Бе о град 2010, 101–131, с по себ ним освр том на ге не о ло шку та бе лу вла
сте о ског ро да Кле ши ћа на стр. 128. 
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Пред па нич ним стра хом од Ту ра ка ко ји су се на шли већ пред пра
гом ње ног до ма, Па вло ва удо ви ца „же на већ по од ма кле до би“ (iam 
sit pro vec ta eta tis) да „не би па ла у тур ске ру ке“ (non in ci den do ma
nus Tur co rum) по ву кла се у про ље ће 1463. у За дар, с на мје ром да 
уђе у са мо стан Св. Ни ко ле. Опа ти це и ре дов ни це су се са гла си ле да 
је при ме у са мо стан, али им то ни је до пу штао за кон, ко јим је 1458. 
про пи са но да три жен ска са мо ста на у За дру ви ше не сми ју при ма
ти „стран ки ње“: Ду бров чан ке, Бо сан ке, Ма ђа ри це и дру ге ко је ни су 
по ти ца ле из пред је ла пот чи ње них Ве не ци ји. О овој за бра ни дужд је 
кра јем мар та 1458. оба ви је стио кне за и ка пе та на За дра. За то су се 
опа ти це и ре дов ни це лич но обра ти ле мол бом Ви је ћу де се то ри це да 
пре ма, од сва ког оста вље ној вој вот ки њи по ка жу ми лост и до зво ле јој 
да, слу же ћи Бо гу ње ном ство ри те љу, сво ју ста рост про ве де у са мо ста
ну. Ви је ће де се то ри це се пред тим сми ло ва ло и 11. ма ја 1463. пи са
ло за дар ским рек то ри ма да об не мо ћа лој и бес по моћ ној вој вот ки њи 
„про гле да ју кроз пр сте“ и до пу сте јој ула зак и бо ра вак у са мо ста ну.69

Слич на суд би на, иако не због стра ха од Ту ра ка, ни је ми мо и шла ни 
јед ну дру гу бо сан ску плем ки њу – Је ле ну, кћер ку хр ват скодал ма тин
ског ба на Ву ка Вук чи ћа Хр ва ти ни ћа из пр вог бра ка, а же ну Ву ка Хра
ни ћа, мла ђег бра та вој во де Сан да ља ко ји је та ко ђе био оже њен ње
ном, по оцу, мла ђом се стром Ка та ри ном: да кле дви је (по оцу) ро ђе не 
се стре из ку ће Хр ва ти ни ћа на шле су се као је тр ве у до му Ко са ча.70 
Нас у овом мо мен ту ин те ре су је са мо ка ко је Је ле на Вук чић Ко са ча 
про ве ла сво је тре ће жи вот но до ба по сли је пре ра не му же вље ве смр ти 
1425. го ди не. Ка да је и на ко ји на чин на пу сти ла град Је леч, у ко јем 
је про ве ла два де сет го ди на у бра ку са Ву ком, и об ре ла се у Спли
ту и је ли од мах пре ко ра чи ла праг са мо ста на Св. Бе не дик та у овом 
гра ду, то су пи та ња ко ја оче ку ју од го вор. Си гур но је јед но да је као 
„ста нов ни ца“ (ha bi ta tri cis) бо ра ви ла у опа ти ји овог са мо ста на, „ex tra 
mu ros Spa le ti“, а не као ре дов ни ца, по што ју је, по пут ма ло час по ме
ну те Ане, до че ка ла од лу ка сплит ског тај ног Ви је ћа, по ко јој ни јед
на стран ки ња или не ка дру га же на „ко ја ни је пле ме ни та или се стра 
ко јег пле ми ћа укљу че ног у ви је ће пле ми ћа Спли та“, ни је мо гла би
ти при мље на за ре дов ни цу у три сплит ска жен ска са мо ста на.71 Иако 
ни је по ста ла ре дов ни цом, ње зин те ста мент од 18. мар та 1437. (а не 
1337. го ди не, ка ко се то ми сли ло ра ни је),72 от кри ва пле ме ни ту  ду шу 

69 M. Šu njić, Bo sna i Ve ne ci ja (od no si u XIV i XV st.) (Bo sna i Ve ne ci ja), Sa ra je vo 
1996, 362.

70 М. Ан чић, Про со по граф ске цр ти це о Хр ва ти ни ћи ма и Ко са ча ма (При лог по
ви је сти за пад ног Бал ка на с кра ја XIV и по чет ка XV сто ље ћа) (Про со по граф ске 
цр ти це), Исто риј ски ча со пис, књ. XXI II (1986), Бе о град 1987, 47. 

71 G. Ala ce vich, Il „li bro d“oro“ del la an ti ca co mu ni ta di Spa la to, Za ra 1903, 3–4, 4. 
IV 1417.

72 По гре шну да та ци ју те ста мен та 18. мар та 1337. код Г. Ала че ви ћа (у Bul le ti no 
di ar che o lo gia e sto ria di plo ma ta, XXI/1898, 15–47), пре у зе ту од стра не Т. Сми
чи кла са (Di plo ma tič ki zbor nik Hr vat ske, Dal ma ci je i Sla vo ni je, Iz da nje JA ZU, sv. X, 
Za greb 1912, 203–205), уочио је и ис пра вио М. Ан чић, (Про со по граф ске цр ти це, 
37), у 18. март 1437. го ди не и ти ме иден ти фи ко вао те ста тор ку у лич но сти Је
ле не, кће ри Ву ка ба на бо сан ског и удо ви це Ву ка Хра ни ћа, те ће мо се, сто га, у 
да љем из ла га њу слу жи ти Ан чи ће вом да та ци јом Је ле ни ног те ста мен та (18. III 
1437).



ЂУ РО ТО ШИЋ

18

„го спо ђе Је ле не“, као ду бо ко вје ру ју ће же не, про же те ду хом оно вре
ме ног ка то ли чан ства и за бри ну те за суд би ну сво је „бри жне ду ше“ на 
дру гом сви је ту: оту да и стал на при сут ност ис по вјед ни ка Пе тра, кон
так ти са опа ти цом Ми ром, оста вље ни но вац за дво го ди шње сва ко
днев но по ја ње ми са, ври јед ни по кло ни опа ти ји Св. Бе не дик та, сла ње 
хо до ча сни ка у Рим, као и мно га дру га бо го у год на дје ла.73

Би ло би за ни мљи во са зна ти са ко ли ком је имо ви ном Је ле на рас по
ла га ла ка да је сти гла у са мо стан Св. Бе не дик та, с об зи ром да се у 
ње ном те ста мен ту по ми ње из нос од све га 128 ду ка та и 350 ли ба ра 
мле тач ких ди на ра у го то ви ни, што је ре ла тив но ма ло за при пад
ни цу две ју нај и мућ ни јих бо сан ских вла сте о ских по ро ди ца – Хр ва
ти ни ћа и Ко са ча.74 Оста ће не по зна то шта се де си ло и са уло гом од 
6.000 ду ка та де по но ва ним у Ве не ци ји, ко ји је тре ба ло да на сли је ди 
по сли је смр ти се стре, Сан да ље ве дру ге же не Ка та ри не.75 Дио ње ног 
цје ло куп ног имет ка био је по тро шен и на из др жа ва ње Је ле ни не „co
mi ta ve“ – дру жбе ко ју су чи ни ле че ти ри ври јед не и ода не слу жав ке, 
ме ђу ко ји ма се ис ти ца ла ње на шти ће ни ца Ми ра, кћер ка ши бен ског 
пле ми ћа Ав гу сти на ко јој је за хвал на „pa tro na“ те ста мен том оста ви ла 
„пот пу но опре мље ни кре вет“ и три здје ле, од ко јих јед ну од сре бра.76

Пу на ра зу ми је ва ња за не во ље дру гих, ко је ни њу са му ни су че сто за о
би ла зи ле, „пле ме ни та го спо ђа Је ле на“ је соп стве ним сред стви ма от
ку пи ла од сплит ског тр гов ца Пе тра Пе се ни ћа је дан за лог Ка та ри не, 
кће ри Ива ни ша Не лип чи ћа и же не Ан жа Фран ко па на, да ју ћи та ко 
при ли ку и до вољ но вре ме на та да већ Ан жо вој удо ви ци Ка та ри ни да у 
ми ру при ку пи но вац и до ђе по но во у по сјед по ро дич ног бла га. Убр зо 
на кон што је на ова кав на чин би ло ри је ше но пи та ње по ме ну тог де по
зи та, Ка та ри ни на до бро твор ка Је ле на је у мар ту 1437. го ди не умр ла, 
а над зор над ње ном имо ви ном пре у зе ли ser Ma rin de An drea и ser 
Ar ni er de Lo ren zo ко је је име но ва ла за епи тро пе сво га те ста мен та. 
Без ма ло дви је го ди не ка сни је, у но вем бру 1438,77 сти гли су у Сплит 
Ка та ри ни ни по кли са ри са пи са ним пу но моћ јем сво је го спо да ри це 
и ис пла ти ли ду го ве, а за уз врат до би ли от ку пљен за лог у ко јем се 
на ла зи ло не ко ли ко ег зо тич них пред ме та, по пут ора ха из Ин ди је из
ра ђе ног од по зла ће ног сре бра, три ју „сре бре них сли ка“ и не ко ли ко 
дру гих ври јед них екс по на та. На тај на чин је Ка та ри ни, ли ше ној свих 
ма те ри јал них до ба ра у ко рист ба на Мат ка Та лов ца, за хва љу ју ћи, у 
пр вом ре ду, ра зу ми је ва њу и до бро чин ству ове ху ма не же не, оста ло 
ба рем упо ри ште по ро дич них тра ди ци ја за сно ва них на ри зни ци, од
но сно на збир ци број них дра го цје но сти на ко је се осла њао „би љег 
иден ти те та и знак не ка да шње оби тељ ске ве ли чи не и мо ћи“.78 

73 T. Smi či klas, Di plo ma tič ki zbor nik X, 303–305, br. 232, 18. III 1437.

74 М. Ан чић, Про со по граф ске цр ти це, 50–51.

75 Е. Кур то вић, Из хи сто ри је бан кар ства Бо сне и Ду бров ни ка у сред њем ви је ку, 
Бе о град 2010, 17, нап. 19.

76 По ред по ме ну те Ми ре има ла је и слу шки ње Дра га ну и Би ло сла ву ко ји ма је 
те ста мен том оста ви ла 15, од но сно 220 ли ба ра, а из вје сној Ста ни Ма га зи ци (чи
ја функ ци ја у те ста мен ту ни је на ве де на) 40 ли ба ра.

77 О епи тро пи ма Jелениног те ста мен та ви ди: T. Smi či klas, Di plo ma tič ki zbor nik 
X, 303, 232, 18. III 1437.

78 M. An čić, Po ja se vi i dru ge dra go cje no sti u ka sno sred njo vje kov nim ri zni ca ma, Sta ro
hr vat ska pro svje ta, III se ri ja, sve zak 22/1995, Split 1995, 159. 
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И та ко је Је ле на, во ђе на не из мјер ном ху ма но шћу и ис трај но шћу, за
вр ши ла сво ју жи вот ну ми си ју, у огле да лу са вре ме них из во ра ви ђе ну 
као ври је ме „no bi lis do mi ne Ele ne“.79

*

Још при је не го што је сре ди ном 1447. или кра јем 1458. го ди не, по
диг ну та цр ква у Ври ли ма и цр ква и ма на стир у Јај цу – на мје сту по 
њој про зва ној „Ка ти на“ – прет по сљед ња бо сан ска кра љи ца Ка та ри на 
је, пре ма ка зи ва њу фра Хр ва ти на Га бри је ла Ју ри ши ћа, при па да ла 
тре ћем ре ду Св. Фра ње.80 До че ка на од не ко ли ко кар ди на ла, би ску па, 
опа та и гра ђа на, ме ђу ко ји ма је би ла и се стра па пе Ни ко ле V, го спо
ђа Ка та ри на Ко ле дри но, еле гант но одје ве на у цр но оди је ло (слич но 
оном ка кво су но си ли фра ње вач ки кон вен ту ал ци, без кру ни це и са 
са свим сим бо лич ном ку ку љи цом), кра љи ца је, са сво јом прат њом, 
„пом пе зно“ уше та ла у „вјеч ни град“. По сли је одо бре не ауди јен ци је, 
иза шла је пред па пу и од ње га „за тра жи ла са вјет и по моћ“ (do man
dan do da lui con si glio et aiuto).81 О са вје ту не зна мо ни шта, а по моћ – 
да та на ра чун кр ста шких вој ни у из но су од 100 ду ка та мје сеч но и 20 
ду ка та на име ис пла те из најм ље ног ста на – омо гу ћи ли су јој, са мо 
на пр ви по глед, при сто јан жи вот у скла ду с ње ним до сто јан ством.82 
До по чет ка ок то бра 1469. жи вје ла је у из најм ље ној ку ћи углед ног 
рим ског гра ђа ни на Ја ко ба Мон те бо на, а по том се пре се ли ла у ку ћу 
смје ште ну у по зна тој град ској че твр ти Пи ни, бли зу цр кве Св. Мар ка 
(in Re gi o ne Pi nee ... pro pe cec le si am San cti Mar ci) у ко јој је до че ка ла 
и крај жи во та 25. ок то бра 1478. го ди не.83 Као до бра и вјер ски ис
прав на ка тол ки ња ни је пре ста ја ла да се ста ра и о соп стве ном вјер
ском од го ју, за шта је на шла нај по год ни је мје сто у цр кви Св. Ма
ри је Ара че ли, гдје је оба вља ла све сво је ду хов не по тре бе – од пр ве 
ју тар ње мо ли тве па до вјеч ног упо ко је ња. У буј ном и пре бо га том 
ра са ди шту фра ње вач ког жи во та, ова бо го бо ја жљи ва же на про на шла 
је брат ство тре ћег ре да Св. Фра ње, са чи јим се ре гу ла ма упо зна ла, 
мо жда, и у ста рој до мо ви ни и „обу кав ши тре ћо ред нич ко оди је ло“ 
(semp te Ter ti a rum ha bi tum), на ста ви ла да жи ви на за ди вљу ју ћи на
чин, мо ле ћи се сво јом стр пљи во шћу, чи сто ћом и по ни зно шћу све

79 T. Smi či klas, Di plo ma tič ki zbor nik X, 303, 232, 18. III 1437.

80 H. Ga bri jel, Bo ži ji ugod ni ci fra nje vač ke cr kve, Spo menspis po vo dom 90. ob ljet ni
ce ro đe nja fra Ig na ci ja Ga vra na, Za greb 2004, 220.

81 G. Luc ca ri, Co pi o so ri stret to, 108. G. Zip pel, (Lа vi te di Pa o lo II, 60, nap. 1) ми сли 
да се Ка та ри нин до ла зак у Рим до го дио око тре ће го ди не пон ти фи ка та па пе 
Па вла II. О одје ћи ко ју су но си ле тре ћо ре ди це ви ди: A. Ban du ri na, Lek si kon, 232.

82 B. Pan džić, Ka ta ri na Vuk čić Ko sa ča (1424–1478) (Ka ta ri na Vuk čić Ko sa ča), Po vi
je snote o lo ški sim po zij u po vo du 500. ob ljet ni ce smr ti bo san ske kra lji ce Ka ta ri ne 
odr žan 24. i 25. li sto pa da 1978. u Sa ra je vu, Sa ra je vo 1979, 15–19. Пре ма ка зи ва њу 
G. Zip pe la (La vi te di Pa u lo II, 60) Ка та ри на је, по на ре ђе њу по вје ре ни ка Кр ста
шких ра то ва, при ми ла с но вем бра 1467. го ди не 250 ду ка та на име по мо ћи, а 
по том мје сеч но до би ја ла по 100 ду ка та, ко ја је су ма од ја ну а ра 1471. би ла по ве
ћа на на из нос од 130 ду ка та. 

83 Ђ. То шић, Бо сан ска кра љи ца Ка та ри на (1425–1478) (Бо сан ска кра љи ца Ка та
ри на), Збор ник за исто ри ју Бо сне и Хер це го ви не 2, Бе о град 1997, 75.
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мо гу ћем и пре у зви ше ном Ство ри те љу, при че му, ипак, ни је по ста ла 
„дув на у Ри му“, ка ко је то од не куд „знао“ Ј. Лу ка ре вић.84 Та ко је, 
ор га ни зу ју ћи ду го го ди на свој ду хов ни жи вот „пре ма тре ћој Ре гу ли 
Св. Фра ње“ (sub 3 Ra gu la be a ti Fran ci sci) и но се ћи „лич но тре ћо ред
нич ко оди је ло“ (ha bi tu mque pu bli ce por ta vit),  Ка та ри на би ла пост
хум но чи ном бе а ти фи ка ци је про гла ше на бла же ни цом и уне се на у 
ли тур гиј ске књи ге ме ђу све тим ли ци ма то га ре да.85 Упо ре до с брат
ством фра ње вач ких тре ћо ред ни ка, у са мо ста ну цр кве Св. Ма ри је 
Ара че ли дје ло ва ло је и дру штво Бла же не дје ви це Ма ри је, ко је се, 
по ред оста лог, ста ра ло и о ра ду бол ни це Св. Ал бер та у Ри му. И ово 
дру штво је до би ло ис трај ног и вјер ног „ка ри та тив ног“ са рад ни ка у 
лич но сти бо сан ске кра љи це, чи ји су чла но ви ду го вре ме на по сли је 
ње не смр ти, у знак за слу же не за хвал но сти, слу жи ли је дан пут го ди
шње све ту ми су за ис по кој ње не до бре и пле ме ни те ду ше.86

Ето та ко је не кад јед на „ле ги тим на кра љи ца“ без кра љев ства и уцви
је ље на мај ка без дје це, сва ким да ном сла би ја и не моћ ни ја, до зад њег 
ча са кроз ошкри ну ти про зор по гле да ла да ли јој, мо жда, не иду дје ца 
(син Жиг мунд и кћер ка Ка та ри на) из тур ског за ро бље ни штва, а за 
кра љев ство је већ одав но зна ла да је оти шло у не по врат. Ни јед но ни 
дру го ни је до че ка ла, по што су је на кон што је за на ви јек „скло пи ла 
очи“ – об у че ну у на род ној но шњи ка кву по не кад ви ди мо на бо сан
ским стећ ци ма – на по смрт ном од ру од ни је ли на „по сљед њи по чи
нак“ у цр кву Св. Ма ри је Ара че ли.87 Исто она ко ка ко се она сје ћа ла 
сво га ста рог за ви ча ја док је при пре ма ла по греб ну опре му у ко јој ће 
на пу сти ти овај, њој ни ма ло на кло ње ни сви јет, та ко се да нас осје ћа
ју же не из ка кањ ског кра ја ко је се „ру ше“, но се ћи цр не ма ра ме на 
гла ви, за не пре бол сво је кра љи це Ка та ри не.88 За и ста, ра зу ми је мо и 
искре но са о сје ћа мо у жа лу не ких да на шњих ауто ра због не срећ не 
кра љи це ко ја је „по сљед ње бла го утро ши ла на уза луд не по ку ша је да 
сво ју дје цу осло бо ди из тур ског роп ства“ и што је „Бо сан ска кра љев
ска ре зи ден ци ја Бо бов ца ...да нас ру ше ви на, је два ви дљи ва у ши ка
ри и гр мљу“. Ме ђу тим, не би смо мо гли ра зу мје ти за што „је дан“ или 
„јед на“ од њих у јед ном сво ме – не зна се да ли кра ћем или „отров
ни јем“ на пи су – по ку ша ва да уби је ди не ко га (не зна мо ко га?) да има 
ве зе „ар ми ја на сил них бо јов ни ка (чи тај Ср ба!) у пје шча ној пу сти њи 
вре ме на“ – алу ди ра ју ћи, сва ка ко на де ве де се те го ди не про шлог ви је
ка – са без ма ло пет и по ви је ко ва ста ри јим кра љи чи ним стра да њи ма 
и са ви је ко ви ма за пу ште ној и не бри зи оста вље ној, да нас у „ши ка ру и 
гр мље“ за ра слој кра љев ској ре зи ден ци ји у Бо бов цу.89 

84 Martyro lo gi um Fran sci sca no rum, Ro ma 1938, 144. (Ци ти ра но пре ма: Mla den 
An to Mo li nar, Ka ta ri na Ko sa ča Ko tro ma nić, Ki se ljak 2007, 131–132).

85 B. Pan džić, Ka ta ri na Vuk čić Ko sa ča, 21, и K. Dra ga no vić (Ka ta ri na Ko sa ča bo san
ska kra lji ca). Po vi je snote o lo ški simpоzij u po vo du 500ob ljet ni ce smr ti bo san ske 
kra lji ce Ka ta ri ne odr žan 24. i 25. li sto pa da 1978. u Sa ra je vu, Sa ra je vo 1979, 38) 
твр ди да је тек у Ри му по ста ла фра ње вач ка тре ћо ре ди ца, што на вод но ни је би ла 
у Бо сни.

86 B. Pan džić, Ka ta ri na Vuk čić Ko sa ča, 22, и Ђ. То шић, Бо сан ска кра љи ца Ка та
ри на, 100.

87 Mla denAn to Mo li nar, Ka ta ri na Ko sa ča Ko tro ma nić, 133.

88 H. G. Ju ri šić, Bo ži ji ugоdnici fra nje vač ke Bo sne, 55.

89 N. Ru bić, Bo san ska fu ga, Bo sna Fran ci sca na, Ča so pis fra nje vač ke te o lo gi je, god. 
XI, br. 18, Sa ra je vo 2003, 183–185.
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Ка та ри на Ко са ча је – и по ро ду и по до му – као кћер ка моћ ног хер це
га од св. Са ве Сте фа на Вук чи ћа, а су пру га чу ве ног бо сан ског кра ља 
Сте фа на То ма ша, би ла, ипак, не што ви ше од обич не же не бо сан ског 
сред њо вје ко вља. Због то га се сва ки слу чај ве зан за ње но име не мо
же уви јек узе ти као ре пре зен та ти ван при мје рак, по што су се пред 
њом, због ве ли ког оче вог и му же вље вог ауто ри те та, да ле ко лак ше и 
бр же отва ра ла број на вра та не го што би се отво ри ла пред же ном из 
не ког ни жег дру штве ног ста ле жа. За то ће мо Ка та ри ни ну те ре ци јар
ску уло гу у фра ње вач ком ре ду по ку ша ти уоп шти ти и по ка за ти шта 
је тре ћо ред ство пред ста вља ло на пла ну учвр шћи ва ња ка то ли чан ства 
и на оста лим по љи ма ду хов не дје лат но сти. По ред нај че шће упо тре
бља ва ног на зи ва „so ro res re li gi o sae“ тре ћо ре ди це се у ла тин ским из
во ри ма сре ћу и као: „pi zoc ha rae“, „bi zoc hae“ или јед но став но „so ro
res“, а кат кад као: „mo ni a lis si ve pi zoc ha ria ter tii or di nis S. Fran ci sci“, 
од но сно „caloierizе“.90 Иако ри јет ко ка да ви ђа не у гра ду, ове же не 
ни су жи вје ле у са мо ста ни ма, већ, по дви је или ви ше њих, бо ра ви ле 
у за јед нич ки ку пље ним ку ћа ма и то крај ње „по ву че но, огра ђе но и 
на гла ше но смјер но“, те же ћи ка хри шћан ском иде а лу. Прем да су се 
на имо ви ну тре ћо ре ди ца од но си ла иста пра ви ла као и на имо ви ну 
ла ич ких же на, ове пр ве, ри је ше не да жи ве „по кај нич ким жи во том“ 
из ван са мо ста на, су се нај че шће из др жа ва ле ра дом сво јих ру ку, би ло 
да су се ба ви ле тка њем, ши ве њем или дру гим њи ма од го ва ра ју ћим 
по сло ви ма.91 У тре ћи ред (or do ter ti us) спа да ли су до на то ри и obli
ga ti (да ро дав ци), con fra tri (брат стве ни ци) и по ча сни чла но ви ре до ва, 
ко ји за раз ли ку од бра ће у са мо стан ским ре до ви ма, ни су по ла га ли 
све ча ни за вјет (vo ta sal lem na, тј. vo tum obеdientiae) већ са мо јед но
став ни за вјет (vo to sim pli cia).92

Ако се ра ди ло о „же на ма ча сног жи во та, по на ша ња и на до бром гла
су“ (mu li e res ho ne ste vi te, con ver sa ti o nis et fa me),93 би скуп је чвр сто 
ста јао на пу ту би ло ка квог њи хо вог уз не ми ра ва ња или де гра ди ра ња 
у од но су на при пад ни це ко је су жи вје ле у са мо стан ском се стрин ству. 
Уоста лом, са та квом ње го вом за шти том тре ћо ре ди це су мо гле оп
ста ти је ди но као шти ће ни це зва нич не цр кве. И по ред ува жа ва ња и 
по што ва ња ко је су има ле и осје ћа ле у ве ћи ни дру штва, би ло је уви јек 
и та квих ко ји ни су има ли ра зу ми је ва ња за њи хов аскет ски жи вот, па 
отуд че ста из ру ги ва ња, а кат кад и отво ре на на си ља, ко ја су до во ди ла 
ове уса мље не же не на са му мар ги ну дру штва у ко јем су жи вје ле. За 
сва ку осу ду и мо рал ни пре зир био је слу чај пи цо ка ре Буд не ко ју је 
1474. пр во, вер бал но на пао Пе тар Ма јић да је ра ни је би ла про сти тут
ка и сад на ста вља у свом за на ту, а по том се свом си ли ном „ба цио на 
њу“ уз гро мо гла сне по ви ке да ће јој „из ва ди ти нос“ (... pu ta na ego vo
lo ti bi eva da re na sum), што је би ла „ка зна за пре љу бу“ или „раз врат но 
по на ша ње“ у пра во слав ним сре ди на ма.94

90 L. Ble ho va Če le bić, Že ne sred njo vje kov nog Ko to ra, Pod go ri ca 2002, 256–259.

91 Л. Бле хо ва Че ле бић, Же не у ду хов ним ин сти ту ци ја ма сред њо вје ков ног Ко то ра 
(Же не у ду хов ним ин сти ту ци ја ма), Ис тра жи ва ња 16, Но ви Сад 2005, 43–44, и 
Ista, Hri šćan stvo u Bo ki Ko tor skoj, 243–244. 

92 L. Ble ho va Če le bić, Hri šćan stvo u Bo ki Ko tor skoj, 102.

93 Л. Бле хо ва Че ле бић, Же не у ду хов ним ин сти ту ци ја ма, 47, нап. 34.

94 Исто, 47, нап. 35.
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Не ка нам ова уоп ште на, па, мо жда и ма ло ван кон тек сту ал на при ча 
о „or do ter ti us ... S. Fran si ci ni“ по слу жи као про ле го ме на за још је
дан кра ћи, мо гу ће и без у спје шни ји по ку шај да ис пи та мо да ли је иза 
бо сан ске кра љи це оста ло не што од ње ног тре ћо ред ства ме ђу чла
но ви ма ње не бив ше двор ске прат ње. Је дан је ди ни по да так о то ме 
из би ја нам пред очи из те ста мен та кра љи чи не бли ске и вјер не пра
ти ље Ма ре Ми шље но вић ко ја, по узо ру на сво ју го спо да ри цу „ele
git se pul tu ram in ec cles si am San cte Ma rie Ara ce lii“. Тај по да так нам 
ка зу је да је Ма ра по сљед њом же љом оста ви ла си ну Пе тру два де сет 
ду ка та, дви је сре бре не ча ше и три пр сте на. Ме ђу тим, њен је ди нац 
као да ни је био до брог здра вља, па је за бри ну та мај ка из ра жа ва ла 
бо ја зан да би мо гао да умре и при је не го што при ми по ме ну ти но
вац са не што одје ће ко ју му је оста ви ла у на сли јед ство. За то је епи
тро пи ма као из вр ши о ци ма те ста мен та би ло на ло же но да у слу ча ју 
не же ље не смр ти за при мље ни но вац „ку пе ма лу ку ћу за си ро ма шне 
же не сло вен ског по ри је кла“ (ema tur unam do mun cu la pro pa u pe ri
bus scla vo ni ce na ti o nis), за ко је и са ми про ци је не да су „уисти ну по
ште не“ (me ri to ho no ste) и ти ме за слу жу ју та кав стан. Же не ко је би 
ту ста но ва ле мо ра ле би у гра ни ца ма сво је скром не мо ћи  „по пра
вља ти ре че ну ку ћу“ (re pa ra re dic tam do mum) и пла ћа ти го ди шње 
„јед ну ли бру во шта них сви је ћа“ (unam li bram can de la lum ce re a rum) 
го стињ цу Св. Је ро ни ма на ње гов Благ дан, као до каз да је ку ћа при
па да ла цр кви и го стињ цу, по сли је Ма ри не смр ти. Бу ду ћи за штит
ни ци цр кве и го стињ ца би ли су ду жни да одр жа ва ју ре че ну ку ћу са 
на ста ње ним же на ма, а оне вар љи ве, сва дљи ве и не ча сне ме ђу њи ма 
мо гли су уда љи ти из ње, без из гле да да се ика да вра те на зад.95

Мај чи не цр не слут ње да би јој син мо гао умри је ти при је ди стри бу
ци је те ста мен та, на жа лост, убр зо су се об и сти ни ле. О то ме свје до чи 
и Ма рин те ста мент пи сан 1485. у ку ћи у Ко ло ни ко ја је при па да ла 
удру же њу Св. Је ро ни ма. То зна чи да је од сред ста ва на ми је ње них 
Пе тру ку пље на за си ро ма шне же не сло вен ског по ри је кла упра во та 
ку ћа у Ко ло ни и од мах пре да та у над ле жност по ме ну тог удру же ња. 
Си гур ну по твр ду за то на ла зи мо и по ла ви је ка ка сни је у по ме ну „дру
штва же на ко је сто је у ку ћи смје ште ној у Ко ло ни“ (com pag nia del le 
do ne che sta no in la ca sa po sta in Co lo na). Би ла је то, без сум ње, она 
ку ћи ца бли зу цр кве Св. Мар ка у ко јој „ста ну ју си ро ма шне же не из 
на ро да“ (l’ha bi ti a no le po ve re do ne del la Na ti o ne).96

Да ли је то, за и ста, би ла она иста ку ћа „mu li e res ho ne ste vi te, con ver
sa ti o nis et fa me“, чи је је ста нов ни це шти тио би скуп од сва ког уз не
ми ра ва ња и ку ћа у ко јој су, пре ма про цје ни епи тро па Ма ри ног те
ста мен та, жи вје ле „me ri to ho ne ste“ и ста но ва ле „le po ve re do ne del la 
Na ti o ne“, ме ђу ко ји ма ни је би ло мје ста оним вар љи вим, сва дљи вим 
и не ча сним. Од го вор је: Да. Упра во та ко!

95 I. Črn čić, Ime na Sla vja nin i Ilir u na šem go stinj cu po sli je 1459. go di ne (Ime na Sla
vja nin i Ilir), Rad JA ZU, knj. LXXIX, Raz re di Filologičеskohi sto rič ki i fi lo zo fič ko
ju ri dič ki, XI II, Za greb 1886, 24–25, и Isti, Pri lo zi k ras pra vi ime na Sla vja nin i Ilir u  
na šem go stinj cu po sli je 1459. go di ne (Pri lo zi k ras pra vi ime na Sla vja nin i Ilir), Sta ri ne 
JA ZU, knj. XVI II, Za greb 1888, 35.

96 I. Črn čić, Pri lo zi k ras pra vi ime na Sla vja nin i Ilir, 36–37, nap. 7.
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*

За раз ли ку од из ра за ди је це зан ско све штен ство, ко ји ко ри сти ка то
лич ки клер, у пра во слав ној цр кви оно се на зи ва мир ско и обич но 
је при па да ло ни жем плем ству, ко је је жи вје ло од сво јих „ба шти на“ 
из ван гра да.97 О то ме из ри чи то свје до че слу ча је ви тре бињ ског све
ште ни ка Смо ља на и „ve na ra bi lis pres bi ter Boc hcin de Tre big ne“ ко ји 
су има ли сво је љу де: Смо љан – Ву ко ја Стој ко ви ћа и бра ћу Вук ца и 
Јур ка Со би ће, а Бок чин – Ми ро сла ва Ми лу ти ћа.98 Вла сте о ском ро
ду при па дао је и „presbyter Ruya de Tri big na“, ко ји је био свје док у 
вре ме ну ка да је чел ник Ми лош при мио за ца ра Уро ша 200 пер пе ра 
све тод ми тар ског до хот ка.99 По себ но је за ни мљив слу чај по па Но ва ка 
из Фат ни це ко ји је имао кћер Ми лу (Mi lam fi li am de No vach pre te de 
Vat ni ca) ко ја је нај при је слу жи ла у ку ћи Ива на Тон ко ви ћа из Мље та, 
а по том уз „до пу шта ње од го спо ди на ви ка ра го спо ди на би ску па“  (li
cen ti am a do mi no vi ca rio do mi no ar chi e pi sco pi) при ста ла да је Иван 
узме „за ње го ву ле ги тим ну же ну“ (in eius le git ti mam uxo rem). Оче ки
ва но вјен ча ње (de spon sa re) кће ри јед ног пра во слав ног по па за мљет
ског ка то ли ка и уз бла го слов „го спо ди на би ску па“ (do mi no ar chi e pi
sco pi) под ра зу ми је ва ло је про мје ну вје ре и пре ла зак из пра во сла вља 
у ка то ли чан ство.100  

За раз ли ку од оних ко ји су се из др жа ва ли од при хо да уби ра них са 
сво јих по сје да из ван град ских зи ди на, би ло је очи то и та квих ко ји су 
жи вје ли у гра ду од сво га све ште нич ког по зи ва. За ве ден по дат ком из 
тур ског деф те ра (1533) у ко јем је пр ви пут по ме нут стал но на ста њен 
пра во слав ни све ште ник – по име ну Ра ди вој – у Сре бре ни ци, А. Хан
џић је твр дио да до до ла ска Осман ли ја та мо ни је би ло пра во слав не 
цр кве, па пре ма то ме ни пра во слав ног ста нов ни штва.101 Ме ђу тим, 
пу них сто ти ну го ди на ра ни је (1434) ду бро вач ка ар хив ска гра ђа до
но си име ло кал ног по па Бо жић ка,102 а из ме ђу 1442. и 1447. го ди не 
и Љу би са ве „po poc ho vi ze“ – од но сно по па ди је, же не пра во слав ног 
по па.103

Нас у овом слу ча ју не за ни ма то ли ко мир ско све штен ство ко ли ко 

97 L. Ble ho va Če le bić, Hri šćan stvo u Bo ki Ko tor skoj, 367.

98 М. Ди нић, Хум скотре бињ ска вла сте ла, 84, 95; Ђ. То шић, Тре бињ ска област, 
115, 128, нап. 168, 266, нап. 75, и Б. Ни ле вић, Срп ска пра во слав на цр ква у Бо сни 
и Хер це го ви ни до об но ве Пећ ке па три јар ши је 1557. го ди не (Срп ска пра во слав на 
цр ква), Са ра је во 1990, 65, нап. 71, нап. 231.

99 М. Ди нић, Хум скотре бињ ска вла сте ла, 96, нап. 34, и Б. Ни ле вић, Срп ска пра
во слав на цр ква, 71.

100 HAD: Div. Not. XXXI II, fol. 155’, 18. VI 1449. Упор. С. Ћир ко вић, Хер цег Сте
фан, 216, нап. 65, и Ђ. То шић, Не ко ли ко при мје ра по ка то ли ча ва ња ста нов ни
штва из сред њо вје ков не Бо сне, Ме шо ви та гра ђа, Mi scel la nea, књ, XXVII, Бе о град 
2006, 139–141.

101 А. Han džić, Tu zla i nje na oko li na u XVI vi je ku, Sa ra je vo 1975, 101–102, 113.

102 А. Ве се ли но вић, Ду бро вач ко Ма ло ве ће, 315, 11. X 1434. Упор. Д. Ко ва че вић
Ко јић, Дру штве на струк ту ра ру дар ских гра до ва (Дру штве на струк ту ра), Град
ски жи вот у Ср би ји и Бо сни (XIV–XV в.), Бе о град 2007, 305, нап. 62.

103 А. Ве се ли но вић, Ду бро вач ко Ма ло ве ће, 28. IV 1442; 532, 14. X 1447. Упор. Д. 
Ко ва че вићКо јић, Сред њо вје ков на Сре бре ни ца, 64, нап. 171, 150.
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ла зи ли у ма на стир гдје су по ста ја ли мо на си или ка лу ђе ри, о чи јој 
исто знач но сти свје до чи при мјер „ve ne ra bi lus Ga briel mo nac hus San
cti Sa be“ и „Ga bri e lem ca lu gi er in cla u stro Mi le sa vi sa“.104 Ана лог но цр
кве ној за бра ни у су сјед ној Ср би ји да „ка лу ге рие и ка лу ге ри це ко ји 
се по стри зу ју те ре жи ву у сво јих ку кјах, да се ижде нут и да жи ве по 
ма на сти рих“105 и у Бо сни је, вје ро ват но, мо ра ло би ти та ко. Ка ко је 
ис точ но од Не ре тве, уз не што па та ре на и при пад ни ка ка то лич ке цр
кве, ста нов ни штво нај ве ћим ди је лом би ло пра во слав не вје ре, то је 
на том про сто ру и не у по ре ди во ве ћи број оних ко ји би се од лу чи ли 
да оста так жи во та про ве ду у не ком од по диг ну тих ма на сти ра.106 Та
ко је по ро ди ца по ми ња ног по па Бок чи на по да ри ла пра во слав ној цр
кви дви је ге не ра ци је по сле ни ка: пр ву су чи ни ли Ни ко ла Бог да но вић, 
„ка лу ђер из Ко на ва ла“ (ca lo ge rus de Ca na le) и ње гов брат све ште ник 
Твр дан, а дру гој је при па дао срп ски поп Бок чин Ста ни сла вић, не
ћак (ni po te) дво ји це прет ход ни ка.107 На над гроб ном ка ме ну у чу ве
ној не кро по ли Ве ли ча ни ма, у По по ву По љу, код да на шњег ма на сти
ра За ва ле, и да нас чу ва успо ме ну на дав но про ху ја ла вре ме на нат пис 
се стре ка зна ца Сан ка Мил те но ви ћа и же не Нен ца Чи хо ри ћа зо вом 
Ра да че, ко ја, по ред лич ног, но си и пра во слав но ка лу ђе рич ко име По
ли хро ни ја.108 Већ кра јем XV и по чет ком XVI ви је ка у ду бро вач ким 
ар хив ским књи га ма за ду же ња по чи њу да се ја вља ју по да ци о ма на
сти ру Твр до шу. У два на вра та (1495. и 1497) сре ће се име тре бињ ског 
мо на ха Вен ја ми на Ра ди ши ћа (fi li us Ra dis se) у цр кви Св. Ма ри је, ко ји 
је до кра ја 1499. по стао и ма на стир ски игу ман. Ка ко се ма на стир ско 
брат ство ши ри ло и умно жа ва ло нај бо ље свје до чи чи ње ни ца да је за 
не пу них по ла де це ни је до би ло и ми тро по ли та Ва си ли ја (Vas si lie mi
tro poli tus), ко ји се по ми ње за јед но са, не зна мо да ли би о ло шким или 
ду хов ним бра том (са бра том!) игу ма ном Јо ва ном.109

Што је ври је ме ви ше про ла зи ло то се и све ве ћи број љу ди ин те ре со
вао за мо на шки на чин жи во та – по пут ка лу ђе ра Ма ка ри ја из Ру ди на 
и ка лу ђе ра Рат ка из Цер ни це.110 Ме ђу тим, ни за јед ног од њих, из ба
рем два раз ло га, не би смо мо гли од ре ди ти мје сто њи хо вог чи но деј
ство ва ња: пр во, што ни у Ру ди на ма, ни у Цер ни ци си гур но ни је би ло 
ни ка квог ма на сти ра, и дру го, што се тра жи ло да „ка лу ђе ри ко ји су 
се под стри гли као љу ди из ме то хи је јед не цр кве не жи ве у тој цр кви, 
не го да иду у дру ге ма на сти ре“, чи ме би се „пре ки ну ла ве за ка лу ђе ра 
са сво јом све тов ном сре ди ном“ да не би „по вла шћи ва ли сво је срод
ни ке“ ко ји су би ли цр кве ни ра бот ни ци.111 За то би, мо жда, оба ова 

104 В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, 163, нап. 56.

105 Д. Ди нићКне же вић, По ло жај же на у Ду бров ни ку у XI II и  XIV ве ку (По ло жај 
же на у Ду бров ни ку), Бе о град 1974, 154.

106 В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, 90.

107 М. Ди нић, Хум скотре бињ ска вла сте ла, 95; Ђ. То шић, Тре бињ ска област, 
115, и Б. Ни ле вић, Срп ска пра во слав на цр ква, 71.

108 К. Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба II, Бе о град 1952, 397, и Ć. Tru hel ka, Sta ri her ce go
vač ki nat pi si, GZM, 1892, 279.

109 О то ме оп шир ни је: Б. Ни ле вић, Срп ска пра во слав на цр ква, 107, нап. 53.

110 В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, 90, нап. 34.

111 С. Ћир ко вић, Пра во слав на цр ква у срп ској др жа ви, Ра бот ни ци, вој ни ци, ду
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мје ста – и Ру ди не и Цер ни цу – би ло ис прав ни је сма тра ти нај у жим 
за ви ча јем ка лу ђе ра – Ма ка ри ја и Рат ка – док би за мје стом њи хо вог 
слу жбо ва ња тре ба ло и да ље тра га ти.

Слич но мир ском све штен ству (по пу Бо жић ку и по па ди ји Љу би са
ви) у сред њо вје ков ној Сре бре ни ци је жи вје ло не што и за мо на ше ног 
ста нов ни штва, ка кав је био „Mi lo brath ca lu ger“ ко ји је уче ство вао 
и у не ком спо ру во ђе ном пред ду бро вач ким су ди ја ма.112 Слич но се 
при ли ком ли кви да ци је дру штва тро ји це ду бро вач ких тр го ва ца, ме
ђу ду жни ци ма на ла зио и „Fi li po, fa mi glo de mi tro po li to“.113 Те шко је 
по вје ро ва ти да се у Сре бре ни ци, и по ред из у зет но бо га тог цр кве ног 
жи во та, на ла зио до ма ћи ми тро по лит, па би, мо жда, слу гу Фи ли па 
тре ба ло при је ве зи ва ти за ми ле шев ског, гра ча нич ког или не ког дру
гог ми тро по ли та.

Као обра зо ва ни ји и љу ди од угле да, не ки од ка лу ђе ра су се, по ред 
цр кве них, ба ви ли и ни зом дру гих за ни мљи вих и од го вор них по сло
ва. Ме ђу овим до сад на ве де ним, у том сми слу се по себ но ис ти цао 
на при јед по ми ња ни „мо нах“ и „ка лу ђер“ Га ври ло, ко ји је вре ме ном 
по стао глав ни по сред ник из ме ђу Ду бров ни ка и оне гра не Ко са ча од 
нај ста ри јег хер це го вог си на Вла ди сла ва ко ји је с по ро ди цом пре шао 
у Сла во ни ју, гдје је, по ње го вом си ну Бал ши, по ро ди ца до би ла но во 
пре зи ме Бал ши ћи, али се и да ље „ки ти ла“ ти ту лом хер це га од св. 
Са ве. Бал шин унук Ни ко ла – dux S. Sa be – је по сли је пре ра не смр ти 
оца Ма ти је, због не по сред не опа сно сти од Ту ра ка, за јед но с мај ком 
Је ле ном на пу стио Сла во ни ју и пре се лио се на по сје де сво јих уја ка 
Јак ши ћа у Ча над ској жу па ни ји и та мо, као „Ra it ze“ – Ср бин (ка ко су 
га Ма ђа ри зва ли) про во дио су мор не да не у уда ље ном Киш Ке мле ку 
(Ма лом Кам ни ку) ко ле ба ју ћи се из ме ђу Ма ђа ра и кра ља Фер ди нан
да.114 Упра во у тим те шким вре ме ни ма у по моћ је при ско чио ка лу ђер 
Га ври ло и, као за ступ ник пре сви је тле го спо ђе Је ле не и ње ног си на 
Ни ко ле, у фе бру а ру 1545. по ди гао у Ду бров ни ку 384 ду ка та, на име 
већ осам го ди на не ис пла ћи ва ног Ко на во ског до хот ка. По но во је на
кон че ти ри го ди не (1459), али овај пут, са мо у име хер це га Ни ко ле 
по што мај ке Је ле не ни је би ло ви ше ме ђу жи ви ма, по ред ре дов ног 
че тво ро го ди шњег до хот ка, при мио и 144 ду ка та уна при јед (до 1551) 
за по тре бе се стри не уда је. Иако је Ни ко ла овог пу та, по ред ми ле
шев ског ка лу ђе ра, од ре дио за за ступ ни ка сво га фа ми ли ја ра Да мја на 
До бро ши ћа, овај се ни је по ја вио у Ду бров ни ку.115 По нов ни Га ври лов 
до ла зак у град ис под Ср ђа у ав гу сту исте го ди не ни је дао ре зул та те, 

хов ни ци. Дру штва сред њо ве ков ног Бал ка на, Бе о град 1997, 209, нап. 42.

112 А. Ве се ли но вић, Ду бро вач ко Ма ло ве ће, 176, 13. VI  1426. Упор. Д. Ко ва че
вићКо јић, Сред њо вје ков на Сре бре ни ца, 64, 150.

113 HAD: Div. Not. XV fol. 179, 27. II 1428. Упор. Д. Ко ва че вићКо јић, Град ска 
на се ља сред њо вје ков не бо сан ске др жа ве (Град ска на се ља), Са ра је во 1978, 297–298 
и Иста, Сред њо вје ков на Сре бре ни ца, 64, 149, 150.

114 В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, 161–163. Упор. С. Ра дој чић, Ми ле ше ва, 
дру го из да ње, Бе о град 1971, 44.

115 В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, 90, нап. 34. О жи вој Га ври ло вој ак тив но сти 
у слу жби Ко са чаБал ши ћа, с по себ ним освр том на њи хо ву ге не о ло шку та бе лу, 
ви ди: L. Thal loczy, Stu dien zur Geschic hte Bo sni ens und Ser bi ens im Mit te lat ter (Stu
dien zur Geschic hte Bo sni ens und Ser bi ens), München und Le ip zig, 1914, 248–260.
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по што је Се нат од био да ре ги стру је ње го ва пу но моћ ја. Ка да је де се
так го ди на ка сни је тре ба ло да пра ви дру штво из вје сном Пе ји Сме де
рев цу – Pe i us Sme de ro vaz – при ли ком по ди за ња до спје лог три бу та, 
овај очи то Ко са ча ма при вр же ни ка лу ђер, ко ће зна ти чи ме спри је
чен, или, мо жда, чак и умро, ни је се по ја вио при ли ком пре у зи ма ња 
нов ца.116

Ево нас, на по кон, и са ста рим знан цем и че стим са пут ни ком хер це га 
Сте фа на, ми ле шев ским ми тро по ли том Да ви дом ко је суд би на ни је до 
суд њег ча са раз дво ји ла. Стар и из не мо гао, а уз то сва ким да ном бо
ле сни ји, хер цег је уви дио да је ври је ме „ићи Бо гу на исти ну“ и пред 
са мим со бом све сти све сво је пре о ста ле ра чу не. За то је 21. ма ја 1466. 
по звао се би тро ји цу нај по вјер љи ви јих и на свом дво ру нај у глед ни јих 
„ку ћа на“: ми тро по ли та ми ле шев ског Да ви да, Ра ди на Го ста и ко мор
ни ка При би са ва Ву ко ти ћа. „У пу ти ве ле бо ле стан, а у па ме ти мо јој 
на пу ну кр је пак и па ме тју сво јом сло бо дан“, хер цег је у пе ро из дик
ти рао сво ју по сљед њу же љу, вје ро ват но, нај пи сме ни јем ме ђу њи ма, 
ми тро по ли ту Да ви ду и за из вр ши о це те ста мен та од ре дио Ду бров ча
не Си ги смун да Ђур ђе ви ћа, Бар то ла Гу че ти ћа, Ан дри ју Сор ко че ви ћа, 
а од сво јих „слу гу и ку ћа на“, ту већ при сут не, Ра ди на Го ста, ми тро
по ли та Да ви да и кне за При би са ва Ву ко ти ћа.117 Би ло је то и по сљед ње 
ви ђе ње ста рих при ја те ља, по што је већ су тра дан 22. ма ја 1466. хер
цег за у ви јек скло пио очи.118

Ти ме је за по че ло јед но но во до ба у исто ри ји Хум ске зе мље. Од по
зна те тро ји це нај у ти цај ни јих „му дрих ста ра ца“ на оче вом дво ру – 
Ра ди на Го ста, ми тро по ли та Да ви да и При би са ва Ву ко ти ћа – ни је дан 
ни је остао ду же уз Сте фа но вог си на и но вог хер це га Влат ка. У пе ри
о ду од кра ја но вем бра 1466. до по чет ка ма ја 1467. го ди не Ра дин Гост 
је умро, а дру га дво ји ца су се још не ко ври је ме за др жа ли у Но вом.119 
На са мом по чет ку ма ја 1470. дат је са ду бро вач ке стра не, „sa lu um 
con duc tum ple num et va li dum“ Да ви ду и При би са ву, за њих, као и за 
ли ца, ко ја ће би ти с њи ма и по не се ну имо ви ну.120 Оста је не ја сно да 
ли су они та да оти шли у Ду бров ник у ве зи са хер це го вим де по зи том, 
чи ји су епи тро пи и они би ли, или су за у ви јек на пу сти ли но вог хер
це га због тур ко фил ске по ли ти ке у ко ју је био већ ду бо ко за пли вао. 
Ми тро по ли ту Да ви ду се по сли је то га гу би сва ки траг у из во ри ма, а 
При би сав ће уви јек ра ди је на гла си ти да је био „ко мор ник“ хер це га 
Сте фа на, не го што ли ће ре ћи да је исту пао у име Влат ка, док се ни је 
са по ро ди цом од се лио у Ве не ци ју и та мо са чи нио свој чу ве ни те ста
мент 21. мар та 1475. го ди не.121 Ти ме се и за вр ша ва пе ри од по ли тич
ког дје ло ва ња ових че тво ри це моћ них љу ди, ко ји су од сре ди не сед ме 
до по ло ви не осме де це ни је XV ви је ка да ли сна жан пе чат исто ри ји 
Хум ске зе мље.

116 В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, 163, нап. 57.

117 С. Ћир ко вић, Хер цег Сте фан, 267, и В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, 28.

118 С. Ћир ко вић, Хер цег Сте фан, 267.

119 Ђ. То шић, Фраг мен ти из жи во та хер це га Влат ка Ко са че, Исто риј ски ча со
пис, књ. XLI (2008), Бе о град 2008, 153–171.

120 В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, 59–60.

121 С. Ћир ко вић, Поч те ни ви тез При би слав Ву ко тић, Збор ник Фи ло зоф ског фа
кул те та X–1, Бе о град 1968, 259.
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И још је је дан ка лу ђер оста вио тра га у исто ри ји Ху ма. Био је „mi ser 
Pa vio Ca lo i ro“ ко ји је „cum pru den te ser Je ro ni mo Te sta“ сти гао у је
сен 1472. го ди не у Ве не ци ју у хер це го вом по слан ству ко је је тре ба ло 
да из ви је сти ду жда о ста ву сво га го спо да ра „sub fac to de Clis sa et Cor
va tia“.122 Да ли је ка лу ђер Па вле био слу чај но иза бран као пи смен чо
вјек у ово по слан ство, или се, мо жда, у овој при ли ци во ди ло ра чу на о 
„ви шим“ др жав ним раз ло зи ма и не кој „кон фе си о нал ној рав но те жи“ 
ко је се др жао, из гле да, и ста ри хер цег ка да је на са мр ти и у сно ви ђе
њу од ре дио за епи тро пе сво га те ста мен та од сво јих љу ди ми тро по
ли та Да ви да, Ра ди на Го ста и, по свој при ли ци, ка то ли ка При би са ва 
Ву ко ти ћа,123 оста ће пи та ње о ко јем ће мо и да ље мо ра ти раз ми сли ти.

122 L. Thal loczy, Stu dien zur Geschic hte Bo sni ens und Ser bi ens, 226.

123 В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, 90.
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CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE ORDAINMENT IN 
MEDIAEVAL BOSNIA

Based on the existing literature, published as well as unpublished 
archive material, the paper presents several examples of the process 
of the ordainment of the inhabitants in Mediaeval Bosnia. It shows the 
appointment of the Dominican friar Ladislav, native of Sana, to the place 
of the bishop of Neretlja in Drijeva; ordainment of the brothers Marko 
and Marin, together with their father Ostoja (church name Andreas) in 
the priory of Little brothers in Dubrovnik; ordainment of Andrija (fra 
Augustin) Vlatković in Greben (nowadays Krupa on the river Una) and 
his later work in the church of St. Mary in Zaostrog; and, finally, the 
ordainment of the later far famous Franciscan and master of teology 
and philosophy, Djura Dragišić, who had had his prime education as 
a fifteen year old boy and entered the order of the Franciscans in the 
monastery of Srebrenica. Like his fellow “brothers”, many women 
sought peace inside the monastic buildings – panicstricken by the 
Turks, Ana, widow of the Hum’s squire, Pavle Klešić, found herself in 
the monastery of Saint Nicholas in Zadar where, after she had received 
all the necessary help and being nursed tenderly by the abbess and the 
rest of the female monks, she eventually died. Jelena, daughter of the 
Croatian and Dalmatian ban Vuk Hrvatinić and a wife to Sandaljs’s 
younger brother Vuk Hranić, spent as the “inhabitant” (habitatricis) of 
the monastery of Saint Ivan of  Split Abbey her third period in life, after 
her husband’s death in 1425. Special attention is dedicated to the next 
to last Bosnian queen, Katarina, widow of king Stefan Tomaš, who had, 
after the fall of Bosnia under the Turkish rule (1463), found herself in 
Rome where she, supported materially and in other ways by the Vatican, 
had lived till 1478 and was buried in the church of Saint Marija Aracelli.

As distinguished from the clergy who usually belonged to the lower 
nobility and lived on their land outside the town walls, there were 
individuals within the Orthodox church who would renounce secular 
life for life in the monasteries where they would become monks or friars 
(monachus seu calugier). Such cases happened mostly “in claustro 
Milesavisa”, while others are mentioned mostly together with the names 
of the places where they had served – the case of Nikola Bogdanović, 
“calogerus de Canale”, whose family had bestowed on the Orthodox 
Church two generations of hardworking men. Other such case is 
Srebrenica monastery’s monk Milobrat (Milobrath caluger), one of the 
participants in the cause before the Court of Dubrovnik. Also, there 
is an inscription on the gravestone in the necropolis to the Veličanis, 
beside the monastery Zavala on which is inscribed the orthodox female 
monk’s name, Polihronia, who was a sister of kaznac Sanko Miltenović 
and a wife to Nenac Čihorić, whose secular name was Radače.

Late XV century and early in XVI century historical source mention the 
monastery Tvrdoš with its metropolitan Vasilije (Vassilie mitropolitus) 
who lived and served there together with his (it is not clear whether it was 
his biological or spiritual) brother, prior Jovan. The most famous among 
the orthodox clergy of the time was, without doubt, the metropolitan 
of the Mileševa monastery, David, who would not be separated till the 
dying hour from his patron and herzeg of Saint Sava, Stefan Vukčić 
Kosača.
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