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ШИЗМАТИЧКИ ПОПОВИ ФРАЬЬЕВАЧКИХ 01Ш1А
И ПРАВОСЛАВНА ТРАДИЦША У СРЕДгЬОВЕКОВНСМ БОСНИ
У сачувано] изворно] граЬи о цркви босанско] посебмо
место заузима одговор папе Гргура XI из 1373. на двадесет
три поташа старешине босанске фракьевачке викарное, фра Бартоломе]а из Алверние, позната у науци као фран>евачка БиЫа.
Вредност овог извора, ко]и
у више наврата издавай и са
различитих становишта интерпретиран, чине конкретнн и веро
досто}ни подаци о верским и црквеним приликама у босанско] фран^евачко] викарщи, ко^е су, стилизоване у облику
питавза упупених Апостолско] столици, забележили босански
фран>евци у друго| половини XIV века.1
Прва три питала, садржана у овом извору латинске нровени]енци)е, говоре о поступку босанских фран>еваца према
шиэматицима и н>иховим свештеницима на подруч)у босанске
викарще, ко]е, не без разлога, босански викар разлику]е од
^еретика и ставл>а у посебну групу верннка.2 Обрапазупи се
Апостолско] столици, босански викар ]е тражио ми1шьен>е папе
Гргура XI како да поступа према домапим свештеницима коцг
су „ради властите користи" били вол>ни да „следе западни
обред", мада „нису прави свештеници него сел>ачки и шизматички, установл>ени према обичазу земл>е и неканонски руко1 Текст }е сфавио Ф. Рачки у збирцн А. Тпетег, Уе1сга топшпеп/а
81ауогит тегШюпаИит ЫаШпат ШшНапИа II, 2авгеЬ 1875, 327—329.
Ново, поправлено издание ]е приредио Т>. Кп1е\ч<й<1, У^егоа'озЮ^поз!
ЫИпзЫН ггчога о ЪозапзЫт кгз1}атта, Ка<1 ТА21Г 270. 1949, 156—163.
На^потпушцу студ>цу о овом извору напнсао ]е 3. ЗШак, Ргап}еуаска
йиЫа к %оа. 1372/2. као 1хуог га роуг)ез[ Воапе, сГ. 8шй1}е о Сгк\п
Ьозапзко) I ЬоёитИз1уи, ХадгеЬ 1975, 225—247.
1 БиЫа босанских фраььсваиа оспорава мпшл>е1ье свих оних истраживача ко]н следбеннке црквс босанске идентифику^у са припаднпннма
источне или западне црквс.
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положени". Папа
у свом одговору дозволио фран>евцима да
због недостатка католичког клера споменути свештеници могу
крштавати некрштене, мада
сматрао корисни)им да то чине
прави католици.3
Слично двоумлэенье показухе и треНе питание босанског викара, како да поступа према шизматицима на територи)и босанске викарще, пошто „многим припростим л>удима меЬу
Грцима (шизматицима) ни)е позната грчка шизма", мада „исповеда]у Христа и темел. вере". Босански викар ]е тражио мишл>ен.е Апостолске столице да ли такве, „ако су само крштени
или веру^у да су крштени", треба оставити у н>ихово] простоти, или их „одвратити од тих свештеника и н>иховог старог
обича]а". Папа ^е, као и на претходно питана, дао позитиван
одговор, али 1е захтевао да се при томе не повреди „суштина
вере" и „прописи католичке -цркве".4
Сагласност веЬине истраживача цркве босанске да се пи
тала фра Бартоломе]а о шизматицима и н>иховим свештеницима односе на следбенике источне цркве образложио ]е веп
Ф. Рачки ко]и ^е садржа^ем фрааевачких ЭиЫа доказивао да
су се „становници Босне диелили на три в|ероизповести: ка
толичку, източно-православну и патаренску, од ко]их се дви]у
последоьих они зову: «азтайсь 2ггес1 е! 5с1»та1кп, ови Ьегейся,
шгасЫев, Возпеп^ез. Из викарових питан>а даде се извести како
^е свепенство източне цркве запуштено и неизображено било,
]ер се догаЬало да свеНеник източне цркве, прелазепи у като
личку, нще ни знао засигурно да ли |е крштен био. Многи
од простоте би)аху реЬени за свепенике, кадшто без великих
обзира на сапопея. Последица незнатьа у свепенству бщ'аше
у пуку та, да су многи од в)ерника т"едино Исукрста и основ
в]ере испов]едали мало зна^уК за раскол>е общу цркава; а
како ]е у свеЬенству доста простоте било, то су кадшто
в]ерници и без нужде крстили, те се могла породити сумн>а
о вапьаност крштен>а ^ер се шце изв^есно знало б^еше ли по
пропису и у духу цркве под^ел^ено".5
Мшшьен>е Ф. Рачког ,ко]е се темел>и на ]едино могупо)
интерпретации фраььевачких ОиЫа, оспоравано 1е разним домишл>ан>има и претпоставкама. Д. МандиН ]е без щ'едног вал>аног аргумента доказивао да су шизматички свештеници „неканонски реЬени католички свепеници глагол>аши", чи]е присуство на тлу средтьовековне Босне не потврЬу^е сачувана
изворна граЬа, а Д. Книвалд, „босански крст]ани", иако бо
сански викар )асно раздва]'а шизматике и кьихове свештенике не
5 В. Кте\уаЫ, У1егос1ох1и]по$1, 157.
4 Исто, стр. 157—8.
5 Р. Каск1, ВоцишШ « ртагсш, Вео^гас! 1931, 443.
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само од католика веп и од ]еретика и оних ко]и следе иьихово
учен>е и обреде."
тедно ново тумачен>е фрахьевачких ИиЫа изнео ]'е I. Шидак. Не оспорава]угш заюъучке Ф. Рачког, 3. Шидак тврди
да се подаци фрарьевачких ОиЫа о шизматицима и н>иховим
свештеницима „не односе на Босну, него на оне д)елове босанске викарное (<1е тетпз Шю) гд^е их налазимо и касни]е",
,дри]е свега на влашке пастире у ердел^ским планинама, о
чему говори и сам папа у свом писму од 1. лишьа 1372, дакле
непосредно пред постанак ЪиЫа и у вези с проширетьем франьевачке д^елатности у току год. 1372".7
Следепи мшшьеше М. ДиннЬа да „у право] Босни, изузима^упи Хум и делове Рашке", у време бана Твртка „шце било
православних", 1. Шидак доказу]е да се податак о „власима
шизматицима" у писму папе Гргура XI од 1. ^уна 1373. не
односи „на становнике Хума, ко]и се у сувременим дубровачким изворима редовито спомин>у под именом влаха", веЬ на
угарске „Влахе Румуне"8. Сво]у тврдн>у 3. Шидак доказу)'е,
с ]едне стране, чишеницом да „у сред№ов]ековним изворима
нема помена о неко] д)елатности босанских фрагьеваца меЬу
хумским власима", ^ер на подруч^у Хума све до пада Босне
под Турке „пще основан ни ]едан фрагьевачки самостан", а
са друге претпоставком да преписка папе Гргура XI доказу^е
да су у доба по]аве ЪиЫа босански фраььевци „били активни
меЬу угарским Румун>има, где су, в]еро]атно нетто каснще
Нэихови самостани били окушьени у ковинско] и, особито, у бугарско] кустодоци".9
Повезу} упи питан>е „влаха шизматика" с проблемой „православл>а на подруч^у босанске викари^е", .Г. Шидак ]е олако
и без ослонца у препиеци папе Гргура XI проширио границе
босанске викари^е и на области насе;ьене Власима Румунима,
ко]е у време по]аве ЪиЫа, а и касни]е, нису биле у ньеном
оквиру. У науци нще спорно да су се приликом осниван>а
фран>евачке викарще у Босни 1340/42. године н>ене границе
поклапале са границама босанске бановине. Пре по^аве ЪиЫа
босански су фран>евци имали неколико самостана и у суседству Босне, у Бакову, где ^е било седиште босанске бискутце,
у Стону, ко]и ]е био под влашпу Дубровчана, у Цетини, на
територщи Ивана НелпичиНа и у Стоку ко|и ]е бию на тери• О. МапсНб, Во%отИ$ка сгкма ЬовапзкИг кг$1)апа, СЫса§о 1962, 396;
Э. Кше\уаЫ, В\еродосто\носг, 149. СЕ. Р. йагцек, Возапзко-НитзН кгз1]ат
I кагагзко-йиаНзНбк! рокге! и згейщет щеки, 2&%гёЬ 1975, 129.
7 1. 8Ыак, Студще, 244—5.
' Исто, стр. 244—5; Сг. М. ДиниЬ, ШЧ, I, 1935, 151.
• 3. ЗШак, 8(ийце, 245. СГ. т. ]. Метш5, РгоЫет йоЫзка ]гап]е\>аса
и Возпи 1 озпШак Ъозапзке \пкагЦе, 5рШ 1926, 14.
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торщи Диониси;а БобониЬа.10 Н>ихов привремени боравак у
Видинско] области измеЬу 1365. и 1369, где су на позив угарског крал>а Аадоша I само за 50 дана прекрстили 200.000 ;еретика и шизматика, окончан ]е падом Видина у руке влашког
во]воде Владислава Басараба 1369. године.11 ЬЬихов спектакуларан успех у Видинско: области, ко)и спомин>е и папа Урбан V
у свом писму угарском крал>у 1368. године, давао ^е наде Апостолско] столици у могуЬност лаког и брзог покрштава1ьа и
босанских ]еретика и шизматика, ради ко]их ]е и основана
фран>евачка викарща, па ]е папа кра]ем 1368. позвао викара
фран>евачке викари^е у Босни да подстиче фраььевце ,да проповеда'у католичку веру против ^еретика и шизматика настаньаних у границама поменуте викари)'е", ^ер „често живо
том разара]у што реч]у и добрим делима постижу".1*
Папино писмо упупено босанском викару фра Бартоломе]у из Алверние не говори о границама босанске викари:е,
али папина сагласност да босански фран>евци, због малог бро]а
верника у босанско] ди]ецези, могу скушьати милостин»у у
суседним католичким земл>ама, Далмации, Хрватско] и Угарско], и да сво]е редове допун>у|у домаКим л>удима, индиректно
говори да су се пред по:аву ЬиЫа границе босанске викарще
поклапале са границама босанске бановине.13 То потврЬу]'е и
захтев фра Бартоломе]а из Алверние да се босанским фрагьевцима одобри пастирска служба и у областима изван босанске
ди;ецезе, пошто су „у границама и у суседству Босне" многе
провинци]е без жупника и парохи^а и због тога, иако под
влашпу католичких господара, „насел>ене шизматицима и су
дима неверницима ко]и су дошли из Босне".14 У свом захтеву
босански викар не споминье ни Влашку ни пограничне обла
сти Угарске према Влашко:, веЬ само области у суседству
Босне, ко]е настан>у]у шиэматици и босански неверници. Ова:
]е захтев пали и усмено изложио фра Беренгар из Арагони;е
ко]и ]е, по налогу фра Бартоломе]а из Алверние, донео у Рим
питагьа босанског викара.15 Папа ]е убрзо по приему ИиЫа
дозволио фран>евцима пастирску службу „у кра'евима Босне,
ко]е настан>у]е велико мноштво шизматика и (еретика, изузима^упи оне ко;е су франьевци уз велике напоре обратили у
католичку веру". Сво;у одлуку папа ]е образложио недостат
ком парохи.]'ског свештенства у Босни, ко]е ]е требало да
10 Т. ЗгшакЬх, Сос1ех еНр1отаНсиз Ке%т Сгоайас, ГкйтаНае е1
5/ауоишс, XII 406—7, 418—20 (у дал>ем тексту СО). СГ. }. 5Ыак, ЗтйЦе,
233.
» ]. 5к1ак, 5ш<Н}е, 236—37.
15 Е. РегтепсШп, Ас(а Воапае, М211, М8Н5М 23, ХаегеЬ 1892, 36
(у лал>ем тексту АВ).
11 А. ТЬетег, Уе1ега топитеМа ЫзЮпса Ннп&апат засгат ШиыгапНа, Котае 1862, II, 92 (у дал>ем тексту МП).
14 6. КшегуаШ, У]егос1оз(о)поз1, 159.
11 I. вИак, ЗШце, 239.
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се брине о преобраћеним „шизматицима и јеретицима, јер су
се многи, неискрено прихватајући католичку веру, поново због
недостатка парохијског свештенства враћали старим веровањима".10
Папино писмо, које Ј. Шидак само узгред спомиње, јасно
говори о „великом мноштву шизматика и јеретика" у самој
Босни, а не у Влашкој или ердељским планинама. Да папа
при томе није мислио на влахе из Хума, где фра1ьеваца није
било ,већ на влахе шизматике на територији уже Босне, потврђује и папино писмо од 3. јануара 1373, које је, изгледа,
папа послао заједно са одговорима на раније постављена пи
тана босанског викара фра Бартоломеја из Алверние. Папа
је и овим писмом потврдио права фрањевцима на пастирску
службу у босанској викарији, пошто су „у крајевима Босне
скоро сви становници, изузимајући оне који су преобраћени,
шиэматици и јеретици", пошто нема парохијских цркава и жупника да врше црквене обреде. Папа у свом писму посебно
спомиње области „на границама Босне према Угарској, као
што је место звано Блаж, али и многа друга места, у којима
католици живе измешани са шизматицима".17
У оба се папина писма, која су настала пре и после појаве БиЫа, говори само о „крајевима Босне", или о „крајевима
Босне према Угарској", у којима католици живе измешани са
шизматицима и јеретицима. Панине се речи изгледа односе
на Усору која је у то време била главна облает фрањевачке
делатности на тлу босанске државе. То индиректно потврђује
и попис фрањевачких самостана из 1385, који, изузимајући четири, све остале фрањевачке самостане смешта у Усору, где
је утицај католичке цркве био јачи, јер је ова облает тек
1357. дошла под власт бана Твртка.18
Нема очигледно никаквог научног оправдања шизматике и
њихове свештенике, споменуте у ВиЫа смештати у ердел>ске
планине и идентификовати са Власима Румунима, утолико пре
што папина писма, а и садржај ИиЫа, говоре само о шизма
тицима „у крајевима Босне" или „крајевима Босне према Угарској". Извештаји који су стизали Апостолској столици о успеш
ном раду босанских фрањеваца на преобраћању јеретика и
шизматика подстакли су папу Гргура XI да босаяским фрањевцима повери мисионарску делатност и у другим областима угарског крагьевства, где су, према сазнању Римске курије,
католици живели измешани са јеретицима и шизматицима.
Тако је у другој половини 1372. папа Гргур XI дозволио бо
саяским фрањевцима да подигну два самостана у Руднику, на
територији Николе Алтомановипа, и један самостан у срем" А. Тћетег, МН II, 117.
» Т. 5т1е1к1а5, СО XIV, 494.
18 Апа1ас(а јгапсгзсапа IV, 1906, 555—56; сГ. С. Внрковић, Историја
средњовековне босанске државе, Београд 1964, 124.
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ском селу ЧеревиЬу, на територищ мачванског бана Николе
Гор]анског, оде се налазило „у близини рашких шизматика".19
Почетком ]уна 1373. папа Гргур XI дозволио ^е босанским
фран>евцима да подигну шест самостана „у пограничним областима Угарске" према Босни, Рашко], Бугарско] и Влашко,),
од Крбаве, преко Алшана у Срему, до пограничних области
Угарске око Себеша и Влашке.20 Мали бро] фран>еваца, огра
ничен само на 60 редовника, био ]е недовол>ан да покри]е
тако широку облает, па ^е папа следеКе године, очигледно на
захтев самих фран>еваца, обим босанске викарще ограничио
само на Босну и кра^еве око Врбаса, Саве и Тгитга (Тамиша)
до ШПкгхке (ВеМпгсЬе — Беле Цркве) у нужном Банату.21 Ова)
]е обим босанска викари]а задржала све до 1399, када ]е у
свом оквиру обухватала дуван>ску, крбавску, босанску, усорску, мачванску и ковинску кустоди)у. Влашка и пограничне
области Угарске према Влашко^, споменуте само ]едном у па
пином писму од 1. ]уна 1373, нису биле у сфери делатностн
босанских фран>еваца ни пре ни после по]аве ЬиЫа. То потврЬу]е, с ^едне стране, попис фра1ьевачких самостана из 1385, а
са друге, попис кустоди^а босанске викарще из 1399. године.22
Одговор папе Гргура XI на захтев босанских фран>еваца,
садржан у осмом питан>у ЛиЫа, да им се одобри пастирска
служба „у границама Босне и суоедству Босне", у провинци1ама ко^е су, иако под влашпу католичких господара, настан>ене
шизматицима и „неверним л>удима ко]и су дошли из Босне",
уверл>иво говори о томе да су босански франьевци тражили
право на пастирску службу само у Босни и у областима у
непосредном суседству Босне, пре свега у Срему, где ^е, у не
достатку парохи^ског свештенства, католички живал» био из
ложен утищцу шизматика и босанских ]еретика.23 Да се захтев
босанског викара односио само на угарске области у суседном Срему, где се и у касни]им изворима спомин>у рашки
шиэматици и босански ^еретици, потврЬу]е папина сагласност
да фран>евци подигну два самостана у Срему, ]едан у Черевшгу, „у близини рашких шизматика", а друга у Алшану, у
месту ко]е се „налазило измеЬу неверника и шизматика" 24
Занимлэиво ]е да папа Гргур XI у сводим писмима разлику]е
шизматике из „кра]ева Босне" од „рашких шизматика" у Сре
му ко]и ]е од 1018. па све до осниван>а сремске бискугаце
1229. био у оквиру Охридске архиепископи]е.25 Осниван>е срем'• Е. Реппепймп, АВ, 38—39; Т. Згшс.Ыаз, Сй XIV, 432—3.
80 Т. 5тШк1аз, СО XIV, 528.
51 Асы Сгеерги РР XI (1370—1178), Ротея, яег. III, уо1. XII, Коте
1966, 215, ей. А. ТаиШ.
44 3. Вохккспчс, КгШбкг гхри рорЬа ЪояапзкИг V^ка^а ( р^оV^пс^^а^а,
1339—1735, Веоегаа 1935, 12. С(. Апа1ес1а 1гапЫвсапа IV, 1906, 555—6.
в Б. Кше\уаЫ, У^егойоНотозг, 159.
» Е. РегтешШп, АВ, 39. СЬ А. ТЬетег, МН II, 157.
15 Историка ерпског народа II, Београд 1982, 315.
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ске бискупије, а нетто касније и фрањевачке кустодије, није
елиминисало верско шаренило Срема, јер је и касније неколико манастира у Срему остало у рукама источних монаха све
до почетка XIV века.20 Рашки шизматици у Срему спомињу
се и касније у писмима неколико црквених и световних великодостојника, која су настала у вези са мисионарским радом
фра Јакова из Марке у четвртој деценији XV века. V н>има
се изричито говори о томе да „већи део споменутих крајева
настањују Рашани", у једном се спомињу и босански јеретици,
мада су „неки градови и села важила као католичка".*7
Мисионарска делатност босанских фрањеваца није оста
вила виднијег трага ни у јужном Банату, у области око Тамиша и Беле Цркве, која је, према полису кустодија босанске
викарије из 1399, била обухваћена ковинском кустодијом.
Дозвољавајаући босанским фрањевцима да се настане у бачкој
дијецези 1421. године, папа Мартин V им је дозволио да
прекрштавају јеретике и пшзматике „у краљевини Угарској,
близу њених граница према Босни, Рашкој, Бугарској и Влашкој", у крајевима где су већ одраније били многи „шизма
тици измешани са католицима".28 У једном документу из 1435.
наводе се Ковиљ, Ковин и Храм на левој обали Дунава, а
Оршава, Себеш и Хацог према Влашкој, као места у којима
католици живе измешани са шизматицима.29 Највише је рашких шизматика било у Ковину, седишту ковинске кустодије.
Када је после пада Београда под угарску власт 1427. београдски
митрополит постао духовни старешина православних Срба у
Угарској, фрањевци су успели да 1428. наборе од угарског
краља дозволу за насилно прекрштавање Срба и прогон њихових свештеника.30 Дозвола није имала неког већег ефекта,
јер су угарски владари били приморани да Србима дају разне
повластице због опасности која је претила од Турака.31 Деспод
Бурађ Бранковић је за време папе Николе V (1447—1451) исхо
дно булу која је дозвољавала слободу вероисповести право
славном живљу у Угарској, а добио је и дозволу да подигне
девет манастира за своје монахе.32
Положај Срба у Угарској погоршан је тек доласком у ове
крајеве фрањевачког проповедника Јована Капистрана који је
већ одраније испољавао непријател>ски став према „српским
2" А. Тћетег, Уе1ега топитеп1а 81ауогит МегШопаИит ИЫопат
ШизПапНа I, Коте 1863, 667—668.
87 Е. РегтепсШп, АВ, 159, 162—164; Сг. Исгорија српског народа
II, 319.
48 Е. РегтепсШп, АВ, 115.
» Исто, 139—40.
50 Ј. Калић-Мијушковић, Бсоград V средњем векч, Београд 1967,
309—310, 453.
Ј1 С. Бирковић, Казсгат ге^а1ея Владислава I Јагелонца, Зборник
МС I, 1970. 79—82.
» Е. РегтепсШп, АВ, 238.
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и влашким шизматицима". Подстичући католике у Ердељу да
прогоне православие свештенике које је посветио „владика",
вероватно православии епископ са подручја угровлашке митрополије, Јован Капистран је 1455. затражио од новог папе Каликста III (1455— 1458) да поништи булу папе Николе V, која
је гарантовала Србима слободу вероисповести.33 Смрт Јована
Капистрана спречила је опозивање раније папске буле, што
је било од великог значај а за верски живот православних Срба
у Угарској.
Захтев босанских фрањеваца, конципиран у осмом питању
Аубиа, да своју делатност прошире и на области у суседству
Босне, где су католици живели измешани са шизматицима и
јеретицима, уверљиво говори да је до појаве Аубиа њихова де
латност била ограничена само на територију Босне, посебно
на „пограничне области Босне према Угарској", а не на Влашку
или ердел>ске штанине. Извесну недоумицу, на којој Ј. Шидак
темељи своју хипотезу, ствара писмо папе Гргура XI од 1. јуна
1373. Дозвољавајући фрањевцима да подигну 6 самостана „у
пограничним областима Угарске око Себеша и Велике Влашке
и око граница Босне, у Алшану и у Крбави", где „католици
живе измешани са шизматицима", папа у уводном делу свога
писма изражава жаљење што световни клер, за разлику од
фрањеваца који „у крајевима Босне и Влашке и око граница
Угарске проповедају неверницима реч божију и обраћају шизматике на пут католичке вере", не посвећује бригу „власима
шизматицима од којих неки станују на пасиштима и планинама напасајући стада којима обилују"/14 Сигурно је да папа
није мислио на православие Влахе из Влашке где фрањеваца
није било, већ на влахе шизматике из оних крајева Босне који
су били у сфери фрањеваца и њихове мисионарске делатности.
Своје идентификовање „влаха шизматика" из папиног пи
сма са Власима Румунима из ерделюких планина Ј. Шидак доказује претпоставком да су власи у Хрватској, који се спомињу
тек у XIV веку, били католици а не шизматици, а да у самој
Босни, на „територију који је припадао босанској бановини
до трећег деценија XIV ст. — нема, упркос доста обилатим
мјесним називима и особним именима влашког порјекла, све
до пада под Турке, такођер ни једног извора, који би посвједочио постојање шизматичких влаха".35 Шидак при томе
ћутке прелази преко евидентне чињенице да се у свим папиним писмима од 1372. до 1377. редовно спомињу шизматици
које папа најчешће смешта „у крајеве Босне" или „у пограничне
области Босне према Угарској".36
" Историја српског народа II, 443; Е. РегтепсШп, АВ, 225.
м Т. 5т1б1к1а5, СО XIV, 528.
" Ј. б1(1ак, 81исИје, 238.
» А. ТћеЈпег, МН, И, 117; Т. 8т1б1к1а5, СП XIV, 494, 527.
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Очигледно ]е да су ови шизматици из пограничних обла
сти Босне према Угарско] могли бита само домаЬи власи сточари ко]и се од прве половине XIV века спомин>у не само у
Хуму веп и у неким областима Далмащце, Хрватске и Босне.37
У средн^ Далмацией власи сточари пореклом из Хума спомшьу се веЬ 1322, а у областима око Цетине, Книна и Крбаве
од 1345. године.38 0дазива]упи се молби Трогирана да се власима забрани приступ на територи)у н>иховог града, Никола
Сеч, бан далматински и хрватски ^е 1362. ]едно] групи влаха
сточара даровао ]едно пусто село у близини Зрмаьье. тедан
извор ив 1376. спомин>е Петра МартиЬа као кнеза Книна и
влаха.39 Почетком XV века во]вода „влаха угарског крагьа" у
Хрватско] и Далмавдци ]е Бутко Бранковий. ЬЬему ;е 1405.
угарски крал> Жигмунд за верну службу даровао два села.40
Хрватски бан Иван Франкопан ]е у Клису 1436. потврдио власима н.ихов закон. Спомен Срба у овом документу, као и влашка имена и презимена овог правног споменика, говори о томе
да споменути власи потичу из Хума, али да вероватно више
нису припадали верницима источне цркве.41
Мигращца православних влаха сточара из Хума и Подрин>а у кра^еве са католичкой црквеном организащц'ом узнемирила ]е Римску куглцу, па ]е папа Климент VI 1351. године
позвао више црквених прелата из Далмаци]е да онемогупе
„шизматике ко]и шире кужни отров ^еретика и шизматика"
и ко)и, противно одредбама римске цркве, уводе „нове секте"
и „се]у разне заблуде о св. Духу супротно учен>у римске цркве
ко^а ^е ма^а и учител>ица свих".42 Папин позив упупен црквеним прелатима у Далмацией да „растера^у шизматике", да „униште ^еретичке секте", да „уклоне заблуде о та]ни евхаристи|е и
крштекьа" и да „заблуделе врате католичко] вери и обредима
цркве", односи се очигледно на влахе шизматике досел>ене у
ове области, ко]и су до кра]а XIV века на^веЬим делом покатоличени 43
Други правац мигращце лако покретних влашких за]едница,
ко^и ]е из Хума и Подрин>а водио у унутрашнюст Босне, иако
континуиран и сталан, остао ]е ]едва приметан у савременим
изворима. Нэихове миграшце у унутрагшьост земл>е, ко]е су
" М. ФилиповиЬ, Структура и орьанизацща сред/ьовековног катуна,
Симпозиум о среднмв]ековном катуну, Сара]ево 1962, 45—112.
м Т. ЗгшйШв, Сй XI, 249—50; Ьисшз, йе ге&по ТМтаХше е(
СгоаНае, ей. ЗспшапсЦпег III, 327.
'* Ь. ТЬа11ос2у, Шуг15сН-а1ЬатзсНе ТогзсНип^еп I, 497.
40 Р. 51Й1С, ЫекоИко {зргача 1г росе(ка XV 81., 51аппе XXXIX,
1938, 256.
41 М. Филиповип, Структура и организацией среднювековног катуна,
Симпози/ум о среднювековном катунх, 104—5.
« Т. ЗпиИЫая, Сй XII, 33—34.
45 Исто, 33—34. Сг. М. Филиповип, Структура и организацща средн>овековног катуна, 103.
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подстицале, с ^едне стране, потребе за новим пасиштима, а са
друге, трговина стоком и транспорт робе у ко^и су били уюьучени, повезивале су влахе с привредним средиштима на читаво] територщи босанске државе.44 Миграци^е влаха, често
подстицане и посебним повластицама феудалних господара,
убрзале су економско уздизаше влашких за]едница и чиниле
их све знача}ни]им фактором у босанском феудалном систему.
Поред „влаха босанског бана", ко]и се у дубровачко] изворно]
граЬи XV века назива]у „власи крал>а Босне", спомшьу се и
власи крупних феудалаца, као, примера ради, власи Павла Раденовипа, Сандала ХраниЬа, Радослава ПавловиНа, Иваниша
ПавловиЬа и херцега Стефана.45 Укл>учу|упи се у државну и
феудалну структуру средн>овековне Босне, власи су, иако потчшьени босанским владарима и крупним феудалцима, задржали
управну и судску власт у сво]им катунима. На челу „влаха
босанског крала" био ]е 1382. Вукосав Плешчип, кога ]едан
дубровачки уговор назива „кнезом свих влаха крал>а Рашке и
Босне".4*
Захтев босанских фран>еваца из 1372. да им се одобри
пастирска служба „у кра]евима Босне, ко^е настан>у)е велико
мноштво шизматика и ]еретика", односи се очигледно на влахе
шизматике стално настан>ене у областима под непосредном
влашпу босанског бана. То потврЬу^е и папа Гргур XI
ко]и споменуте шизматике смешта у Усору, „у пограничне об
ласти Босне према Угарскоз", посебно наводепи „место звано
Блаж и нека друга места", у копима католици живе измешани
са шизматицима и ^еретицима.47 У ^едном од сво]их писама
из 1373. папа Гргур XI спомише и „влахе шизматике", чи)а
су покретна станишта била на пасиштима и планинама, што
посредно упупу]е на планинске области средишне Босне, где
турски дефтери из XV века регистру] у домапе влахе сточаре
и н>ихове шизматичке Попове.48
Присуство влаха сточара у Усори и другим кра^евима
Босне потврЬу]е и сачувана изворна граЬа. МеЬу селима ко]е
}е бан Твртко 1370/74. године поклонио Степану Ра|ковипу
спомшье се и село „Брложник на Усори с Власима", управо
у области у ко] у и папа Гргур XI и Дубиа босанских франьеваца смешта}у босанске шизматике.49 Присуство влаха у се44 С. ГшрковиН, Исторща средгъовековне босанске државе, Београд
1964, 219.
" Д. КовачевиЬ, Средььовековни катуни по дубровачким изворима,
Симпозиум о средн>ов}ековном катуну, Сара^ево 1962 134—5, 137—8.
" М. Филиповий, Структура и организацща средгъовековног катуна,
103.
" Т. ЗппОМав, СО XIV, 494.
48 Исто, XIV, 528; N. РШроти4., Ыаротепе о гзЫтггасгц и Возт г
Негсе&очпт и XV уЦеки, СошЗщак, кщ. VII, Сеп1аг га Ва1капо1о5ка
1&{га21уап]а, кщ". 5, Запцеуо, 1970, 153.
«• 5. ЗЫак, ЗШйЦе, 254.
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верним областима Босне потврЬу)е и ]едан дубровачки извешта] ко^и, у вези са турским продором у ову облает Босне и
Хрватске 1426. године, говори о велико] штети ко^у су од
Турака претрпели Хрвати и Власи.50 Влахе у околини Ьаща
спомин>е 1432. фра .Таков из Марке ко]и )&, полемишупи са
н>има, записао да „Босанци и Моровласи нису хришпани".51 О
„великом мноштву шизматика" у околини та_ща говори и папа
Пще II у ]едном писму из 1458, а знача]но ]е и сведочанство
бискупа Петра Ранзануса ко;|и ^е, описузупи борбе угарског
крал>а са Турцима око За)Ц& 1463/64. године, записао да тамошн>и „становници пошту^у Христа према обреду источне
цркве".52 Очигледно ]е да се бискупове речи не односе на босанске крсг)'ане, ко]е он изричито назива патаренима, веп на
домапе влахе шизматике за ко]е БиЫа босанских франлваца
тврди да „^едноставно исповедеуу Христа и основ вере".58
Присуство шизматика у источним областима средаовековне
босанске државе потврЬу)у малобро]ни гробни натписи из XIV
и првих децени]а XV века са именима православних свештеника. На ]едном степку у подроманщеком селу Кагьина записано
]е име попа Прибислава, у околини Б]ел>ине име попа Проко
гшуа и у Тобуту, у близини Тузле, име попа Тучина.5* Нэихова
имена карактеристична за влахе у Хуму и Подрин>у говоре да
]е реч о поповима влашких шизматика ко]и су крадем XIV и
почетком XV века населили ове области. Велико мноштво припадника источне цркве у овим областима Босне потврЬу]е и
посто^анье сребреничке епискотпце ко]а се спомгаье у изворима
из 1415. и 1428. године.58
Недостатак изворне граЬе о присуству влаха шизматика
у централним областима среднювековне босанске државе делимично надокнаЬузу турски дефтери ко^и регистру]у не само
православие влахе староседеоце око Магла]а и Високог, веп и
ньихове Попове ко^и су у то време ]ош били без више црквене
организаци]е.5в
Укгьучузупи се у државну и феудалну структуру средиьовековне Босне, власи шизматици нису били изложени насилном покрштаваньу као у Далмаци)"и и Хрватско], захвал>у)'упи,
с ]едне страие, монашком карактеру цркве босанске, а са друге,
м К. 1иречек, Власи и Мовровласи у дубровачким споменицима,
Зборник К. ]иринека I, Београд 1958, 198.
51 Ь. РасеШ, ЬЧтроПаща йех Зегтипг <И 8. Сгасото йеИа МагсИа
81исН ггапсезсаш, вег. III, уо1. 14, 1942, 166.
" ЗспрЮгез гегит Нип&апсагит I, 1746, 397. СГ. А. ТЬетег, МН
II, 487; ]. 6Шк, ЗшйЦе, 118.
и 8спр1огез гегит кип%аг1сагит I, 377.
54 М. Уеео, ЪЪогтк $^еа'п^оV^екоVтк пшрка Возпе I Негсевотпе,
III, 11, Ьг. 127, III, 27, Ьг. 152, IV, 41, Ьг. 229, IV, 123. Ьг. 301.
55 Т>. Коуабеу1<5-Ко,]Ч(!, Сгайвка пазеЦа 5геа"п1о1'1екоупе Ъозапьке йг1а\>е, 5ага.)еуо 1978, 298.
м N. РШроУ1с, Ыаротсш о ЫатпеиАЦ, 153, 158.
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властитом свештенству к<х)е ]е лишено више црквене организацще, било запуштено и слабо образовано. тедину опасност за
влахе шизматике представляли су фран>евци ко}и су, судепи
по питан>има фра Бартоломе^а упупеним папи Гргуру XI, без
великих тешкопа придоби^али н>ихове попове да, „ради властите користи", следе обреде западне цркве и помажу фрагьевце у прекрштававьу локалног становништва.
Присуство шизматика и н>ихових свештеника у среднювековно] држави потврЬу]е да влахе шизматике, споменуте у
писму папе Гргура XI од 1. ]уна 1373, не треба тражити у
Влашко] или ерделлким планинама, ко]е нису биле у граннцама босанске викари]е, веН у само] Босни, где се и пре и
после по]аве БиЫа срепу власи шизматици и н>иховп свештеници. Речи босанског викара фра Бартоломе|а да споменути
свештеници нису „прави" веЬ „сел>ачки и шизматички, постав
ляй према обича]у зем.1ье и неканонски рукоположени" према
„н>иховом старом обича]у", не односе се на свештенике влашких митрополща где таква пракса ни)е посто]ала, веЬ на домапе влашке попове ко,)и су били без више црквене организащце и где ]е свештеничко зван>е „по старом обича]у"
прелазило од оца на сина без рукоположен>а надлежног епи
скопа.
Анализа йиЫа босанских фран>еваца у контексту препискс
папе Гргура XI уверл>иво потврЬу]е рашце изнето мишгьенэе
Ф. Рачког да су се „становници Босне делили на три вероисповести" и да су носиоци православие традици^е у среднювековж>) босанско] држави били православии власи сточари пореклом из Хума и Подрин>а, ко]е ВиЫа босанских фршьеваша назива „шизматицима", а преписка папе Гргура XI, „шиэматицима" или „власима шизматицима".

ЬЕ5 Р0РЕ5 5СН15МАТЮ1Ш5 БЕЗ 011В1А РКАЫС15САШ5 ЕТ ЬА
ТКАВ1Т10Ы ОкТНСЮОХЕ ЭАЫЗ ЬА ВОЗШЕ МЕ01ЁУАЬЕ
Кс8ишё
Бап5 1ез таЪёпаих Йе зоигсе сопзегуёз зиг Гё^Нзе Ъозгйаяие, 1а
геропзе йи раре Сгё§о1ге XI <1е Гаппёе 1373, а \'т%1 1плз ^ие5^^оп5
розёез раг 1е зирёпеиг Йи укапа1 {гапазсаш Йе Возше, 1гёге Ваг1Ьё1ету
й'А1уегша, соппиез Йапз 1а зсхепсе зоиз 1е пот Йе ГЗиЫа ггапсгзсатз,
оссире ипе р1асе а раг1. Ьез 1го1з ргегслёгез яиез110пз, соп1епиез Йапз
сеИе зоигсе Йе ргоуепапсе 1а1те, раг1еп1 Йи 1гакетеп1 ^ие 1ез 1гапазсатз
Йе Возше арршдайет аих зсЫзта^иез е1 а 1еигз ргё1гез зиг 1е
Хегг1Ю1ге Йи У1сапа1 Йе Возше, 1езяие1з 1е уюа1ге йе Возше Й1з1ш§иаН,
поп запз га13оп, Йез пёгё^иез е1 гавдеак йапз ип §гоире зрёаа1 йез
сгоуаШз. З'айгеззап* аи 81ё$»е АрозШицие, 1е укайте Йе Возше йетапйак
аи раре Сгёво1ге XI зоп ортюп зиг 1е ргосёйё а арр^иег аих ргёЧгез
йи рауз яш, «роиг 1еиг ргорге ауап1а§е» ё1а1сп1 Йгзрозёз «а зшуге 1е
п1е осс1Йеп1а1», Ыеп ^и'^15 «пе зо1еп(. раз Йе уёгНаЫез ргё1гез, та1з
йез гиз^иез е1 зсЫзтаНяиез, ё1аЬНз зшуэШ 1а соиШтс Йи рауз е1
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огйоппёз запз оозегуа1юп Йез сапопз». Баш 5а гёропзе, 1е раре а репшз
аих ггашпзсатз йЧШНзег сея ргё1гез, к саизе Йи тапяие Йи с1ег^ё
са1ЬоНяие, роиг Ъар11зег сеих яш пе 1е зоп1 раз, Ыеп яи'П гй1 й'аУ13
Яи'и ез1 р1из ауап1а§еих Йе 1е га1ге гаке раг 1ез упйз ргё1гез.
11п йои1е апа1о§ие ез( тапНёзгё аизз1 Йапз 1а 1го151ёте яиез1юп
Йи У1сааге ёе Возше, а зауот соттет Й011-Ц 1гакег 1ез зсЫзтаияиез
зиг 1е 1егп1о1ге Йи укапа! йе Воете, ршзяие а ип §гапй потЬге Йе
8епз 31тр1ез рагт1 1ез Сгесз (зсЫзтаияиез) п'ез! раз соппи 1е зсЫзте
8гес, Ыеп яи'Нз ргогеззеп1 Сппз1 е1 1е гопйетеп* йе 1а ГоЬ. 1х угсаке
йе Возше а йетапйё Гау^з йи 31ёве Ароз1оняие з'И Гаи! Ыззег сез веп8
«зок яи'Нз зоп1 зеи1етеп1 оар(1зёз зок яи'Пз зе сго1ет Ьаризёз» а 1еиг
зипрИсКё ои Ыеп «1ез йё1оигпег йе сез ргёггез е1 йе 1еиг сои1ите
ашаеппе». Ье раре а йоппё, йе тёте яи'а 1а яиез1юп ргёсёйеп1е, ипе
гёропзе розШуе, та1з Н ех^еап яи'еп Йалзап! се1а оп пе рог1а1 раз
аНение «а 1а зиЬз1апсе Йе 1а геНдоп» е1 «аих ргезспрИопз Йе Гё^Нзе
са1поНяие».
Еп ро1ёгтчиат ауес йШёгеШез ор1топз зиг се ргоЫёте, Гаи1еиг
йётоп1ге яи'Н п'у а аисипе ]и51ШсаМоп роиг р!асег 1ез зсЫзта^яиез
е1 1еиг ргёггез тепйоппёз йапз 1ез ОиЫа Йапз 1ез топ1а§пез йе 1а
Тгапзу1уаше е1 1ез 1Йеп1Шег ауес 1ез Уа1аяиез Коитатз Й'аи1ап1 р1из
цис 1ез аиггез 1еигез йи раре, атз1 яие 1е соп1епи Йез ВиЫа, пе раг1еп1
Яие Йез зсЫзтаияиез «Йапз 1ез гё^юпк Йе 1а Возте» ои «Йапз 1ез
гё^юпз Йе 1а Возше уегз 1а Ноште». Ьа ргоутсе Йе Тгапзу1уаше пе зе
1гоиуак раз, а сеПе ёрояие-1а, йапз Ьа зрЬёге йи У1сапа1 ггапазсат Йе
Возше, 1еоие1, еп се 1етрз п'етЪгаззаН яие 1а Возте е1 1ез гё^юпз
аШог Йез пУ1ёгез Йе Угоаз, йе Зауе е1 йе Тгашт (Татгё) 1азяи'ё
У/Цкпке (ВеШгсЬе — Ве1а Сгкуа) йапз 1е Вапа1 тёпйюпа1. Ьаи1еиг
ргоиуе яие зиг 1е 1егп1о1ге еп11ег Йе ГЕ1а1 тёй1ёуа1 йе Возше И у
ауак йез ра1гез уа1аяиез огхЬойохез е1 яие 1ез Уа1ациез зсЫзтаияиез,
тепНоппёз Йапз 1а 1еПге Йи раре Сгёеоке XI Йи 1ег ,)шп 1373, пе
йо1Ует раз ё!ге сЬегсЬёз еп УаГаяше ои Йапз 1ез тотадпез Йе ТгапзуЬ
уаше, яш п'ёЫепг раз йапз 1ез НтИез йи У1сапа1 Йе Возте, пийз еп
Возп1е тёте, ой Гоп гепсоп^ге ауап1, аизз1 Ыеп яи'аргёз Гаррап1юп Йез
ЭиЫа, йез Уа1аяиез зсЫзтаНяиез е1 1еиг ргё!гез. Ьез то1з йи У1са1ге Йе
Возте Ггёге ВагЧ1гё1ету яие 1ез ргё1гез теп1юппёз п'ё1а1еп1 раз Йе
«уёгпаЫез» ргё^гез, та1з «йез газИциез е1 зсЫзтаияиез», ё1аЬИз «зи1уап1
1а соиШте Йи рауз е1 огйоппёз запз оЬзеп'аНоп йез сапопз», пе зе
гарроПет раз аих ргё1гез Йез агсЬеуёсЬёз уа1аяиез ой ипе 1е11е ргаг1чие
п'ех1з1а11 раз, тагз аих ргёггез уа1аяиез Йи рауз яш ё1а\Х еп йеЬогз
йе 1а ^ипйкНоп йе Гё^Нзе оЛЬойохе .щзяи'а Гагпуёе йез Тигсз е1 ой
1а ГопсИоп засегйо1а1е, раоп1 1а рорша1юп раз1ога1е тоЫ1е й1лИ 1гапзт1зе, «зе!оп 1а соиШте апаеппе» Йи рёге аи Л1з запз огйтаНоп йе 1а
рап йе Гёуёяие сотрё1еп1.
Ь'апа1узе Йез ВиЫа йез Ггапс15са1пз йе Возте, йапз 1е соп!ех1е
йе 1а соггезропйапсе йи раре Сгё§о1ге XI, сопНгтпе Й'ипе тап1ёге сопуа1псап1е Гортюп ёт1зе ап1ёпеигетеп1 раг Р. Каска яие «1ез паЫ(ап!з
Йе 1а Возше ё1а1еп1 Й1У1зёз еп 1го1з сопГеззюпз» е1 яие 1ез рго1а§от51ез
йе 1а 1гаЙ1110п оПпойохе йапз ГЁШ тёй1ёуа1 Ьозтеп ё1а1еп1 йез
Уа1аяиез олЬойохез, ог1§1па1гез йез гё^юпз йе Нит е1 Йе Ройпп^е,
Чие 1ез БиЫа Йез Ггапазсатз йе Возп1е поттет «зсЫзта^яиез» е1
1а соггезропйапсе йи раре Сгё§01ге XI «5сЫзта11яиез» ои «Уайаяиез
зсЫзта^яиез».
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