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Горан Ж. Комар 
 

НАТПИСИ ЦРКВИШТА И МАНАСТИРИНЕ У ОКОЛИНИ 
БИЛЕЋЕ 

 
(ЖУДОЈЕВИЋИ, РАДМИЛОВИЋ ДУБРАВА И ВРАЊА ДУБРАВА) 

 
У близини негдашњег извора Требишњице, око древних Богородичиних православних 
манастира Добрићева и Косјерева, леже трагови цркава и манастира са припадајућим 
старим гробљима на која овдје указујем пажњу. И црквено здање у Жудојевићима и 
манастирина са гробљем у Врањој Дубрави налазе се у јако лошем стању и неопходне 
су брзе грађевинско-санационе и конзерваторске интервенције. 

 
1. Рушевина цркве Светог Игњатија Богоносца у селу Жудојевићи, крај кућа 

Ђајића је остатак солидне грађевине којој су и данас сачувани зидови и олтарска апсида 
полукружног облика, а виде се и трагови плићих бочних полукружних апсида. Око 
црквишта леже стећци типа плоча, а ниже, код Скробутна, велика некропола стећака. 
Унутар црквишта, иза врата, лежи јако распуцала плоча величине 2,23 х 1 м која у 
надглавном дијелу носи вишередни натпис који каже да је под њом сахрањен поп 
Обрад Малешевац. Величина црквишта износи: 8,30 (+ апсида 2,10) х 5,45 м.  

Натпис на гробу протопопа Обрада Малешевца гласи: 
 

 
 
А СЕ ГРОБЬ ПРОТП(ОП)И ѠБР(А)ДА 
МАЛЕШЕВЦА. О(В)И ГРОБЬ ЖИВЬ 
ГРАДИХЬ, А МРЬТАВ ВЬ ГРО 
БЕ ПОЧИВАМЬ. БРАТИ(О) МО(И)А 
ТЕР(А)ҌТЕ И ПР(И)СТУПАИТЕ 
А Б(ОГ)А НЕ ЗАВ(З)ИВАИТЕ И МОИ 
Е МИ КОСТИ НЕ П(Р)ҌТРАСАИТ 
Е. (Г)ОРЕ САМЬ ҌВИѠ, КАКО СТ 
Е ВИ САДЕ, А ВИ ЋЕТЕ БИТИ 
КАКО  Я Ҍ СЬДЕ 

 
2. У билећком селу Врања Дубрава постоји манастирина са гробљем. Уважени 

епиграфичар Марко Вего објавио је факсимил натписа из Врање Дубраве који је 
начинио Ћиро Трухелка, објавивши натпис U Glasniku Zemaljakog muzeja 1895. године 
(M. Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, tomus III, Sarajevo, 1964, 
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стр. 22, 23, br. 146). По Трухелкиној транслитерацији и факсимилу натпис је објавио и 
Љуба Стојановић. М. Вего је из непознатих разлога у свом дјелу поновио Трухелкин 
цртеж који је потпуно погрешан, па га овдје, најприје, пружам: 

 

 Факсимил Ћ. Трухелке 1895. год. 
 

Читање натписа код М. Вега је сљедеће: „A se leži moi Dujica Trokosić.“ 
Натпис о којем је ријеч лежи у саставу мање некрополе за коју вјерујем да је 

груписана око негдашње црквене зграде орјентисане правцем исток–запад, у сјеверном 
ободу некрополе, источно од мањег старог крста који у своме раду помиње истраживач 
стећака Шефик Бешлагић (Stećci, kataloško-topografski pregled, Sarajevo, 1971, 388). 
Бешлагић је, видјећемо, тачно прочитао име покојника сахрањеног под крстом, али је и 
он натпис на плочи цитирао по Трухелки. Стога, пружам цртеж натписа из некрополе 
на Врањој Дубрави који је потпуно различит од Трухелкиног, а којим се не помиње 
„Дуица Трокосић“, већ духовница Теодосија. Овакво читање натписа говори у прилог 
мјесне традиције о присуству манастира на овом мјесту.  
 

 Г. Комар, 2012. год. 
 
+ А СЕ ЛЕ 
ЖИ МОИА 
Д(У)Х(ОВН)ИЧА ТЕ 

ωдоСИѣ 

 
Надаље, испитивањем садржине дворедног натписа на малом и у земљу 

утонулом крсту на сјеверном ободу некрополе, види се да је Ш. Бешлагић тачно 
прочитао име као: „Ђуро“, но овај истраживач није дао цртеж или снимак натписа. У 
овоме дворедном натпису са укупно дванаест словних знакова, употребљен је поступак 
комбиновања слова. У првоме реду недостаје слово „Е“, а у другом реду слово „О“ и 
„У“. Сва друга слова „позајмљују“ се из постојећих ријечи. Спорно је једино присуство 
слова „У“ у имену покојника, којему, можда, уочавам једна видљиви траг.  
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 Г. Комар, 2012. год. 
 
А СЕ Л(Е)ЖИ 
РАБ (БОЖИ) Ћ(У)РО 
 

Трећи натпис на некрополи уклесан је на крсту који је полегао а који лежи на 
крајњем западном ободу некрополе. Крст је величине: 1,12 х 0,48 х 0,16 м. Лијеви дио 
(„раме“) хоризонталне греде је потпуно отпало, али је за вјеровати да је на тај начин 
изгубљен дио натписа који носи само два слова из ријечи: „БОЖИ“. Необичност 
натписа лежи у чињеници да је клесан одоздо нагоре у дијелу који говори о покојнику. 
Дио натписа са за 18. вијек пружањем године и Христовим монограмом је на своме 
предњачећем мјесту.  
 

 Г. Комар, 2012. год. 
 
1754 
СИМО 
РАБ БО(ЖИ) 
АСЕ ЛЕЖ(И)  
 
 

3. Радмиловић Дубрава је билећко село смјештено на подручју Баљака који се 
протежу од с. Делеуша на југу (уз границу Црне Горе, с. Коравлица) до кречњачког 
гребена Вардар (1130 м) и Голо брдо на сјеверу, те Вучјег дола на истоку до с. Пријевор 
и Богдашићи на западу. Овај крај обилује надгробним споменицима из средњег вијека и 
раније је привлачио пажњу истраживача. Средишњи и највећи гробаљски комплекс у 
Баљцима је гробље на Бунчићима. Поред коректно објављена два ћирилична натписа са 
Бунчића Бунца Рушовића и Цријепа и Рашка Влаховића од стране М. Вега (Marko 
Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, III, Sarajevo, 1964, 20, 21, br. 
141, 142), на којима се нећу задржавати, овим прилогом скрећем пажњу на погрешно 
објављене и до наших дана изгубљене натписе. Такође, до данас необјављени натпис из 
велике некрополе на Бунчићима. Скрећем пажњу и на у Сарајево однешени споменик 
са Бунчића који носи натпис Вукше Дубчевића (M. Vego, истo, 22, 23, br. 143) за који 
вјерујем да је потребна пажљивија анализа.  

Овај преглед започећу од западног дијела села Радмиловић Дубрава, са предјела 
обиљеженог низом гробних гомила-хумки са стећцима типа плоча званог Чамов Крст.  
 У вријеме владавине Аустроугарске монархије у Босни и Херцеговини Ћиро 
Трухелка, један од првих креатора „босанчице“ стигао је у билећко село Радмиловић 
Дубраву и код Чамовог Крста уочио на једној плочи ћирилични натпис, готово 
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„вуковски“, чији је цртеж објавио у Гласнику Земаљског музеја у Сарајеву 1895. године 
(VII, 269, слика бр. 12). Занимљиво, Марко Вего натпис објављује 1964. године у истом 
научном часопису (XIX, Nova serija, A, 189) као и у гласовитом Zborniku 
srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, tomus III, 18, 19. Ових дана извршио сам 
непосредни увид у натпис код Чамовог Крста у близини села Радмиловић Дубраве и 
нашао да Трухелкин цртеж не одговара чињеничном стању натписа, те да је његов 
цртеж неупотребљив за палеографска истраживања. Стога се овдје, поред Трухелкиног 
цртежа, пружа снимак натписа.  
 

 Трухелкин цртеж натписа 
 
 

 Г. Комар, 17. нов. 2012.  
 
А СЕ ЛЕЖИ 
ДОБРИШ  
ВУКИЋЕ 
ВИЋ 
 

Како се види на мом цртежу велике разлике у облику слова јављају се, најприје, 
у интерпретацији првог слова натписа „А“ чија је окомита црта одговарајуће дужине, 
али његова петља формира упадљиво другачији oблик. Она је, наиме, врло издужена. И 
сљедеће слово „С“ посједује оштрији конвекситет, а слово „Е“ вршковима својих 
кракова не стиже до замишљене праве линије првог реда натписа. Позиција слова „Л“ 
је потпуно погрешна и оно лежи у пројекцији праве линије. Слово „Ж“ је исцртано у 
форми ћириличног „Х“ и такво се слово виђа у Херцеговини, али то овдје није случај. 
Овдје слово „Ж“ тендира својој ријеткој варијанти у форми латиничног „V“ пресјеченог 
хоризонталном цртом, али није могуће до краја се одредити због процеса корозије која 
је један његов крак могла учнити невидљивим. У почетку другог реда Трухелка је 
нацртао „Д“ са угластом формом ножица што овдје није случај, а „Б“ такође са 
угластом формом. Овдје је слово „Д“ у толикој мјери заобљено да у првом тренутку 
дјелује као „О“. Слово „Р“ из имена напросто нема видљиву окомиту црту, а слово „Ш“ 
је упадљиво заобљено. Корозија је учинила да оно сада импонује као латинично „U“, 
дакле: „Ч“. Најмање погрешки учињено је у илустровању презимена „Вукићевић“, мада 
последње „ђерв“ не изгледа као Трухелкино.  
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На више мјеста истраживачи су употребљавали Трухелкине цртеже старих 
натписа из Босне и Херцеговине, па се с разлогом поставља питање употребљивости 
овог материјала. Тешкоће се јављају и због тога што је одређен дио старих гробних 
споменика са натписима у међувремену уништен или однешен ка Сарајеву, Београду и 
другдје.   

На предјелу Чамов Крст постоји још један натпис који је погрешно објавио М. 
Вего. Натпис је уклесан у средишњем дијелу тање плоче (1,87 х 1 х 0,20 м). Као прво 
слово у имену М. Вего налази слово „ јат“ што није случај, већ је у питању слово „Б“. 
Тешкоће су се јавиле и због тога што је овај истраживач слово „Д“ у имену разложио на 
два слова: једно „Д“ и једно слово које није могао одредити прије слова „Д“. Осим тога, 
Вегово презиме „Божуровић“ завршава словом „Ч“ написаним као латинично „V“ што 
није случај већ је у питању слово „Ћ“ које заврашава полугласом. Име покојника је, 
дакле, Богдан.  

 

 
 
А СЕ ЛЕЖ 
И БОГДАНЬ  
БОЖУРОВИ 
ЋЬ 
 

Други натпис на који бих скренуо пажњу налази се на Бунчићима код 
Радмиловић Дубраве, а лежи у саставу знамените велике некрополе која је тешко 
девастирана од стране италијанских окупационих власти које су је варварски 
прекопавале, а онда и службеника Земаљског музеја у Сарајеву који су неке њезине 
споменике однијели у Сарајево!  

Натпис је урезан у сјеверну ужу страну монументалног сљемењака на јужном 
крају некрополе. Ћ. Трухелка и Марко Вего су га објавили у наведеним дјелима 1895. и 
1964. године. Разлике у графији, према стварном стању, су јако велике.  
 

 17. нов. 2012. 
 
А СЕ ЛЕЖИ 
РУШОЕ 
 
 Код М. Вега (Zbornik…, III, 20, 21) име се чита као „Рашоје“. Овај истраживач 
конструисао је слово „А“ у имену на начин да је произвео једну малу петљу на вршку 
лијевог крака слова „У“. Осим тога, уочио је једно недовршено, али правилно 
орјентисано „Р“ као почетно слово имена. Овдје, међутим, стоји недовршено и 
наглавачке постављено „Р“. Име одговара именима из велике некрополе на Бунчићима 
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гдје се и на стећцима и у архивским изворима налазе Рушовићи. Натпис је израђен на 
изразито неравној и кородираној површини. 
 Оба стара натписа из околине села Радмиловић Дубрава су у толикој мјери 
„вуковски“ натписи да их од реформисане Вукове азбуке разликује само једно слово. 
То је слово „У“. И поред тога, сваки ђак првог разреда основне школе могао би 
прочитати оба натписа.   
 У трећем тому Zbornika, на стр. 22., М. Вего је објавио цртеж Ћира Трухелке 
који представља натпис калуђера Глигорија. Овај натпис је јако важан јер казује да се 
православни калуђер сахранио у великој средњевјековној некрополи на Бунчићима. 
Гроб калуђера Глигорија тражио сам дуго, а тражио га је, неуспјешно, и уважени 
претходник М. Вего. Пронађен је након трећег детаљног претраживања некрополе у 
близини западног обода њеног, на неколика корака од линије коју формирају, могуће 
калуђерски гробови, обиљежени малим али старим крстовима. На овоме мјесту леже 
укупно четири плоче обиљежене надглавним крстовима. Пружићу стога, цртeже 
натписа који је Ћиро Трухелка објавио 1895. године и који је врло дуго лежао покривен 
фином, љепљивом земљом и лишћем. Пронашао сам га 18. новембра 2012. године. 
 

 Цртеж Ћ. Трухелке 
 
 Koд овог натписа Ћ. Трухелка је начинио мања одступања. Слово „Ж“ је са 
завијутком десног доњег крака, слово „К“ није окренуто улијево, већ је као у натпису 
жупанице Руди са Горице, урезано са вршковима конвекситета дотичућим својим 
линијама, слово „У“ првог реда је са вани повијенијим лијевим краком, слово „Ћ“ првог 
реда је са упадљивије избоченом десном ножицом. Слово „Н“ у четвртом реду натписа 
је дискутабилно. Могуће је да се уочава његов једва осјетни траг, као и да га нема. Но, 
све су ове разлике од мање важности. У овом часу, важно је да је натпис православног 
калуђера Глигорија пронађен. У близини комплекса на Бунчићима, сјевероисточно, 
леже остаци зграда које данас носе назив „Полача“ и „Поткућница“. 
 

 Натпис 18. нов. 2012. 
 
А СЕ ЛЕЖИ КАЛУЋE 
РЬ ГЛИГОРИЕ 
ВЕЧНА ПАМЕ 
ТЬ (N)ЕМУ 
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 Врло близу гроба калуђера Глигорија, неколико корака јужније, лежи плоча са 
натписом који је помињао и 1895. његову транслитерацију правилно објавио Ћ. 
Трухелка. М. Вего није успио пронаћи овај натпис (M. Vego, Iz istorije srednjovjekovne 
Bosne i Hercegovine, 1980, 251; M. Vego, Zbornik, III, 22, 23) па се овдје сада први пут 
објављује његов тачни цртеж:  
 

 
 
РАДА 
РАИЧЕВА 
 
 На великој плочи на западном ободу некрополе на Бунчићима лежи оштећен 
натпис који је позициониран на југоисточном углу плоче.  Натпис је непознат. Уочен је 
након одстрањивања земље и лишћа. Због оштећења корозијом и неспретности клесара, 
тежак је за тумачење. 
 

 Натпис 18. нов. 2012. 
 
ОВЂЕ ПО(Д) НИО 
ВЬ КАМЬ ПО(ЧИ)ВА 
МИАНА Ћ(ЕР)КА Б[П] 
ИЕЛА СѣNА КО 
    (СТА) 
 
Овђе, под њиов кам, почива Мијана ћерка Бијела сина Коста. 
 
 Западно од билећког села Радмиловић Дубрава (Баљци), на Чамовом Крсту,  
лежи већи полегли крст величине: 2,30 х 0,98 х 0,15 м са посве округлим вршним 
дијелом што је обиљежје билећких крстова. На видљивој страни уочљиве су розете јако 
оштећене дјеловањем корозије. На Чамовом Крсту, на мањој некрополи смјештеној 
западније уз цесту, постоји на три дијела поломљени мањи крст без натписа величине: 
0,53 + 0,50 + 0,20 х 0,72 м. Он лежи уз западни, крупним тесаником оивичени, обод 
овог старог гробља. У близини села, у Комара огради, још један мањи стари крст у 
саставу некрополе са грубим плочама, величине: 1,22 х 0,78 х 0,20 м. На сјеверном 
ободу села Радмиловић Дубрава, десно од пута ка великој некрополи усамљени крст 
висине 1,37 х 0,62 х 0,13  м који је подигнут уз грубо обрађену плочу. О њему мјештани 
говоре да је из времена Светог Саве.  
 Унутар саме велике некрополе на Бунчићима на западном ободу стоје и сада три 
мала крста. Идући од сјевера ка југу: 0,60 х 0, 44 х 0,12 м; 1,13 х 0,38 х 0,19 м и 0,91 х 
0,48 х 0,12 м. Мало дубље ка унутрашњости некрополе је накривљени крст калуђера 
Глигорија који мјери 0,74 х 0,48 х 0,16 м. На крајњем сјеверном ободу некрополе 
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постоји велики средњевјековни крст који је јако утонуо у земљу, али у видљивом 
дијелу мјери: 1,54 х 0,90 х 0,20 м. Он посједује и украс у виду рељефног крста у своме  
чворишту. 
 У увјерењу да Радмиловић Дубрава са њеним средњевјековним споменицима 
припада високој православној култури ријечне долине Требишњице, лежећи у 
непосредном културном и црквено-вјерском гравитусу древних манастира Добрићево и 
Косјерево, да ово подручје чува остатке манастира на Врањој Дубрави, да представља 
средиште средњевјековне писмености, изражавам наду да ће надлежне установе 
порадити на заштити споменичког наслијеђа овога краја. У средишњем дијелу велике 
некрополе гдје нема клесаних надглавних крстова, виђају се стећци који на много 
мјеста посједују знак крста. 
 


