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ВИЗАНТИЈСКИИЗВОРИОСТАНОВНИШТВУ
ИЦРКВЕНИМПРИЛИКАМА
УСРЕДЊОВЈЕКОВНОЈБОСНИ

БОРИСБАБИЋ

Ви зан тиј ски пи сци су за би ље жи ли не ко ли ко раз ли чи тих на зи ва за 
ста нов ни штво ко је је жи вје ло у сред њо вје ков ној Бо сни. У скла ду са 
вла дар ском иде о ло ги јом ко ја је на гла ша ва ла да је ви зан тиј ски ва си
левс цар свих Ро ме ја и чи та ве хри шћан ске ва се ље не, од но сно да би 
ис та кли су прот но сти из ме ђу Ро ме ја и дру гих на ро да ко ји су по грд
но на зи ва ни вар ва ри ма, ви зан тиј ски љу ди од пе ра су че сто стра не 
на ро де на зи ва ли дру га чи јим име ни ма. Ова ква тра ди ци ја ње го ва на 
је го то во кр оз чи та ву исто ри ју Ви зан тиј ског цар ства. Ода бир име на 
по је ди них на ро да за ви сио је од те ри то ри је ко ју су на се ља ва ли, а био 
је усло вљен и ан тич ким ре ми ни сцен ци ја ма по је ди них исто ри ча ра 
о тим те ри то ри ја ма. Пре ци зни је ре че но, ви зан тиј ски исто ри ча ри и 
хр о ни ча ри су стра не на ро де на зи ва ли арха ич ним име ни ма одав но 
из у мр лих пле ме на, по ка зу ју ћи ти ме сво ју еру ди ци ју, уче ност и скло
ност ка тра ди ци ја ма ан ти ке. Та ко у ви зан тиј ским из во ри ма бр ој не 
на ро де мо же мо сре сти под дру га чи јим име ни ма од оних по ко ји ма 
су по зна ти у да на шње ври је ме. Ср би су по пра ви лу Три ба ли, Ма ђа ри 
се на зи ва ју Пе он ци ма или Ху ни ма, Ру си Сар ма ти ма или Ски ти ма, а 
овај по след њи тер мин че сто је упо тре бљен и за Та та ре и Тур ке.1 Ова
кав став ви зан тиј ских исто ри ча ра ми је ња се на кон бит ке на Ма ри ци 
1371. го ди не, ка да је Ви зан ти ја, иако у би ци ни је уче ство ва ла, као и 
не ке бал кан ске зе мље до спје ла у ва зал ну за ви сност пре ма Осман ли
ја ма. У њи хо вом опи су се при мје ћу је не до ста так оне гор до сти ко ја 
је ка рак те ри са ла ра ни ја вре ме на. Умје сто до та да шњег под сми је ха 
ја вља се на кло ност.2 То не зна чи да у ви зан тиј ским из во ри ма XV ви

1 Ви ше по да та ка о тер ми ни ма  ко ји су ко ри шће ни у ви зан тиј ским из во ри ма 
за озна ча ва ње име на по ме ну тих на ро да пру жа G. Mo rav csik, Bi zan ti no tu ri ci ca 
II, Ber lin 1958, 235, 279, 329. Ова ква тер ми но ло ги ја ни је је дин стве на, и мно
ги ви зан тиј ски исто ри ча ри, у скла ду с ма ни ром да ко ри сте арха ич на име на за 
на ро де ко је опи су ју има ју сво ја „пра ви ла“. Та ко на при мјер Јо ван Ки нам Тур ке 
на зи ва Пер си јан ци ма, Ни јем це Але ма ни ма, Ски ти су код ње га си но ним за Пе
че не ге, а Та вро ски ти за Ру се. Ср би су не кад на зва ни сво јим да на шњим име ном, 
али су че шће Дал ма ти. Оп шир ни је о Ки на мо вој тер ми но ло ги ји, ви ди С.  Ћир
ко вић, На род Ка чи ћа Јо ва на Ки на ма, ЗР ВИ 32 (1993) 20–22. (у да љем тек сту 
Ћир ко вић, На род Ка чи ћа) 

2 Ви ше по да та ка о овом пр о бле му пру жа Н. Ра дој чић, Грч ки из во ри за ко сов ску 
бит ку, Гла сник Скоп ског на уч ног дру штва 7–8 (1930), 163–175, Г. Остро гор ски, 
Сер ска област по сле Ду ша но ве смр ти, Бе о град 1965, 146.
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је ка, те пост ви зан тиј ским из во ри ма не су сре ће мо арха ич на име на 
на ро да, већ са мо да је цје ло ку пан од нос пре ма тим на ро ди ма бла жи, 
од но сно да су они при ка за ни у ма ло љеп шем свје тлу не го у ра ни јим 
сто ље ћи ма.

Ста нов ни штво Бо сне ни је би ло по ште ђе но ова квог ма ни ра ви зан
тиј ских ту ма ча пр о шло сти. Бр ој ни ви зан тиј ски исто ри ча ри у сво јим 
дје ли ма го во ре о ста нов ни штву Бо сне и ње ним вла да ри ма.

Исти на, пр ви Ви зан ти нац ко ји је пи сао о Бо сни, уче ни цар Кон стан
тин VII Пор фи ро ге нит то не чи ни, јер Бо сну не по ми ње као са мо
стал ну тво ре ви ну под вла шћу не за ви сног вла да ра, за раз ли ку од 
оста лих обла сти у ње ној око ли ни. Ово по твр ђу ју и по да ци у Књи зи 
о це ре мо ни ја ма Кон стан ти на Пор фи ро ге ни та. У 48. гла ви овог дје
ла пи сац го во ри о од но су ви зан тиј ског ца ра пре ма ју жно сло вен ским 
вла да ри ма, ко је на зи ва архон ти ма. Кон стан тин Пор фи ро ге нит на
во ди архон та Хр ват ске, Ср ба, За ху мља на, Ко на вља, Тре би ња на и 
архон та Ду кље.3 Ви ди се да је дио архо на та на ве де них у књи зи о це
ре мо ни ја ма ка те го ри сан по зе мљи ко јом упра вља, а дио по на ро ду из 
ко јег во ди по ри је кло. Сви ма њи ма ви зан тиј ски цар из да је пи сме не 
на ред бе (kªleysiv).4 Мо же мо уочи ти да ме ђу по ме ну тим ју жно сло
вен ским вла да ри ма не ма архон та Бо сне. Бо сна је пред ста вља ла са мо 
дио та да шње срп ске др жа ве, ни је има ла по ли тич ку са мо стал ност, а 
са мим тим ни соп стве ног  вла да ра, ко јем би мо гла би ти упу ће на пи
сме на на ред ба. Окол но сти су се пр о ми је ни ле ви ше од два сто ље ћа 
ка сни је, па у цар ском пот пи су Ма ној ла Ком ни на из 1166. го ди не, 
по ред че тр на ест обла сти ко је се на ла зе под вла шћу ви зан тиј ског ва
си лев са на и ла зи мо на по мен Бо сне, од но сно на тер мин bosqnikËv 
ко ји не по ка зу је са мо ва си лев со ве им пе ри јал не те жње, већ и ње го во 
ра зу ми је ва ње Бо сне као са мо стал ног по ли тич ког су бјек та ко ји тре ба 
ста ви ти под сво ју кон тро лу5. Са вре ме ник ових де ша ва ња, Јо ван Ки
нам опи су ју ћи ца ре ве бор бе са Ма ђа ри ма ко је зо ве Пе он ци ма по ми
ње и Бо ри ћа, ег зар ха дал мат ске зе мље Бо сне.6 Ви ди мо да Ки нам ста
нов ни ке Бо сне на зи ва Дал ма ти ма, али на зив Дал ма ци ја упо тре бља ва 
у јед ном мно го ши рем кон тек сту.7 На дру гом мје сту Ки нам го во ри 

3 Ì ¤rcwn Cr o bat¿av, Ì ¤rcwn Sªrblwn, Ì ¤rcwntãn Zac loÒmwn, Ì ¤rcwn toØ 
Ka nŸlh, Ì ¤rcwn tãn Tra boÒnwn, Ì ¤rcwn Di o kle¿av. cf. De ce ri mo ni is aulae 
byzan ti nae, ed. I. I. Re i ske, Bon nae 1829, 691, 8–11.

4 Упо ре ди ти Ј. Фер лу га, Ви зан тиј ско цар ство и ју жно сло вен ске др жа ве од сре ди
не  IX до сре ди не X ве ка, ЗР ВИ 13 (1971) 82. 

5 Чи та ву ин ти ту ла ци ју Ма ној ла Ком ни на из ко је се ви ди да је он  Ma noy³l 
 n Cristã tã qeã pistËv basileÓv Ì porfyrogªnhtov #Rw ma¿nwn aÕto krŸt
wr eÕsebªsta tov, ¢eisebªsta tov, a×goystov, ÂsayrikËv, kilikikËv, ¢rmenikËv, 
dalmatikkËv, oÕggrikËv, bosqnikËv, crobatikËv, lazikËv, ÂbhrikËv, boylgarikËv, 
serbkËv, zhkcikËv, cazarikËv, gotcikËv, до но си C. Man go, Con ci li ar edict of 1166, 
DOP 17, Dum bar ton Oaks Cen ter for Byzan ti nes Stu di es, Was hing ton 1963, 324.

6 Bor¿tzhv Ì BÊsqnhv cÝrav  xŸrcwn Dal ma tikºv, cf. Ioan nis Cin na mi, Epi to me 
re rum ab Ioan ne et Ale xio Com ne nis ge sta rum, ed. A. Me i ne ke, Bon nae 1836, 131, 
22–23. (у да љем тек сту Cin na mi, Epi to me).  За ра зу ми је ва ње пој ма ег зарх, ко ји 
има низ зна че ња од вла дар ског до сто јан ства до цр кве них ду жно сти, упо ре ди: 
Тhe Ox ford Dic ti o nary of Byzan ti um II, 767 (A. Kaz hdan), Г. Остро гор ски, Исто
ри ја Ви зан ти је, Бе о град 1996, 98; Лек си кон срп ског сред њег ве ка, при ре ди ли С. 
Ћир ко вић, Р. Ми хаљ чић, Бе о град 1999, 178. (Р. Ми ло ше вић)

7 По Ћир ко ви ћу, На род Ка чи ћа, 21, Дал ма ци ја је у Ки на мо вом дје лу упо тре бље
на и у ши рем сми слу од рим ске пр о вин ци је, и у ужем сми слу, бли жем ви зан
тиј ском вре ме ну.
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о ста нов ни штву Бо сне и ка же да ни су пот чи ње ни архи жу па ну Ср ба, 
већ да је то на род ко ји има соп ствен на чин жи во та и упра вља ња.8 

Још је дан Ви зан ти нац, ре тор Ми ха и ло Ан хи јал ски, био je свје док 
вла дар ске ам би ци је Ма ној ла Ком ни на и по ме нуо је ста нов ни ке Бо
сне, али под њи хо вим да на шњим име ном. Ве ли ча ју ћи ца ре ва до стиг
ну ћа, он ка же:... за ја ха ње по год ни Срем не ка бу де под тво јом вла шћу 
и упра вом. Не ка обла сти ко је се пр о сти ру оту да до илир ске зе мље и 
европ ских Дар да на ца бу ду у тво јим гра ни ца ма и ме ђа ма, не ка се от
ки ну од на ших и при па да ју тво ји ма. И Хр ват и Бо са нац не ка бу ду 
упи са ни у та бли це Ро ме ја.9

За ни мљи во је да се на зив Дал ма ти за ста нов ни ке Бо сне по ми ње у ви
зан тиј ским из во ри ма и знат но по сли је Ки на мо вог вре ме на. Та ко нас 
Кри то вул са Им бро са, у јед ном ди је лу свог дје ла, оба вје шта ва да је 
сул тан Мех мед кре нуо у по ход пр о тив Пе о на ца ко ји жи ве с ове стра
не ри је ке Са ве, ко ји се још и Дал ма ти ма (Dal mŸ tav) зо ву, а у но ви је 
ври је ме и Вос три ма (BÊstroyv).10 На дру гом мје сту Кри то вул при ча 
ка ко је сул тан оста вив ши дио вој ске у Јај цу упу тио се у оста так зе
мље Вос тра и Дал ма та.11 На пр ви по глед се чи ни  да је сул тан на пао 
још не ки на род у око ли ни, али кон текст из ла га ња по ка зу је да Кри то
вул из јед на ча ва Вос тре и Дал ма те као ста нов ни ке Бо сне. Да Кри то
вул под Дал ма ти ма не ми сли на Пе он це, од но сно Ма ђа ре свје до чи и 
ње го во при ча ње да је по чет ком пр о ље ћа 1464. го ди не краљ Пе о на ца 
и Да ча на на пао зе мљу Дал ма та и Вос тра, осво јио не ко ли ко твр ђа ва и 
за у зео Јај це.12 Из дру гих ре ле вант них из во ра по зна то је да је угар ски 
краљ Ма ти ја Кор вин још кра јем но вем бра 1463. го ди не пре шао Са ву 
и кре нуо у осва ја ње Бо сне.13

По мен Дал ма та као ста нов ни ка Бо сне до но си и ви зан тиј ска крат ка 
хр о ни ка бр. 78/4 из ко је са зна је мо да су  6970. (1462) Тур ци осво ји ли 
Дал ма те.14  Ви ди мо да три, и по са др жа ју и по вре ме ну на стан ка раз
ли чи та из во ра ста нов ни ке Бо сне на зи ва ју Дал ма ти ма.

Ла о ник Хал ко кон дил, ви зан тиј ски пи сац из XV ви је ка, за би ље жио је 
не ко ли ко по да та ка о ста нов ни штву Бо сне. Још у пр вој књи зи сво је 

8 Cin na mi, Epi to me, 104, 9–10. Упо ре ди ти и пре вод у еди ци ји Ви зан тиј ски из во
ри за исто ри ју на ро да Ју го сла ви је IV, об ра ди ли Ј. Ка лић, Б. Фер јан чић, Н. Ра до
ше вић, Бе о град 1971, 28 (у да љем тек сту ЗРВИ IV).

9 R. Br ow ning, A New So ur ce on Byzan ti ne – Hun ga rian Re la ti ons in the twelfth cen
tury, Bal can stu di es 2 (1961), 203, 568–569. Упо ре ди ти и Збор ник ра до ва Ви зан
то ло шког ин сти ту та  IV, 205–206.

10 Cri to bu li Im bro ti ae Hi sto ri ae, ed. D. R. Re insch, Ber lin – New York 1983, 175, 6–8 
(у да љем тек сту Cri to bu li). По ис то вје ћи ва ње Ма ђа ра и ста нов ни ка Бо сне има 
сво је евен ту ал не кор је не у Кри то ву ло вој пред ста ви о чвр стим при ја тељ ским ве
за ма ових на ро да. Ви ше по да та ка о овом пр о бле му пру жа, Р. Ра дић, Бо сна у  
исто риј ском дје лу Кри то ву ла са Им бро са, ЗР ВИ 43 (2006), 145.

11 Cri to bu li,  177, 18.

12 Ibid, 185, 6–7. У свје тлу Кри то ву ло вих пред ста ва, под Да ча ни ма мо же мо под
ра зу ми је ва ти Вла хе, а краљ Пе о ни је од но сно Угар ске био је син Јан ка Ху ња ди ја, 
Ма ти ја Кор вин.

13 Lju bić, Li sti ne X, 291, 29. XI 1463, Де таљ не по дат ке о овом пи та њу пру жа Ђ. 
То шић, Осло ба ђа ње Јај ца од Ту ра ка кра јем 1463. го ди не, Ра до ви Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Са ра је ву 2 (2000), 217–226.

14 P. Schre i ner, Die Byzan ti nischen  Kle in chro ni ken II,  Wi en, 1975, 578.
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исто ри је го во ре ћи о Сло ве ни ма, Хал ко кон дил на во ди да му је по
зна то да Три ба ли, Ми зи, Или ри, Хр ва ти, По ља ци и Сар ма ти го во ре 
истим је зи ком и да при па да ју ис тој ра си.15 На  дру гом мје сту, при је 
не го што је по чео да опи су је сул та нов су коб са бо сан ским кра љем, 
Ла о ник Хал ко кон дил са оп шта ва по да так да је пле ме Или ра, ста ро и 
на ста ње но око Ја дран ског мо ра, на до бром гла су и да се са да зо ву Бо сни 
(Bêsnoi).16

Ви је сти о ста нов ни ци ма Бо сне пру жа и ано ним на Хр о ни ка о тур ским  
сул та ни ма. Овај из вор је иза звао мно го не до у ми ца, раз ли чи тих раз
ми шља ња и су прот ста вље них ста во ва у европ ској на у ци, углав ном у 
ве зи са ње го вом хр о но ло ги јом и вре ме ном на стан ка. Да нас пре о вла
да ва ми шље ње да су ter mi nus post qu em за ње гов на ста нак по чет не 
го ди не XVII ви је ка, а ter mi nus an te qu em пред ста вља 1671. го ди на.17 
По треб но је ис та ћи да Хр о ни ка о тур ским сул та ни ма ни је при ма ран 
из вор за до га ђа је ко је опи су је, од но сно да је њен са ста вљач ко ри стио 
не ка ра ни је на ста ла дје ла и по дат ке чи та вог  ни за дру гих ауто ра и 
грч ке и ла тин ске пр о ве ни јен ци је.  На стра ни ца ма овог из во ра мо же
мо пр о чи та ти да се у Бо сни на ла зи и те ри то ри ја го спо да ра Сте фа на 
Сан да ља. Ста нов ни штво у њој по дра жа ва ро меј ски, а зо ву их Ку ду
ге ри ма.18 Под Сте фа ном Сан да љом тре ба под ра зу ми је ва ти Сте фа на 
Вук чи ћа Ко са чу, ко јег је не по зна ти пи сац хр о ни ке о тур ским сул та
ни ма по ми је шао са ње го вим стри цем Сан да љом Хра ни ћем. 

Аутор хр о ни ке да ље у свом тек сту, за ста нов ни ке Бо сне ка же да су 
ли је пи и ју нач ни и да је та ко до на ших да на.19 Још јед ном ис ти че
мо да је ова хр о ни ка на ста ла на раз ме ђи XVI  и XVII сто ље ћа, што 
свје до чи да се  до бар глас о жи те љи ма Бо сне за др жао и мно го по сли
је па да сред њо вје ков не бо сан ске др жа ве. Та кве хва ло спје ве, по ма ло 
на ив не и па те тич не, о ста нов ни штву Бо сне у ка сни јим вре ме ни ма 
на ла зи мо и код осман лиј ског хр о ни ча ра Дур сунбе га. Он на во ди да 
су ста нов ни ци Бо сне са сво јим ви со ким ста сом, див ном спо ља шно сти 
и чи та вим ни зом сим па тич них свој ста ва на све ту та ко по зна ти као 
што је сун це све тло.20

15 La o ni ci Chal co candylae Hi sto ri a rum De mon stra ti o nes, ed. E. Dar ko, I–II, Bu da
pe sti ni 1922–1927 (у да љем тек сту Chal co candylae Hi sto ri a rum) I, 31, 18–20. Из 
кон тек ста се ви ди да на овом мје сту Или ри озна ча ва ју  по се бан на род. Ка ко у 
да љем тек сту Хал ко кон дил до сљед но по ми ње Бо сну као илир ску зе мљу, сма тра
мо да је и ов дје под Или ри ма ми слио на ста нов ни штво Бо сне. 

16 Chal co candylae Hi sto ri a rum II, 277, 14–16.

17 Цје ло ку пан пр о блем хр о но ло ги је на стан ка овог ано ним ног из во ра, уз пре
глед ре ле вант не ли те ра ту ре ко ја се ба ви овим пр о бле мом, при ка зао је Р. Ра дић, 
Хр о ни ка о тур ским сул та ни ма као из вор за исто ри ју Бо сне, Збор ник са на уч ног 
ску па Зе мља Па вло ви ћа, сред њи ви јек и пе ри од тур ске вла да ви не, Ба ња Лу ка – 
Срп ско Са ра је во 2003, 327–344.

18 G. Zo ras, CronikÊn per¿ twn ToÒrkwn SoyltŸnwn (ka tŸ ton BarberinÊn 
kÝdi ka 111), At hi na 1958. ( у да љем тек сту  Zo ras, CronikÊn), 64, 33–35. По треб
но је ис та ћи да се пи сац хр о ни ке о тур ским сул та ни ма на овом мје сту слу жио 
дје лом Ла о ни ка Хал ко кон ди ла код ко јег мо же мо пр о на ћи вр ло слич не ви је сти. 
Cf.  Chal co candylae Hi sto ri a rum II, 27, 4–5.  

19 Zo ras, CronikÊn 113, 5–6.

20 Г. Еле зо вић, Тур ски из во ри за исто ри ју Југослoвена. Два тур ска хр о ни ча ра из 
15. ве ка,  Браство 26 (1932) 111. Не ма ин ди ци ја ко је би по твр ди ле да је аутор 
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У дру гом ди је лу овог ра да по ку ша ће мо да осви је тли мо цр кве не при
ли ке у сред њо вје ков ној Бо сни кр оз при зму ви зан тиј ских из во ра. Го
то во да не ма пи та ња о сред њо вје ков ној исто ри ји Бо сне ко је је про 
у зро ко ва ло то ли ко не сла га ња ис тра жи ва ча раз ли чи тих струч них 
пр о фи ла, до ма ћих и стра них ауто ра, као што је пи та ње о мје сту и 
уло зи цр кве бо сан ске.21 На са мом по чет ку же ли мо да на гла си мо да 
на ши на по ри не ће би ти усред сре ђе ни на по ку шај да се уне се но ва 
свје тлост у ово за мр ше но пи та ње, од но сно да нам ни је циљ по ле ми ка 
са прет ход ним ис тра жи ва чи ма. Да не би смо за ла зи ли у не пре глед не 
спо ро ве по го то во свим пи та њи ма у ве зи са цр квом бо сан ском, свје
сно ће мо пр о пу сти ти да го во ри мо о бр ој ним сег мен ти ма зна чај ним 
за фе но мен цр кве бо сан ске. По ку ша ће мо да у скла ду са цје ло куп ном 
те мом овог ра да, од го во ри мо на пи та ња ка ко су вјер ни ци бо сан ске 
цр кве по ме ну ти у ви зан тиј ским из во ри ма, од но сно на шта су Ви зан
тин ци ми сли ли кад су по ми ња ли је ре ти ке у Бо сни.

Ипак, при је све га, ра ди сти ца ња пот пу ни је сли ке о овом пи та њу, пру
жи ће мо пре глед до са да шњих схва та ња о ин сти ту ци ји цр кве бо сан ске 
у исто ри о гра фи ји.

Од ше зде се тих го ди на XIX сто ље ћа, ка да је књи гом Бо жи да ра Пе тра
но ви ћа22 по че ла рас пра ва о цр кви бо сан ској, до да нас, по сто ји не ко
ли ко раз ли чи тих ту ма че ња ове вјер ске за јед ни це и ње них чла но ва. 

Нај ве ћи бр ој ис тра жи ва ча је по др жа вао кон цеп ци ју, ко ја и да нас 
углав ном пре о вла да ва у исто ри о гра фи ји, да су при пад ни ци бо сан
ске цр кве би ли ра ди кал ни ду а ли сти.23 Дру го схва та ње за у зи ма гру па 
ис тра жи ва ча ко ја у бо сан ској цр кви гле да пра во слав ну цр кву, ко ја се 
због спе ци фич них окол но сти у ко ји ма се Бо сна раз ви ја ла ма ло раз
ли ко ва ла од остат ка пра во слав не цр кве у Ср би ји.24 Тре ће ста но ви
ште, раз ли чи то од прет ход на два, за сту па ли су ис тра жи ва чи ко ји су 

хр о ни ке о тур ским сул та ни ма ко ри стио дје ло овог тур ског хр о ни ча ра, али оста
је за ни мљи во да су има ли слич не ути ске о ста нов ни штву сред њо вје ков не Бо сне. 

21 Ли те ра ту ра о овом пи та њу је не пре глед на. На овом мје сту ће би ти на ве де ни 
са мо по је ди ни на сло ви без ди ску си је о по је ди ним за кључ ци ма и до стиг ну ћи ма: 
J. Ši dak, Stu di je o „Cr kvi bo san skoj“ i bo gu mil stvu, Za greb 1975. са др жи пре глед 
цје ло куп не ли те ра ту ре о овом пи та њу до 1975. го ди не. Од оста ле ли те ра ту ре, 
на ста ле у по сљед њих три де се так го ди на из дво ји ће мо сље де ће на сло ве: С. Ја ли
мам, При лог би бли о гра фи ји о „цр кви бо сан ској“ и бо гу мил ству, Го ди шњак дру
штва исто ри ча ра Бо сне и Хер це го ви не 36 (1985), 173–196; S. Ćir ko vić, Bo san
ska cr kva bo san skoj dr ža vi, Pri lo zi za isto ri ju Bo sne i Her ce go vi ne I, Sa ra je vo 1987, 
191–254; D. Dra goj lo vić, Kr stja ni i je re tič ka cr kva bo san ska, Be o grad 1987, Pe jo Ćo
ško vić, Cr kva bo san ska u XV vi je ku, Sa ra je vo 2005.

22 B. Pe tra no vić, Bo gu mi li, Cr kva bo san ska i kr stja ni, Za dar 1867.

23 Не ки од ис так ну тих пред став ни ка ове кон цеп ци је су F. Rač ki, Bo gu mi li i pa ta
re ni, Rad JA ZU VII, VI II и X, 1869–1870; А. So lo vjev, Po sta nak i pr o past „bo san ske 
cr kve“, Pr o svjet ni rad nik VI, Sa ra je vo 1947; D. Dra goj lo vić, Kr stja ni i je re tič ka cr kva 
bo san ska, Be o grad 1987. Пот пун опис уче ња ра ди кал них ду а ли ста да је С. Ћир ко
вић, Ду а ли стич ка хе те ро док си ја у уло зи цр кве, Гла сник Одје ље ња дру штве них 
на у ка ЦА НУ, књ. 9, Под го ри ца 1995, 7–34, пре штам па но у С. Ћир ко вић, Ра
бот ни ци, вој ни ци, ду хов ни ци. Дру штва сред њо ве ков ног Бал ка на, Бе о град 1997, 
214–239.

24 Нај по зна ти ји пред став ни ци ова квих схва та ња су B. Pe tra no vić, Bo gu mi li, Cr
kva bo san ska i kr stja ni, Za dar 1867.  и В. Глу шац, Сред њо ве ков на „бо сан ска цр ква“, 
При ло зи КЈИФ IV, 1924.  
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бо сан ску цр кву сма тра ли је ре тич ком на род ном цр квом ко ја од би ја 
при мат и Ца ри гра да и Ри ма.25

По треб но је ис та ћи да се у по сљед њој де це ни ји ХХ ви је ка по ја ви ло 
још јед но ту ма че ње бо сан ске цр кве, кон цеп циј ски са свим раз ли чи
то од на ве де них. По овом схва та њу „цр ква бо сан ска“ не ма уоп ште 
ка рак тер цр кве не орга ни за ци је, она је са вје то дав но ти је ло у слу жби 
вла да ра или об ла сних го спо да ра, не што по пут суд ског ви је ћа, без цр
кве не за јед ни це и ју рис дик ци је у цр кве ном сми слу.26

Оста вља ју ћи по стра ни раз ли чи та схва та ња о при ро ди бо сан ске цр
кве, при ка за ће мо ка ко су цр кве не при ли ке у бо сан ској др жа ви опи
са не у ви зан тиј ским из во ри ма. У њи ма се ста нов ни ци Бо сне по ми њу 
као ку ду ге ри.27

Зна че ње и по ри је кло тер ми на ку ду гер је иза зва ло до ста не до у ми ца у 
на у ци. До да нас је из не се но не ко ли ко раз ли чи тих кон цеп ци ја у по
ку ша ју да се до ђе до ко нач ног рје ше ња.28

Са чу ва на су три из вор на по да тка ко ја пру жа ју по дат ке о по ме ну 
ку ду ге ра у ви зан тиј ским из во ри ма, али се са мо два од но се на ста
нов ни ке Бо сне. Пр ви ви зан тиј ски из вор ко ји по ми ње име Ку ду ге ри 
по ти че из пе ра со лун ског архи е пи ско па Си ме о на.29 Ри јеч је о ду хов
ни ку ко ји је ро ђен по ло ви ном XIV сто ље ћа, за мо на шио се у Со лу ну 
гдје је два де се так го ди на оба вљао ду жност архи е пи ско па.30 Ње го ва 
рас пра ва „Ди ја лог пр о тив свих је ре си“31 пи са на у фор ми раз го во ра 

25 Ова кво ми шље ње за сту па ли су Ј. Ši dak, Stu di je o „cr kvi bo san skoj“ i bo gu mil stvu, 
Zagrеb, 1975. и Ć. Tru hel ka, Bo san ska na rod na (pa ta ren ska) cr kva, Po vi est hr vat
skih ze ma lja Bo sne i Her ce go vi ne I, 1942.

26 Аутор ова квог схва та ња, ко је по на ма до ступ ним по да ци ма ни је на шло сљед
бе ни ке у исто ри о гра фи ји је М. Пе тро вић, Ку ду ге рибо го ми ли у ви зан тиј ским и 
срп ским из во ри ма и „цр ква бо сан ска“, Бе о град 1998, 56 (у да љем тек сту  Пе тро
вић, Ку ду ге ри и „цр ква бо сан ска“).

27 О ку ду ге ри ма  по сто ји бр ој на ли те ра ту ра: В. Ска рић, Ку ду ге ри, При ло зи КЈИФ 
6 (1926) 107–109; St. Run ci man, The Me di e val Ma nic hee. A study of the Chri stian  
Du a list He resy, Cam brid ge, 1946, 97, 184, D. Obo lensky, The Bo go mils, A study in 
Bal kan neoma nic ha e ism, Cam brid ge 1948, 166 ( у да љем тек сту Obo lensky, Bo go
mils); A. Со ло вјев, Фун да ја ји ти, па те ри ни и ку ду ге ри у ви зан тиј ским из во ри ма, 
ЗР ВИ 1 (1952), 121–145 (у да љем тек сту  Со ло вјев, Ку ду ге ри); Д. Дра гој ло вић, 
Ку ду ге ри код бал кан ских на ро да, Bal ca ni ca VI II (1977), 129–135 (у да љем тек сту  
Дра гој ло вић, Ку ду ге ри).

28 Од по ку ша ја да се овај тер мин ве же за бо гу ми ле у Бо сни (Љ. Ко ва че вић, Од го
вор ца ри град ског па три јар ха Ђе на ди ја II на пи та ња си нај ских ка лу ђе ра, Гла сник 
СУД 63 (1885) 11, у да љем тек сту Ко ва че вић, Од го вор Ђе на ди ја II) до ње го вог ве
зи ва ња за си риј ске ку ду ге ре (Со ло вјев, Ку ду ге ри у ви зан тиј ским из во ри ма, 145), 
пре ко ту ма че ња да су ку ду ге ри си но ним за све ла жне хри шћа не ко ји од ба цу ју 
са рад њу са пра во слав ном грч ком цр квом (Дра гој ло вић, Ку ду ге ри, 133–134, до 
нај но ви јег ту ма че ња да су ку ду ге ри ри мо ка то ли ци (Пе тро вић, Ку ду ге ри и „цр
ква бо сан ска“, 53). Сва ко од ових ме ђу соб но  ди вер гент них ту ма че ња је у пот пу
но сти не ги ра ло дру га ми шље ња. Сма тра мо да ствар но по ри је кло овог тер ми на 
још ни је до кра ја раз ја шње но.

29 На по ло жа ју со лун ског архи е пи ско па Си ме он је бо ра вио од 1410. до сво је 
смр ти 1429. го ди не.

30 Со ло вјев, Ку ду ге ри у ви зан тиј ским из во ри ма, 131.

31 Di Ÿ lo gov ka tŸ pasãn tãn aÁrªsewn.
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са кли ри ком, у ко јем архи је реј од го ва ра кли ри ку на по ста вље на пи
та ња. На два мје ста, со лун ски архи е пи скоп спо ми ње бо гу ми ле. У XI 
гла ви под име ном: Пр о тив Си мо на Ма га, Ма не са, и слич них ње му и 
пр о тив без бо жних Бо гу ми ла или Ку ду ге ра32 и у XVI II гла ви под на зи
вом Пр о тив ико но бо ра цане ча сти вих бо гу ми ла. Да је за и ста ри јеч о 
ду а ли сти ма по твр ђу ју ње го ве ри је чи да они не по шту ју цр кве не тај
не, кр ште ње, при че шће, крст, ико не, цр кве.33 Си ме он Со лун ски при
по вје да ка ко тре ба да го во ри пр о тив бо гу ми ла ко ји се и ку ду ге ри ма 
зо ву, јер се они на ла зе бли зу оних ко ји ма је го вор упу ћен, од но сно 
бли зу Со лу на.34

Хр о но ло шки по сма тра но, пр ви од два ви зан тиј ска из во ра ко ји ста
нов ни ке Бо сне на зи ва Ку ду ге ри ма је по сла ни ца Ге на ди ја Схо ла ри ја, 
пр вог ца ри град ског па три јар ха на кон пр о па сти ви зан тиј ског цар
ства.35 Као што је при ми је ће но, ово пи смо упу ће но Мак си му Со фи
а ну су и оста лим си нај ским мо на си ма, мо же се да ти ра ти од 1454. до 
1456. го ди не.36 

У цен тру па жње и па три јар ха и си нај ских мо на ха на ла зи се Сте фан 
Вук чић Ко са ча, ко ји је не што ра ни је слао нов ча не при ло ге пра во
слав ним мо на си ма на Си на ју. С об зи ром на чи ње ни цу да ни су са
свим зна ли ка кво је ста ње у хер це го вој зе мљи, они су пи та ли па три
јар ха Ге на ди ја да ли је у ре ду да при ма ју хер це го ве да ро ве и тре ба ли, 
ка ко је би ло уоби ча је но, да се мо ле за хер це га при ли ком ли тур ги ја?37 
Па три јарх им је од го во рио да не ће по гри је ши ти ако га по ме ну у мо
ли тва ма, јер „као што су не ки учи те љи Ла ти ни у јед ном ди је лу Бо сне 
мно ге од ку ду ге ра учи ни ли по кор не рим ској цр кви, епи скоп Бо сне 
је и сам, хер це га, го спо да ра, у дру гом де лу Бо сне учи нио пра во слав

32 Pa tro lo gia Gra e ca, vol. 155, ed. J. P. Mig ne, Pa ris, 1847, 65.

33 Ibid, 66.

34 Не мо же се ре ћи ни шта пре ци зни је на ко је обла сти у бли зи ни Со лу на је архи
е пи скоп ми слио. Раз ми шља ње М. Пе тро ви ћа, Kудугери и „цр ква бо сан ска“, 44, 
да те ри то ри ја Сте фа на Вук чи ћа пред ста вља нај и сту ре ни ји дио Бо сне у од но су 
на Со лун ску архи е пи ско пи ју те шко да је одр жи во, с об зи ром на ве ли ку ге о
граф ску уда ље ност дви ју те ри то ри ја. D. Obo lensky, Bo go mils, 166, на по ми ње да 
је име Ку ду ге ра оста ло са чу ва но до да на шњих да на у грч кој пр о вин ци ји Ма
ке до ни ји и на во ди име на се ла Ku tu gert si у под руч ју Ћу стен ди ла и Ko tu ge ri у 
под руч ју Во де на.

35 По сла ни ца Ге на ди ја Схо ла ри ја, од но сно њен пре вод на срп ски је зик до да нас 
је об ја вље на 3 пу та од раз ли чи тих ауто ра. Пр ви је то учи нио Ко ва че вић, Од го
вор Ђе на ди ја II, али у ње го вом из да њу не до ста је по чет на тре ћи на тек ста. По том 
је то учи нио Н. Ду чић, По сла ни ца ца ри град ског па три јар ха Ђе на ди ја II Схо ла
ри ја (1453–1459) си нај ским ка лу ђе ри ма, Књи жев ни ра до ви IV, Бе о град 1888, 
415–432. (у да љем тек сту Ду чић, По сла ни ца). Ње го вом пре во ду не до ста је за
вр ше так. По сљед њи  пре вод на са вре ме ном срп ском је зи ку дао је М. Пе тро вић, 
По мен бо го ми лаба бу на у За ко но пра ви лу Све тог Са ве и „цр ква бо сан ска“, Бо сна и 
Хер це го ви на од сред њег ве ка до но ви јег вре ме на, Бе о град 1995, 272. Он је ис
так нуо и не ке пр о пу сте у пре во ду ко је је учи нио Н. Ду чић. Нај но ви је из да ње на 
грч ком је зи ку је Ouevres complеtes de Ge na de Scho la ri os, IV, ed. L. Pe tit, Pa ris 1935, 
200–201.

36 Obolenskу, Bo go mils, 166, га да ти ра у на ве де ном окви ру, ма да Со ло вјев ни је 
у пот пу но сти си гу ран у то да ти ра ње и оста вља мо гућ ност да то бу де би ло ко ја 
го ди на до 1459. ка да је Ге на ди је Схо ла ри је умро. Упо ре ди  Со ло вјев, Ку ду ге ри у 
ви зан тиј ским из во ри ма, 135.

37 Ду чић, По сла ни ца, 417. 
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ним хри шћа ни ма и при са је ди нио на шој цр кви“.38 Па три јарх им је 
скре нуо па жњу да то не чи не при ли ком ли тур ги је, већ у сво јим тр
пе за ри ја ма на кон о бје да.39 Раз лог ус кра ћи ва ња бла го сло ва при  бо
го слу же њу ле жао је у хер це го вом при кри ве ном, а не јав ном ис по ви
је да њу хри шћан ске вје ре. У сво јој по сла ни ци па три јарх да ље на во ди 
да се хер цег не сми је ди рект но одво ји ти од ку ду ге ра, јер се бо ји сво је 
вла сте ле, али да је од ско ра у ду ши по стао хри шћа нин, па сто га ша
ље да ро ве на Си нај. Та ко ђе са вје ту је мо на си ма да у мо ли тва ма по
ме ну бо сан ског епи ско па, јер је он та ко ђе пра во слав ни хри шћа нин 
и хи ро то ни сан је од пра во слав ног па три јар ха то га мје ста.40 Мо же мо 
прет по ста ви ти да је ри јеч о ми ле шев ском ми тро по ли ту Да ви ду ко ји 
се по ми ње у хер це го вом те ста мен ту из 1466. го ди не.41 Ина че, од го
вор на пи та ње ко ли ко је искре но хер цег Сте фан при сту пио пра во
слав ној вје ри ни је јед но став но да ти.42 Иако се из ри је чи па три јар ха 
Ге на ди ја Схо ла ри ја на зи ре да је ве ћи дио хер це го ве обла сти на ги њао 
ка је ре тич ком по и ма њу ствар но сти, сам хер цег је у сво јој око ли ни, 
па и нај бли жој по ро ди ци имао пра во слав не вјер ни ке.43 Из ње го ве би
о гра фи је је ја сно да Сте фан Вук чић ни је имао са свим утвр ђен став 
пре ма вје ри као ни пре ма цр кви. Мо жда је пре тје ра но ре ћи да је био 
вјер ски ин ди фе рен тан, али у сва ком  слу ча ју ни кад се ни је од лу чио 
са мо за јед ну стра ну. У то ку свог жи во та, вје што је ба лан си рао из ме
ђу свих цр кве них орга ни за ци ја у сво јој др жа ви, по вре ме но ула зе ћи у 
при сни је ве зе с ка то лич ком, од но сно пра во слав ном цр квом. С дру ге 
стра не, при пад ни ци цр кве бо сан ске су у хер це гу има ли стал ног за
штит ни ка и на ње го вом дво ру ужи ва ли зна тан углед и по вла сти це.44

У по сла ни ци па три јар ха Ге на ди ја тре ба ис та ћи и јед но вр ло ва жно 
мје сто са ста но ви шта ста ва пре ма ку ду ге ри ма, с јед не стра не, а с 
дру ге због по је ди них ми шље ња ис так ну тих у на у ци. Та ко мо же мо 

38 Усљед не до стат ка из во ра ци ти ра но пре ма D. Dra goj lo vić, Kr stja ni i je re tič ka cr
kva bo san ska, Be o grad 1987, 52. (у да љем тек сту  Dra goj lo vić, Kr stja ni).

39 Ду чић, По сла ни ца, 418.

40 Dra goj lo vić, Kr stja ni, 53.

41 Љ. Сто ја но вић, Ста ре срп ске по ве ље и пи сма, I–2, Бе о град – Срем ски Кар лов
ци, 1934, 92. (у да љем тек сту  Сто ја но вић, По ве ље и пи сма). Оста је не ја сно ко је 
из вр шио по ста вља ње бо сан ског епи ско па на ду жност, као и ври је ме ка да се то 
до го ди ло.

42 Ову не до у ми цу по ка зао је и па три јарх Ге на ди је у ди је лу тек ста гдје го во ри 
о бо сан ском епи ско пу и пре по ру чу је си нај ским мо на си ма да ни ко га не осу ђу ју 
уна при јед, јер ни ко сем Бо га не зна чо вје ко ва раз ми шља ња. Упо ре ди ти,  Ду чић, 
По сла ни ца, 424.

43 Хер це го ва су пру га Је ле на, кћер ка Бал ше III, с ко јом је био у бра ку од но вем
бра 1424. до ок то бра 1453. го ди не, би ла је пра во слав не вје ро и спо ви је сти. Ни је 
ја сно због че га  Со ло вјев, Ку ду ге ри у ви зан тиј ским из во ри ма, 139, из но си ми
шље ње да је хер це го ва ма ће ха Је ле на при па да ла пра во сла вљу, а С. Ћир ко вић, 
Хер цег Сте фан Вук чићКо са ча и ње го во до ба, Бе о град 1964, 5, (у да љем тек сту  
Ћир ко вић, Хер цег Сте фан)  њу уоп ште не по ми ње ис ти чу ћи да је Сте фа но ва 
мај ка Ка та ри на за око дви је де це ни је над жи вје ла свог му жа. По сто ји мо гућ ност 
да је Со ло вјев по ми је шао хер це го ву мај ку и су пру гу, ко ја се за и ста зва ла Је ле на.

44 По твр да по сљед ње тврд ње ви ди се и у хер це го вом те ста мен ту и дру гим зва
нич ним спи си ма гдје је гост Ра дин на пр вом мје сту, ис пред ми ле шев ског ми
тро по ли та и оста ле вла сте ле. Упо ре ди ти  Сто ја но вић, По ве ље и пи сма, 87–92.
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пр о чи та ти да се Јер ме ни и Ла ти ни мо гу при че сти ти у пра во слав ним 
цр ква ма, јер иако су ино слав ни, хри шћан ске су вје ре. С дру ге стра
не, то ни је до пу ште но Ју деј ци ма, Са ра це ни ма, Је ли ни ма и Ма ни хе
ји ма, јер ни су хри шћа ни.45 

Још је дан Ви зан ти нац је то ком XV ви је ка упо три је био на зив ку ду ге ри 
у ве зи са сво јим при ча њем о сред њо вје ков ној Бо сни. Ри јеч је о исто ри
ча ру Ла о ни ку Хал ко кон ди лу.46 У V књи зи сво је исто ри је Хал ко кон дил 
на во ди: KoydoÒgeroi d$ ÍnomŸzontai sÒmpantev o¿ $e v t³n San dŸ lew 
cÝran teloØntev.47 Ова кво Хал ко кон ди ло во за па жа ње не тре ба схва
ти ти са свим до слов но, јер је ја сно да је у хер це го вој обла сти би ло и 
ста нов ни ка са раз ли чи тим вјер ским осје ћа њи ма, од но сно да су по ред 
пред став ни ка бо сан ске цр кве, ко ји су, исти на, има ли ве ли ки углед и 
при ви ле ги је, та мо жи вје ли и љу ди пра во слав ног и ри мо ка то лич ког 
вјер ског опре дје ље ња. У на у ци је пред ло же но да ви зан тиј ски пи сац ов
дје ко ри сти из раз ку ду ге ри као ет но ним, ко ји се од но си на ста нов ни ке 
Сан да ље ве обла сти, а не у сми слу њи хо ве вјер ске од ре ђе но сти.48 Већ 
је ре че но да се под Сан да ље вом об ла шћу под ра зу ми је ва те ри то ри ја 
ко јом је у Хал ко кон ди ло во ври је ме упра вљао Сте фан Вук чић Ко са ча, 
ко ји је те обла сти на сли је дио од свог стри ца Сан да ља Хра ни ћа.49 Ов дје 
ће мо ука за ти на нео бич ну ети мо ло шку по ве за ност име на Сан даљ и 
тер ми на ку ду гер.50

За раз ли ку од па три јар ха Ге на ди ја Схо ла ри ја, Ла о ник Хал ко кон дил 
не опи су је пре ци зни је вјер ско ста ње у Бо сни и ње не ста нов ни ке. Упо
ре ђу ју ћи ста нов ни ке хер це го ве обла сти са остат ком Бо сне, ви зан тиј
ски исто ри чар са мо ка же да они има ју исте оби ча је и на чин жи во та, 
али за ко не не ма ју.51 Не зна мо мно го о то ме да ли је Ла о ник Хал ко

45 Ду чић, По сла ни ца, 425. С об зи ром на на ве де но мје сто ни је са свим ја сан став 
Пе тро ви ћа, Ку ду ге ри и цр ква бо сан ска, 65, да су ку ду ге ри ри мо ка то ли ци. Има
ју ћи у ви ду по мир љив став Ге на ди ја Схо ла ри ја пре ма Ла ти ни ма, а от пор пре ма 
ма ни хеј ци ма те шко је ра зу мје ти по ис то вје ћи ва ње Ла ти на са ку ду ге ри ма. Под 
Је ли ни ма тре ба под ра зу ми је ва ти грч ко ста нов ни штво па ган ске вје ре, а под Са
ра це ни ма Тур ке од но сно ста нов ни штво му сли ман ске вје ро и спо вје сти.

46 Ви ше по да та ка о би о гра фи ји, жи во ту и дје лу Хал ко кон ди ла, ви ди, В. Гре
ку, КвопросуобиографиииисторическомтрудеЛаоникаХалкокондила, ВВ 13 
(1958) 198–210. Хал ко кон ди ло во дје ло има два из да ња. Ста ри је са пре во дом и 
на ла тин ски је зик: La o ni ci, Chal co condylae At he ni en sis Hi sto ri a rum Li bri De cem, ed. 
I. Bek ke rus, Bon nae 1843.  и но ви је из да ње: La o ni ci Chal co candylae Hi sto ri a rum 
De mon stra ti o nes, ed. E. Dar ko, I–II, Bu da pe sti ni 1922–1927. Пре глед ли те ра ту ре 
о  Ла о ни ку Хал ко кон ди лу пру жа Mo rav scik, Byzan ti no tur ci ca 2, 396. sq.

47 Chal co candylae Hi sto ri a rum II, 27, 4–5. Пре вод ове ре че ни це гла си: Ку ду ге ри 
се зо ву сви они ко ји се на ла зе у Сан да ље вој зе мљи.

48 Пе тро вић, Ку ду ге ри и „цр ква бо сан ска“, 54.

49 Ћир ко вић, Хер цег Сте фан, 6.

50 По овом до ми шља њу Ви зан тин ци су име бо сан ског вој во де Сан да ља Хра ни ћа 
до ве ли у ве зу са из ра зом sŸn da lon у зна че њу сан да ле, па пу че, а ка ко у грч ком 
на род ном је зи ку по сто ји из раз koyntoÒra као си но ним за исту име ни цу до
да ва њем на став ка ge roi за мно жи ну и од ре ђе ним спа ја њем су гла сни ка на стао 
је из раз ку ду ге ри. Упо ре ди ти,  Пе тро вић, Ку ду ге ри и „цр ква бо сан ска“, 40–41. 
Ло ги ка ко јом се овај ис тра жи вач во дио нам се чи ни нео бич ном, али ни смо за
па зи ли да је не ко озбиљ ни је ре а го вао на ова кво об ра зло же ње по стан ка тер ми на 
ку ду гер.

51 Chal co candylae Hi sto ri a rum II, 27, 4.
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кон дил у тре нут ку пи са ња ко ри стио по сла ни цу па три јар ха Ге на ди ја 
или је сво ја оба вје ште ња до био из дру гих, да нас не до ступ них, из гу
бље них из во ра.

На овом мје сту би ће по ме нут још је дан из вор до ма ће пр о ве ни јен
ци је ко ји ма кар по сред но по ми ње Ви зан тин це и њи хо ву по ве за ност 
са те ри то ри јом Бо сне. Ри јеч је о је ди ном из во ру, са чу ва ном на те
ри то ри ји Бо сне, ко ји свје до чи о одр жа ва њу ве за с Ви зан ти јом. То је 
нат пис на гр о бу го ста Ми лу ти на, пр о на ђен у фо чан ском кра ју.52 На 
нат пи су на ју жној стра ни спо ме ни ка мо же се пр о чи та ти да је по ме
ну ти гост Ми лу тин: `ihý ú ~a ste bo san ske go spo de pri mihý da ro ve òdý 
ve li ke go spo de i vla steo i òdý grý~ke go spo de a vse vi do mo.53 

Иако је дин ствен из угла пр о ве ни јен ци је, а и по са др жа ју вр ло зна
ча јан, овај из вор кри је још мно го тај ни. Ни гдје на нат пи су ни
је са чу ван та чан да тум смр ти овог пред став ни ка бо сан ске цр кве.54 
Иако је ја сно да је по ме ну те по кло не при мао при ли ком не ких ди
пло мат ских ми си ја, у свје тло сти са да шњих из во ра те шко је тач
но утвр ди ти ври је ме ка да се то до го ди ло.55 Не мо же мо као са свим 
си гур ну, ма да то сва ка ко зву чи нај вје ро ват ни је, узе ти ни тврд њу да 
је гост Ми лу тин за и ста пу то вао ван Бо сне у дру ге зе мље. По сто ји 
ма кар те о рет ска мо гућ ност да је при ли ком по сје те не ког ви зан
тиј ског по слан ства, као ви со ки пред став ник бо сан ске цр кве, био 
при су тан при све ча ној ауди јен ци ји, и од тек при сти глих пут ни
ка до био од ре ђе не по кло не. Јед ну та кву при ли ку су за би ље жи ли 
Ду бров ча ни. У од лу ци од 13. апри ла 1423. го ди не сто ји да је ви  
зан тиј ски еми сар по име ну Асен пре ко Ду бров ни ка пу то вао у 
Пље вља, на двор бо сан ског вој во де Сан да ља Хра ни ћа (1392–1435).56 
У ово ври је ме вла дар Осман ли ја Му рат II је др жао Ца ри град под оп
са дом, те су на по ри ви зан тиј ског еми са ра има ли за циљ до би ја ње 
не ка кве вој не по мо ћи ста нов ни ци ма Ца ри гра да. У ци љу успје шног 
до ла ска на од ре ди ште, ду бро вач ка вла да је пр о на шла дво ји цу Вла ха 
ко ји су би ли ду жни да ви зан тиј ског пут ни ка пре ве зу до Сан да ље ве 
зе мље. За овај по сао они би до би ли 56 ипер пи ро на.57 Оста је не по зна

52 В. Ска рић, Гр об и гр об ни спо ме ник го ста Ми лу ти на на Хум ском у фо чан ском 
сре зу, ГЗМ 46 (1934) 79 (у да љем тек сту  Ска рић, Спо ме ник го ста Ми лу ти на).

53 Исто, 81. Не по зна ти гост Ми лу тин је жи вио у ча сти код бо сан ске го спо де, при
мао је да ро ве ве ли ке го спо де и грч ке го спо де.

54 По прет по став ка ма Ска ри ћа, Спо ме ник го ста Ми лу ти на, 82, гост Ми лу тин 
је мо гао жи вје ти у XIV или у XV ви је ку. 

55 Ска рић је сво је вре ме но пред ло жио као мо гућ ност  да је гост Ми лу тин уче
ство вао у пу то ва њу Влат ка Вла ђе ви ћа у Ва ло ну 1399. го ди не. Упо ре ди ти, Ска
рић, Гр об го ста Ми лу ти на, 82. 

56 B. Kre kić, Du brov nik (Ra gu se) et le Le vant au moyen age, Pa ris 1961, 274–275, 
No. 681. О по ме ну том иза сла ни ку не зна мо ни шта ви ше од ње го вог пре зи ме
на. О вла дар ском ро ду Асе на ви ше по да та ка пру жа мо но гра фи ја И. Бо жи ло ва 
ФамилиятанаАсеневци1186–1460.,генеалогияипросопография, Со фия, 1994. (у 
да љем тек сту Бо жи лов, Асе нев ци). 

57 Ипер пи рон је на зив за ви зан тиј ски злат ник. На рав но, с об зи ром на чи ње ни цу 
да је у пи та њу по че так XV ви је ка, не кад сто ље ћи ма не по ко ле бљив, ви зан тиј ски 
но вац у ово ври је ме све ви ше гу би при мје се зла та на уштрб ра зних ле гу ра. Од 
вре ме на Јо ва на VI II Па ле о ло га (1425–1448), пот пу но је пре стао да се ку је злат
ни но вац и ви зан тиј ски нов ча ни си стем по чи вао је на сре бру. Упо ре ди ти, Остро
гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Бе о град 1996, 519–520.
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та да ља суд би на овог иза сла ни ка.58 Је ди но је из вје сно  да циљ ње го вог 
пу то ва ња ни је по стиг нут. Чак и ако је сти гао на вој во дин двор, о че му 
мо же мо са мо на га ђа ти, ври је ме је по ка за ло да ни је оства рио свој за
да так. На и ме, оп са ђе ном Ца ри гра ду ни ка ква вој на по моћ из Бо сне 
ни је сти гла. 

Оста је не ја сно ка да и ка ко је гост Ми лу тин до био по ме ну те да ро
ве. Иако су при пад ни ци бо сан ске цр кве у слу жби бо сан ских кра ље ва 
и об ла сних го спо да ра че сто уче ство ва ли у ми си ја ма ди пло мат ског 
ка рак те ра, та пу то ва ња су углав ном би ла ве за на за Ду бров ник или 
евен ту ал но дво ро ве по За пад ној Евро пи. Са ма чи ње ни ца да су Ви
зан ти ја и Бо сна у пе ри о ду XIV и XV ви је ка не са мо ге о граф ски, већ 
и ако мо же мо та ко ре ћи, суд бин ски уда ље не, оте жа ва пот пу ни је рје
ше ње овог пр о бле ма. У та квим окол но сти ма, сва ки ко на чан за кљу
чак спа дао би у до мен прет по став ки и до ми шља ња.

58 Бо жи лов, Асе нев ци, 186, та ко ђе не на во ди ви ше по да та ка о овом по име ну 
не по зна том пред став ни ку ро да Асе на.
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BIZANTINE SOURCES ON POPULATION
AND CHURCH IN MEDIAEVAL BOSNIA

The first part of the paper examines the way in which the population 
of Mediaeval Bosnia is shown through the prism of Byzantine sources. 
Byzantine writers had used different archaic names for the population of 
Bosnia. The greatest number of them called the population of Mediaeval 
Bosnia – Dalmati (D a l m Ÿ t a ς). This term used Jovan Kinam, historian 
from the XII century and Kritovul from Imbros, historian from the XV 
century. Except for them, another short Byzantine chronicle of an unknown 
author brings the data that Dalmati lived in Bosnia. It is interesting that 
Kritovul from Imbros alongside the word Dalmati used the term Vostri for 
the inhabitants of Bosnia.

Mihailo Anhijalski, rhetorician from the XII century in one complimentary 
speech dedicated to the emperor Manoilo I Komnin called the population 
of Bosnia – Bosnians (B Ê s t r o y v). Laonik Halkokondil, historian from 
the XV century mostly called them Ilirians ( # I l l y r i o Ǻ) but in one place 
he denoted them as Bosni (B Ê s n o i).

Unknown author of the Chronicle of the Turkish sultans, of the Greek 
sources from the XVII century, had not mentioned the name of the people 
in Bosnia but he did point out that they were beautiful and brave and that 
remained so until his time.

The second part of the paper represents an attempt to explain what the 
Byzantines had in mind when they were mentioning the heretics in Bosnia 
which they called kudugeri. It is mentioned in three Byzantine sources. 
Chronologically, the first of the sources is an epistle of Genadi Sholari, the 
first Carigrad’s patriarch after the fall of the Byzantine Empire. It contains 
the suggestions to the monks of Sinai in connection to the prayers for Stefan 
Vukčić Kosača who was under the influence of the kudugeri in Bosnia.

The second Byzantine source which mentions kudugeri is Laonik 
Halkokondil. In the fifth book of his history, Halkokondil mentions Stefan 
Vukčić and wrongly calls him Sandalj and says that the kudugeri are all 
those who are in Sandalj’s land.

The third Greek source which mentions the kudugeri is the Chronicle of 
the Turkish sultans where we can read that in Bosnia the population of the 
territory of Stefan Sandalj is called kudugeri.

BORIS BABIĆ


