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ПИ СМО ВУ КА НО ВО ПА ПИ  
ИНО ЋЕН ТИ ЈУ III**

Ап стракт: Ву ка но во пи смо па пи Ино ћен ти ју III отва ра пи та ње те-
ри то ри јал не и ју рис дик циј ске при пад но сти Бо сне кра јем XII ве ка.

Кључ не ре чи: Бо сна, бан, ју рис дик ци ја, ве ли ки жу пан, је рес, угар ска 
по ли ти ка, ар хи е пи ско пи ја, пи смо па пи. 

„Нај бла же ни јем и нај све ти јем Оцу и го спо ди ну Ино ћен ти ју по Бо-
жи јој ми ло сти пр во све ште ни ку Рим ске цр кве и Па пи свих, Ву кан по 
Бо жи јој ми ло сти краљ Ду кље и Дал ма ци је, упу ћу је по здрав и из ра жа ва 
ода ност. 

Ве о ма смо се об ра до ва ли ка да нам је до шло по бо жно и ува же но 
по слан ство све те ка то лич ке и апо стол ске сто ли це – ка пе лан Јо ван и 
го спо дин Си ме он; јер, као што бле шта ви сјај сун ца си лом сво јом оба-
сја ва чи тав свет, та ко ће њи хо ва све та и ис це ли тељ на про по вед осве-
тли ти сво на ше кра љев ство. За то с пра вом ка же мо: по се ти ла нас је 
си ла са ви си не. 

Сто га, по што нам је ука за на част да бу де мо по у че ни њи хо вом зна-
њем, на сто ји мо да уз вра ти мо не из мер ну за хвал ност Бо гу и Ва шој очин-
ској бри зи, јер та кве сте нам по сла ли ка кве смо у на шим мо ли тва ма 
ис ка ли да до би је мо, бо жан ским да ром да ри ва ни, „јер од о зго је сва ки нај-
бо љи по клон и сва ки са вр ше ни дар“. Из Ва шег пи сма смо схва ти ли да је 
Ва ше апо стол ско бла жен ство ми ло сти во при хва ти ло на ше мол бе. Ми 
смо, на и ме, с осо би том пре да но шћу на ме ри ли да се у на шем кра љев ству 
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уре ђу је и утвр ђу је све оно што је по Бо гу, а оно што је про тив но ње му 
да се – пре ма оном слав ном про ро штву – ис ко ре њу је и уни шта ва.

Ка да су до шли на ме сто где се у ста ро вре ме обич но одр жа вао са бор, 
ту су одр жа ли све ти скуп на ко ме се до тан чи на рас пра вља ло о по ро ци-
ма и вр ли на ма и сви су јед но ду шно хва ли ли Бо га и нај бла же ни ју Де ви цу 
Ма ри ју и све тог Пе тра, пр вог ме ђу апо сто ли ма, а и Ва ше апо стол ство. 
Осим то га, Ва ше очин ство зна да смо овен ча ни Ва шом уз ви ше ном кру-
ном и, оно што је на ма још дра же и ми ли је, зна мо да има мо на кло ност 
ва ше пле ме ни те кр ви. 

Све сни смо, пак, да смо обе ћа ли по сла ти ле га те на по кло ње ње Ва шем 
бла жен ству, али са да ни смо у мо гућ но сти да то учи ни мо јер смо чу ли да 
су у оној зе мљи не ми ри; јер док се Ва шем по слан ству ука зу је ду жно по-
што ва ње, на ши по сла ни ци, кад би и хте ли та мо ча сно и до сто јан стве но 
да иду, тр пе ли би пре зир и про гон. За то, кад до ђе вре ме, ода ће мо по ча-
сти, а Ва ше охра бру ју ће ре чи не ка и да ље бу ду упу ће не на ма јер су нам 
сла ђе од ме да и са ћа. 

Са на дом и ве ром вас Сил но мо ли мо да за нас гре шни ке уз не се те мо-
ли тве Го спо ду, јер сте на ме сник Го спо да на шег Ису са Хри ста, „јер је слух 
Цар ства не бе ског кроз те бе бла го и зво лео да се отво ри за нас, јер нам ни-
шта ово зе маљ ско ни је по треб но“.

Осо би то не же ли мо да та ји мо од Ва шег очин ства да је је рес пре ко 
ме ре оја ча ла у зе мљи угар ског кра ља, од но сно Бо си ни (Бо сни), то ли ко 
чак да је сам Ба ки лин (бан Ку лин) за ве ден за јед но са сво јом же ном и 
сво јом се стром, ко ја је би ла же на по кој ног Ми ро скла ва За хум ски, и са 
мно гим сво јим ро ђа ци ма, те је у ту је рес увео ви ше од де сет хи ља да 
хри шћа на. 

Због то га огор чен, краљ Угар ске на те рао их је да к Ва ма до ђу и да их 
Ви ис пи та те, а они су се вра ти ли са ла жним пи смом го во ре ћи да сте их 
Ви оза ко ни ли. За то Вас мо ли мо да кра љу Угар ске са ве ту је те да их из дво-
ји из сво га кра љев ства као што се ку кољ одва ја од жи та“1

*
*   *

До ла ском на власт Сте фа на Не ма ње у по след њим де це ни ја ма XII ве ка, 
на ста је пре крет ни ца за срп ски на род. Не са мо да је Срп ска др жа ва сте кла 
не за ви сност већ је он по ме рио ње не гра ни це, та ко да су се под ње го вом 

1 To mi slav Smi či klas, Di plo ma tič ki zbor nik kra lje vi ne Hr vat ske, Dal ma ci je i Sla vo ni je, II, Za-
greb, 1904, 333-334.
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вла шћу на шле ско ро све срп ске зе мље укљу чу ју ћи Ду кљу и при мор ске обла-
сти, из у зев Бо сне2. Иако Не ма ња ни је ус пео да за др жи под сво јом вла шћу 
све оно што је по сле смр ти ца ра Ма ној ла I (†1180) осво јио, ипак је за хва-
љу ју ћи ње го вом де ло ва њу Срп ска др жа ва об у хва та ла при мор ске обла сти 
ко је су би ле пот чи ње не рим ској цр кви, као и оне ко је је Охрид ска ар хи е пи-
ско пи ја сма тра ла сво јим под руч јем. 

Пре ма по да ци ма из Бар ског ро до сло ва по јам ко ји озна ча ва Sur biu, са-
др жи у се би две про вин ци је – Бо сну, ко ја се про сти ре од Дри не на за пад, 
и Ра шку, ко ја се пру жа од Дри не на ис ток3. У исто риј ским из вор ма Бо сна 
је у X ве ку би ла пот чи ње на срп ским кне же ви ма, и као не за ви сна од њих ја-
вља се тек у XII ве ку4. Са мо име Бо сна по чи ње да се ши ри и учвр шћу је од 
вре ме на не ка да шње Ча сла вље ве др жа ве. У окви ру срп ске др жа ве би ла је у 
пр вој по ло ви ни X ве ка огра ни че на на до ли ну исто и ме не ре ке Бо сне5. Цар 
Кон стан тин VII Пор фи ро ге нит у свом спи су De ad mi ni stran do im pe rio пру-
жа ју ћи по дат ке о на се ље ним гра до ви ма сло вен ским ста нов ни штвом на те-
ри то ри ји Ср би је, бе ле жи име на осам гра до ва у Ср би ји, од ко јих су два гра да 
би ла у окви ри ма та да шње Бо сне: „У по кр ште ној Ср би ји су на се ље ни гра до ви 
Де сти ник, Чер на вуск, Ме ђи реч је, Дре сне ик, Ле сник, Са ли нес и у обла сти Бо-
сне Ко тор и Де сни“, где Бо сну на зи ва на cwri,on (зе мља, област), сма тра ју-
ћи је као је дан део Ср би је6. У вре ме Са му и ло вих осва ја ња пред сам крај X 
ве ка, усле дио је про дор на за пад, у Дал ма ци ју и пу сто ше ње Бо сне и Ср би је 
при по врат ку, али ни је по зна то да су ове обла сти том при ли ком би ле трај но 
осво је не или да су са мо при зна ва ле Са му и ло ву вр хов ну власт7. Аутор Бар-
ског ро до сло ва ка же да је цар Ва си ли је II, с ве ли ком вој ском и фло том за по-
сео Ра шку, Бо сну и це лу Дал ма ци ју, али се из ње го вог из ла га ња не ви ди да ли 
је то би ла са мо де мон стра ци ја вој не си ле ко јој ни је пру жен ствар ни от пор. 
Пре ма по ме ну том из во ру као и Јо ва ну Ски ли ци, про ис ти че да су три де се-
тих и че тр де се тих го ди на XI ве ка жу па ни Ра шке, бан Бо сне и кнез За ху мља 
би ли са ве зни ци Ви зан ти је у бор би про тив кне за Ду кље, Сте фа на Во ји сла ва, 

2 Све ти Са ва, Жи ти је Све тог Си ме о на, Са бра на де ла, Бе о град, 1998, 152. Сте фа на Пр-
во вен ча ног, Жи вот Си ме о на, Са бра на де ла, Бе о град, 1988, 73. 

3 Ле то пис по па Ду кља ни на, (Фер до Ши шић), Бе о град-За греб, 1928, 307.
4 Исто ри ја Срп ског на ро да, I, 162, нап. 15. Ви зан тиј ски из во ри, (Кон стан тин Пор фи ро-

ге нит), II, Бе о град, 1959, 57 нап. 194, 58 нап. 202, 203.
5 У Пор фи ро ге ни то вом спи су сто ји да Хр ват ска и За ху мље чи не су сед ну област са Ср-

би јом, та ко да не ма ни ка квих ин ди ци ја да је Бо сна би ла су сед на област. Ви зан тиј ски 
из во ри, II, 34, 35-36.

6 Ви зан тиј ски из во ри, II 34, 58, 60-61, 63-65. Сто јан Но ва ко вић, „Срп ске обла сти X и XII 
ве ка“, ГСДУ, XLVI II, Бе о град, 5, 1878, 137-146. Исто ри ја Срп ског На ро да, I, Бе о град, 
1981, 162-163. Ре ља Но ва ко вић, „О не ким пи та њи ма гра ни це Ср би је, Хр ват ске и Бо-
сне у X в.“, Збор ник ФФ, 7-1, Бе о град, 1963, 153-183.

7 Исто ри ја Срп ског на ро да, I, 252. 
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што ука зу је да су на ве де не зе мље би ле ва зал не др жа ве Ви зан тиј ског цар ства, 
са соп стве ном уну тра шњом упра вом8. При ли ком осни ва ња Охрид ске ар хи-
е пи ско пје 1018. го ди не, ње не гра ни це су утвр ђе не у скла ду са те ри то ри јом 
не ка да шње Бу гар ске цр кве, а са мим тим и те ри то ри је на ко јој је већ одав но 
по сто ја ла власт срп ских кне же ва9. На осно ву Ду кља ни но вог ле то пи са и Ски-
ли чи не хро ни ке Бо сна је ула зи ла у са став Охрид ске ар хи е пи ско пи је, иако се 
у по ве ља ма ца ра Ва си ли ја II, не по ми ње ни јед на епи ско пи ја у гра ни ца ма да-
на шње Бо сне. У до ку мен ти ма за ду бро вач ку цр кву из ри чи то се на гла ша ва 
по јам Ср би ја и Бо сна, од дру ге по ло ви не XII ве ка, што от кри ва траг не ка да-
шњег те ри то ри јал ног и цр кве ног је дин ства10. 

Пре ма по да ци ма Бар ског ро до сло ва, краљ Бо дин је осво јио област у 
уну тра шњо сти зе мље, и том при ли ком се ка же да је Бо дин за у зео Ра шку и 
Бо сну, а власт је по ве ре на жу па ни ма Ву ка ну и Мар ку у Ра шкој, а у Бо сни 
кне зу Сте фа ну. Реч је о бор ба ма ко је је во дио краљ Бо дин осам де се тих го-
ди на XI ве ка (1082-1085), ка да су том при ли ком осво је на Ра шка и Бо сна, а 
с дру ге стра не ука зу је на те сне ве зе из ме ђу Ду кље и Ра шке, а јед но вре ме и 
Бо сне. Пре ма рас по ло жи вим из во ри ма у овом пе ри о ду су под вла шћу ду-
кљан ских вла да ра на бро је на она епи скоп ска се ди шта ко ја се име ну ју у по-
ве љи па пе Кли мен та III, из 1089. го ди не, за Бар ску цр кву (Ду кља, Бар, Ко-
тор, Ул цињ, Свач, Ска дар, Дри васт, Пи лот и Ср би ја, Бо сна и Тра ву ни ја у 
уну тра шњо сти). Ве ро ват но да је ова кво ста ње ус по ста вље но 1067. го ди не 
спор ном бу лом па пе Алек сан дра II, чи ји је спи сак цр ка ва ско ро иден ти чан, 
са ка сни јим спи ском епи скоп ских се ди шта из 1089. го ди не, где је рас по ред у 
уну тра шњо сти остао исти: Ср би ја, Бо сна и Тра ву ни ја11. У по ме ну тој по ве љи 
из 1067. го ди не на ла зи се и од ред ба ко јом па па по ве ра ва бри зи бар ског ар-
хи е пи ско па „mo na ste ria qu o que La ti no rum qu am Gra e co rum si ue Scla u o rum“ 
што не дво сми сле но ука зу је на при су ство ви зан тиј ског пра во слав ног мо на-
штва на по ме ну тим про сто ри ма. Но ва ар хи е пи ско пи ја но си ла је на зив Di oc-
li en sis atque An ti ba ren sis ec cle sia, чи ји на ста нак од ра жа ва но во ста ње, на ста-
ло ши ре њем ду кљан ске др жа ве у дру гој по ло ви ни XI ве ка. Ти ме су ство ре ни 

8 Ле то пис по па Дукљни на, 344. Ви зан тиј ски из во ри, III, Бе о град, 1966, 137, нап. 196; 
138, нап. 197. Ге ор ги је Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Бе о град, 1969, 297-298.

9 Сто јан Но ва ко вић, „Охрид ска ар хи е пи ско пи ја у по чет ку X“, 7-62. Бо жи дар Про кић, 
„По ста нак Охрид ског па три јар ха та“, Глас СКА, XC, 1912, 252-258.

10 Ти бор Жив ко вић, Цр кве на ор га ни за ци ја у срп ским зе мља ма, Бе о град, 2004, 179, 
нап. 586.

11 Ле то пис по па Ду кља ни на, 306. Вла ди мир Ћо ро вић, Хи сто ри ја Бо сне, Бе о град, 1940, 
152. Исто ри ја Срп ског на ро да, I, 188, 195. Ac ta et Di plo ma ta res Al ba ni ae me di ae aeta tis 
il lu stran tia, I, Vin do bo nae, 1903, 17-19, 21-22. Јо ван ка Ка лић, „Цр кве не при ли ке у срп-
ским зе мља ма до ства ра ња ар хи е пи ско пи је 1219. го ди не,“, Са ва Не ма њић-Све ти Са ва, 
1979, 47. Кон стан тин Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба, I, Бе о град, 1978, 125, 137. Ти бор Жив-
ко вић, Цр кве на ор га ни за ци ја у срп ским зе мља ма, 149-150, 153-154.



Писмо Вуканово папи Иноћентију III 119

усло ви да се с јед не стра не су зби је ју рис дик ци ја Драч ке ми тро по ли је12, док 
је с дру ге стра не ду кљан ска др жа ва по ти ски ва ла власт Ви зан ти је13.

То ком XII ве ка цр кве не при ли ке у ве ли кој ме ри за ви си ле су од по ли тич-
ких од но са на Бал ка ну. Ви зан тиј ско-угар ски по ли тич ки од но си од ра жа ва ли 
су се на зе мље у окру же њу, а од нос сна га ових две ју ве ли ких си ла од ре ђи вао 
је у ве ли кој ме ри суд би ну срп ских зе ма ља. Упра во у овом пе ри о ду до ла зи до 
ус по ста вља ња те шњих срп ско-угар ских од но са, осна же них срод нич ким ве-
за ма. Нај ка сни је у тре ћој де це ни ји XII ве ка Угар ска је пот чи ни ла Бо сну. Већ 
1134-1136. го ди не Угар ска је за у зе ла бо сан ску жу пу Ра му, на де сној оба ли 
Не ре тве, та ко да се од 1138. го ди не, Ра ма ја вља као са став ни део угар ске 
кра љев ске ти ту ле. У овом пе ри о ду ве ро ват но да су Угри про ши ри ли сво ју 
власт и на оста ле де ло ве Бо сне, јер на са бо ру у Остро го ну 1137. го ди не краљ 
Бе ла II, дао је bo snen sem du ca tum свом си ну Ла ди сла ву, чи је срп ско по ре кло 
по мај ци, об ја шња ва и ње го во име но ва ње за ње ног упра ви те ља14. Са цр кве-
ног ста но ви шта Бо сна је ве ро ват но ју рис дик циј ски при па ла сплит ској ар-
хи е пи ско пи ји, на зах тев угар ског кра ља Бе ле II, ко јим је он ус пео да од па пе 
1139. г. из деј ству је пра во да је сплит ски ар хи е пи скоп unum to ti us Dal ma tia 
me tro po li ta num in Sa lo ni ta na, оси гу рав ши на овај на чин Угар ској ути цај у 
цр кве ним пи та њи ма15.

12 У по ве ља ма Ва си ли ја II не по ми њу се епи ско пи ста ре Пре ва ли та не и при мор ских гра-
до ва. Оне су би ле под ју рис дик ци јом Драч ког ми тро по ли та и ни су би ле пред мет спо-
ра из ме ђу драч ког и охрид ског по гла ва ра. У дру гој по ве љи ца ра Ва си ли ја II из 1020. 
сто ји: „А ми тро по ли ту Драч ком за по ве да мо да са мо оста не у сво ме пре сто лу и да се 
за до во љи под руч јем и има њи ма уоко ло и да се не ме ша у епи ско пи је бу гар ске. А ар хи е-
пи ско пу Бу гар ске по твр ђу је мо, ка о што му је од ста ри на област би ла, и под руч је му по 
ста ро ме уста но вље но. Јер ни смо вољ ни да ар хи е пи ско пу Бу гар ске ма шта окр њи мо од 
оно га што је имао ра ни је, не го хо ће мо да опет са зна мо и ус по ста ви мо оно што је би ло 
по мра че но...и да се чу ва од сва ке по вре де све што је од ста ри на при па да ло ар хи е пи ско-
пи ји...и да се свак сво јим за до во љи у ста рим гра ни ца ма...“ Сто јан Но ва ко вић, „Охрид-
ска ар хи е пи ско пи ја у по чет ку XI ве ка“, Глас СКА, 76, Бе о град, 1908, 57-58. Спи сак је 
на стао на осно ву ста ри јег по пи са сре ди ном XI ве ка и од ра жа ва ста ње по сле Ва си ли је-
вих осва ја ња. Ти бор Жив ко вић, Цр кве на ор га ни за ци ја у срп ским зе мља ма, 149-150.

13 Јо ван ка Ка лић, „Цр кве не при ли ке у срп ским зе мља ма до ства ра ња ар хи е пи ско пи је 
1219. го ди не“, 34-48. У ис црп ној сту ди ји о цр кве ним при ли ка у срп ским зе мља ма до 
ства ра ња ар хи пи ско пи је 1219. го ди не, из ло жен је ис црп ни при каз по ли тич ких и цр-
кве них при ли ка до 1219. го ди не у срп ским зе мља ма, кроз ана ли зу и обил ну ли те ра ту ру 
о аутен тич но сти пап ских по ве ља, ко је ју рис дик ци ју Охрид ске цр кве у спор ним пап-
ским по ве ља, огра ни ча ва ју, ко ри сте ћи се не ста бил ним по ли тич ким при ли ка ма на овим 
про сто ри ма у XI и XII ве ку.

14 Вла ди мир Ћо ро вић, Хи сто ри ја Бо сне, 157-158. Си ма Ћир ко вић, Исто ри ја сред њо ве-
ков не Бо сан ске др жа ве, Бе о град, 1964, 42. Ју ли је Па у лер, „Ка ко и ка да је Бо сна при па ла 
Угар ској“, ГЗМ, књ. II, Са ра је во, 1890, 199-129. 

15 To mi slav Smi či klas, Di plo ma tič ki zbor nik, II, 48. Ста но је Ста но је вић, Бор ба за са мо стал-
ност ка то лич ке цр кве у Не ма њић ској др жа ви, Бе о град,1912, 17, 69,
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То ком XII ве ка до шло је до про ме на у цр кве ној ју рис дик ци ји, у ве ли кој 
ме ри за ви сној од по ли тич ких од но са на Бал ка ну. Са до ла ском на вла сти ви-
зан тиј ског ца ра Ма ној ла I Ком ни на (1143-1180), до га ђа ња у срп ским зе мља ма 
и угар ска по ли ти ка по ста ју нај ва жни ја ин те ре сна сфе ра за Ви зан тин це. Ан-
ти ви зан тиј ска по ли ти ка срп ских жу па на за вр ши ла се по ра зом 1149. го ди не, 
ка да је те шко по стра дао Рас у су ко бу са ви зан тиј ском вој ском, а свој вр ху нац 
до сти же ра то ви ма ше зде се тих го ди на XII ве ка, ка да Ма ној ло I осва ја и де ло ве 
ју жне Угар ске, Бо сне и Дал ма ци је16. За раз ли ку од Угар ске и Дал ма ци је ко је су 
се на ла зи ле под вла шћу ви зан тиј ског на ме сни ка, Ср би ји је оста вље но пра во 
на соп стве ну упра ву, али под вр хов ном упра вом ца ра, као ве ро ват но и Бо сни, 
што се по твр ђу је код Ки на ма ко ји ка же „да Бо сна ни је пот чи ње на ар хи жу па ну 
Ср ба већ на род у њој има по се бан (свој) на чин жи во та и упра вља ња“ и ка же 
да је њен вла дар бан. Бо рић17. Бо сна се та да и је ди ни пут ја вља у ви зан тиј ској 
цар ској ти ту ли, ко ју је цар Ма ној ло ство рио за се бе, где се из ме ђу оста лог на-
зи ва и ца рем „dal ma ti,ko,j, ou,ggri,ko,j, bo sen ti,co,j, cro ba ti,co,j“18.

На по љу цр кве не ор га ни за ци је до шло је до про ме на услед но вих по ли-
тич ких до га ђа ња. У при мор ским обла сти ма на ста вља се су коб из ме ђу бар-
ске и ду бро вач ке ар хи е пи ско пи је, ко ја на сто ји да до ка же сво ја пра ва. У ду-
бро вач ким по ве ља ма од сре ди не XII ве ка до 1187. го ди не ме ђу пот чи ње ним 
епи скоп ским цр ква ма по ред при мор ских гра до ва, на во де се три кра ље ви не: 
За ху мље, Ср би ја и Тра ву ни ја, а тек од 1187. го ди не у ду бро вач ким по ве ља-
ма се под ра зу ме ва под пој мом Ср би ја исто што и Бо сна (reg num Se ru i li, 
qu od est Bo sna), што от кри ва тра го ве не ка да шњег је дин ства и у цр кве ном 
по гле ду из ме ђу Ра шке и Бо сне, а с дру ге стра не ука зу је на не ка да шњу је дин-
стве ну ју рис дик циј ску те ри то ри ју, на ко ју су се по зи ва ле по је ди не при мор-
ске над би скуп ске ка те дре при ли ком ис ка зи ва ња сво јих пре тен зи ја у пи та њу 
пр вен ства. У сва ком слу ча ју од XII ве ка бо сан ски епи скоп у ду бро вач ким 
до ку мен ти ма ја вља се као су фра ган ду бро вач ког ар хи е пи ско па19.

Осва ја њем Зе те, Тра ву ни је и За ху мља, Ср би ја је у по след њим де це ни ја-
ма XII ве ка знат но про ши ри ла сво је гра ни це. Под власт Ср би је до шле су и 

16 Ви зан тиј ски из во ри, (Јо ван Ки нам), IV, Бе о град, 1971, 60-101, 130-143. Вла ди мир Ћо-
ро вић, Хи сто ри ја Бо сне, 163. Јо ван ка Ка лић-Ми ју шко вић, Бе о град у сред њем ве ку, Бе о-
град, 1967, 54. Id., „Цр кве не при ли ке у срп ским зе мља ма до ста ва ра ња ар хи е пи ско пи је 
1219. го ди не“, 48. 

17 Ви зан тиј ски из во ри, IV, 28. Кон стан тин Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба, I, Бе о град, 1978, 69, 
нап. 30. Ге ор ги је Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, 364. Вла ди мир Ћо ро вић, Хи сто-
ри ја Бо сне, 158-160.

18 Ге ор ги је Остро гор ским „Ав то кра тор и са мо др жац“, Ви зан ти ја и Сло ве ни, Са бра на 
де ла, IV, Бе о град, 1970, 284, нап. 12. Жи во јин Ан дре јић, „О по ре клу ве ли ког жу па на 
Сте фа на Не ма ње“, Брат ство, 14, Бе о град, 2010, 54.

19 Ac ta Al ba ni ae, I, 28, 29, 30, 32, 34, 50, 53, 62. T. Smi či klas, Co dex di plo ma ti cus, II, 85. Си ма 
Ћир ко вић, Исто ри ја сред њо ве ков не бо сан ске др жа ве, 50.
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обла сти ко је су се на ла зи ле под ју рис дик ци јом при мор ских цр кве них се ди шта 
(Ба ра, Ду бров ни ка и Спли та). У овом пе ри о ду до шло је до пре ки да срп ско-
угар ске са рад ње. На и ме, пре тен зи је Угар ске на ви зан тиј ски пре сто и сло же на 
по ли тич ка си ту а ци ја на бал кан ским про сто ри ма од ра зи ће се и на Бо сну20. 

Бо сна је све до смр ти ца ра Ма ној ла I (1180) би ла ви зан тиј ски ва зал и 
под ње ним окри љем бо сан ски бан Ку лин за по чео је сво ју вла да ви ну. Пр ви 
по у зда ни по мен на ла зи мо у пи сму пап ског ле га та из 1180. го ди не упу ће ног 
ба ну Ку ли ну, ко је по сво јој са др жи ни ука зу је на по ку шај ус по ста вља ња бли-
жих од но са пап ске сто ли це са Бо сном. С дру ге стра не, на осно ву са мог тек-
ста пи сма из во ди се за кљу чак да је ти ту ла ту ра у осло вља ва њу ба на Ку ли на 
са (no bi li et po ten ti vi ro), упу ћи ва ла на ње го ву вла да ви ну под ви зан тиј ским 
окри љем. Са су сед ном срп ском др жа вом Ку лин је био у род бин ским ве за ма, 
јер је Не ма њин брат Ми ро слав био оже њен Ку ли но вом се стром, што по твр-
ђу је и по ве ља па пе Алек сан дра од 4. ок то бра 1180. го ди не ко јом се Ку лин 
осло вља ва као зет кне за Ми ро сла ва21. Већ 1183. го ди не ви зан тиј ски ва зал 
Ку лин при дру жу је се Угри ма и Ср би ма у њи хо вом по хо ду про тив Ви зан ти је 
у Мо рав ској до ли ни, ка ко све до чи ње гов нат пис из 1185. го ди не22. Осва ја-
њем де ла Хр ват ске, Дал ма ци је и Сре ма ве ро ват но да је бан Ку лин по стао 
угар ски ва зал, с об зи ром да је и ње гов прет ход ник, бан Бо рић, фи гу ри сао у 
истом по ло жа ју, иако би он пре ма Ки на му био ви ше са ве знич ки не го ва зал-
ски.23 С дру ге стра не Ку ли нов од нос пре ма Не ма њи ној др жа ви, огле да се у 
уго во ру ко ји је Не ма ња скло пио са Ду бро вач ком Ре пу бли ком 27. сеп тем-
бра 1186. г., а ко ји је био од ве ли ког мо рал ног ути ца ја на су сед не сло вен ске 
зе мље24. Бан Ку лин је 29. ав гу ста 1189. г. скло пио са Ду бров ни ком уго вор 
ко јим се оба ве зу је да ду бро вач ким тр гов ци ма оси гу ра ва пра во на сло бо ду 
кре та ња и тр го ви не у ње го вој зе мљи. Ку ли нов уго вор са Ду бров ни ком, за 
ко ји се та да не би мо гло ре ћи да је био не за ви сан, по ста вља пи та ње Ку ли-
но ве по ли тич ке за ви сно сти, у да тим окол но сти ма. У Ву ка но вом пи сму па пи 

20 Ни ко ла Ра дој чић, „Про ме не у срп ско-ма џар ским од но си ма кра јем XII ве ка“, Глас СА-
НУ, CCXIV, Бе о град, 1954, 3, 10-20. Ви зан тиј ски из во ри, IV, 250-252. Ге ор ги је Остро-
гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Бе о град, 1969, 363-364.

21 To mi slav Smi či klas, Di plo ma tič ki zbor nik, 168, 167, 334.
22 Сте фан Пр во вен ча ни, Жи вот Си е ме о на, 72. Ћи ро Тру хел ка, „Нат пис ба на Ку ли на“, 

ГЗМ, X, 1898, 617-622. Вла ди мир Ћо ро вић, Хи сто ри ја Бо сне, 165. Си ма Ћир ко вић, 
„Је дан при лог о ба ну Ку ли ну“, ИЧ, IX-X, 1959, Бе о град, 1960, 75. Ни ки та Хо ни јат, Ви-
зан тиј ски из во ри, IV, 150-153. Исто ри ја Срп ског на ро да, I, 255.

23 Ви зан тиј ски из во ри, IV, 27 нап. 51, 52 нап. 117, 60-61. To mi slav Smi či klas, Di plo ma tič ki 
zbor nik, II, 165-167. Бра ни слав М. Не дељ ко вић, „По стој би на пр вог бо сан ског ба на Бо-
ри ча“, ИЧ, IX-X, 1957, Бе о град, 1960, 55-69.

24 Vin ko Fo re tić, Ugo vor Du brov ni ka sa srp skim ve li kim žu pa nom Ste fa nom Ne ma njom i sta ra 
du bro vač ka dje di na, Rad JA ZU, 283, 1951, 52-53. Јо ван Ра до нић, Ду бро вач ка ак та и по-
ве ље, 1/1, Бе о град, 1934, 7-9.
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Ино ћен ти ју III, из 1199. г. у ко јем де нун ци ра по и ме ни це ба на Ку ли на и ње-
го ве нај бли же за је рес, где на гла ша ва да је Бо сна „зе мља угар ског кра ља“ и 
да тре ба по зва ти кра ља да „их ис тре би као ку кољ од жи та“, не дво сми сле но 
ука зу је да је др жа ва ба на Ку ли на по ли тич ки гра ви ти ра ла пре ма ин те ре сној 
Не ма њи ној сфе ри25. 

Ства ра њем не за ви сне срп ске др жа ве у вре ме Сте фа на Не ма ње и осва-
ја њем Зе те, Тра ву ни је и За ху мља, под власт Ср би је до шле су обла сти ко је су 
би ле под ју рис дик ци јом при мор ских цр кве них се ди шта (Ба ра, Ду бров ни ка 
и Спли та), из у зев Бо сне26. Бо сна је од дру ге по ло ви не XII ве ка, тј. од 1187. 
при па да ду бро вач ком ар хи е пи ско пу. Пап ске по ве ље у ко ји ма се по твр ђу ју 
пра ва ду бро вач кој цр кви због но во на ста ле по ли тич ке си ту а ци је у Не ма њи-
но вре ме, по ка зу ју да ри мо ка то лич ка цр кве на ор га ни за ци ја у При мор ја, по-
јам „Ср би је“, при ла го ђа ва но вим усло ви ма. С об зи ром да се ви ше у спи ску 
су фра га на ду бро вач кој цр кви ни је мо гла на ла зи ти епи ско пи ја у Ра су, ко ја 
је има ла грч ког епи ско па, по јам кра ље ви на Ср би ја је исто што и Бо сна, тј. 
од но си се на пре о ста ли део пој ма Sur bia, ко ји пре ма по дат ку из Бар ског ро-
до сло ва озна ча ва и Бо сну ко ја се про сти ре од Дри не на за пад27. Ми не ма мо 
мно го по да та ка о цр кве ној по ли ти ци пре ма осво је ним обла сти ма у вре ме 
Не ма ње. Је дан та кав по да так од но си се на су коб хум ског кне за Ми ро сла ва, 
Не ма њи ног бра та са сплит ском ар хи е пи ско пи јом 1181. г. ко ји је ве ро ват но 
био иза зван због пи та ња ју рис дик ци је сплит ске ар хи е пи ско пи је у срп ским 
зе мља ма28. С дру ге стра не су коб са бар ским ар хи е пи ско пом Гр гу ром, ко га 
је Не ма ња по за у зи ма њу Ду кље, 1189. го ди не про те рао из Ду кље, ни је би ло 
не при ја тељ ство упе ре но про тив ри мо ка то лич ке цр кве, већ су зби ја ње оних 
еле ме на та у Ду кљи, чи ја је по ли ти ка би ла у су прот но сти са по ли тич ким ин-
тен ци ја ма Не ма њи не др жа ве, да се цен тра ли зу је др жа ва и ре гу ли ше прак са 
на сле ђи ва ња пре сто ла29.

До бро вољ ним по вла че њем с вла сти 1196. го ди не, Не ма ња је пре ма 
уста ље ном си сте му вла да ња по је ди них чла но ва вла дар ске по ро ди це, свом 
нај ста ри јем си ну Ву ка ну до де лио је на упра ву Ду кљу, Тра ву ни ју, То пли цу 

25 To mi slav Smi či klas, Di plo ma tič ki zbor nik, II, 221. Ста но је Ста но је вић, Бор ба за са мо стал-
ност ка то лич ке цр кве у Не ма њић ској др жа ви, 63. Че да Мар ја но вић, „Бан Ку лин и „цр-
ква бо сан ска“ – Хум ска кне же ви на и Хум ска епи ско пи ја“, Брат ство, 2-3, Са ра је во, 1941, 
34-39. Ми лош Бла го је вић, „Срп ске уде о не кне же ви не“, ЗР ВИ, 36, Бе о град, 1997, 308.

26 Све ти Са ва, Жи ти је Све тог Си ме о на, 148.
27 Ле то пис по па Ду кља ни на, 307. To mi slav Smi či klas, Di plo ma tič ki zbor nik, 206-207, 237-8.
28 To mi slav Smi či klas, Di plo ma tič ki zbor nik, II, 175. Ста но је Ста но је вић, Бор ба за са мо-

стал ност ка то лич ке цр кве у Не ма њић ској др жа ви, 66, нап. 3.
29 Ac ta Al ba ni ae, I, 33. Ми ха и ло Ди нић, „Три по ве ље из спи са Ива на Лу чи ћа“, Збор ник 

ФФ, 3, Бе о град, 1955, 69-70. Ста но је Ста но је вић, Бор ба за са мо стал ност ка то лич ке 
цр кве у Не ма њић ској др жа ви, 66-68. Сми ља Мар ја но вић-Ду ша нић, Вла дар ска иде о ло ги-
ја, Бе о град, 1997, 47.
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и Хво сно30. Ву кан је као удео кнез имао ти ту лу ве ли ког кне за као и те ри то-
ри је ко ји ма ће но сиц ове ти ту ле го спо да ри ти. Ти ту ла ве ли ког кне за пред-
ста вља ла је нај ви ше до сто јан ство у др жа ви пр вих Не ма њи ћа, ко ју до де љу је 
ле ги тим ни срп ски вла дар и др жав ни са бор. Иако се пре ма са чу ва ној тра ди-
ци ја на зи ва и rex, у та да шњој срп ској др жа ви ти ту ла кра ља ни је мо гла би ти 
зва нич но при зна та31. Иде ал ну рав но те жу ко ја је по стиг ну та за жи во та Не-
ма ње, би ло је те шко очу ва ти, јер су обла сти ко је су би ле до де ље не ње го вој 
де ци на упра вља ње би ле раз ли чи те по еко ном ској, дру штве ној и де ли мич но 
вер ској струк ту ри. Ву кан, чи ји је др жав ни цен тар био на те ри то ри ји ста рог 
ду кљан ског кра љев ства, где ри мо ка то лич ки еле мен ти ни су би ли бе зна чај ни, 
моћ на Рим ска ку ри ја на че лу са Ино ћен ти јем III и њен екс по нент Угар ска, 
да ли су Ву ка ну пу ну по др шку у ње го вим пре тен зи ја ма на срп ски пре сто32. 
Пи смо ве ли ког жу па на Сте фа на Не ма њи ћа упу ће но па пи 1199. го ди не, с 
мол бом да му по ша ље кра љев ску кру ну ко јом ће би ти санк ци о ни са на из во-
је ва на са мо стал ност, иза зва ла је не по вољ не ре ак ци је Угар ске33.

Цр кве не при ли ке у срп ским зе мља ма у ве ли кој ме ри за ви си ле су од по ли-
тич ких од но са. Ка да су на по чет ку XI II ве ка бук ну ле бор бе из ме ђу Ву ка на и 
ње го вог бра та Сте фа на, цр кве но пи та ње има ло је ва жну уло гу. Ву кан се уме-
шао по до ла ску на власт у Ду кљи, у цр кве ни спор из ме ђу бар ске и ду бро вач ке 
ар хи е пи ско пи је, об но вив ши ти ме бор бу за пра ва Бар ске ар хи е пи ско пи је. Осим 
што је из деј ство вао са мо стал ност бар ској ар хи е пи ско пи ји (8. ја ну ар 1199. г.), 

30 Све ти Са ва, Жи ти је Све тог Си ме о на, Све ти Са ва, Са бра на де ла, Бе о град, 1998, 159. 
Ми ха и ло Ди нић, „Три по ве ље из спи са Ива на Лу чи ћа“, 88. 

31 Те за да се у фор мал ном по гле ду Сте фа но ва пред ност над Ву ка ном са сто ја ла у Сте фа-
но вом ба гро род ству од но сно да је Сте фан пр ви син ро ђен по што је Не ма ња по стао 
ве ли ки жу пан (1166. г.). Сми ља Мар ја но вић-Ду ша нић, Вла дар ска иде о ло ги ја, 47, 105-
107, 211. Ста но је Ста но је вић, „Хро но ли ги ја бор бе из ме ђу Сте ва на и Ву ка на“, Глас 
СКА, CLI II, 1933, 92-101. Иван Бо жић, „О по ло жа ју Зе те у др жа ви Не ма њи ћа“, ИГ, 
1-2, 1950, 57-121. Ила ри он Ру ва рац, „Ву кан нај ста ри ји син Сте фа на Не ма ње и Ву ка но-
ви ћи“, Го ди шњи ца НЧ, X, 1888, 1-9. Ђор ђе Стра ти ми ро вић, „Нат пи си с по ме ном Не-
ма њи ћа, Нат пис на цр кви Св. Лу ке у Ко то ру од год. 1195“, Спо ме ник, XXVI II, 1895, 
11-13. Исто ри ја Срп ског на ро да, I, 189-190. Ми лош Бла го је вић, „Срп ске уде о не кне-
же ви не“, 304-305.

32 Ви зан тиј ски из во ри, (Ни ки та Хо ни јат), IV, 164-167. Sto ria del la Chi e sa, (A. Flic he, Ch. 
Tho u zel li er e Y. Azaïs), X, To ri no, 1077, 76. Дра га на Ја њић, Пре по доб ни Пе тар Ко ри-
шки, Бе о град-Ле по са вић, 2007, 222-223. Исто ри ја Срп ског на ро да, I, 189, 263-272. Ни-
ко ла Ра дој чић, „Про ме на у срп ско-ма џар ским од но си ма кра јем XII ве ка“, 1-21. La u rent 
V., „Ro me et Byzan ce so us le pon ti fi cat de Céle stin III; Un let tre dog ma ti que de l’em pe re-
ur Isa ac l’An ge au pri mat de Hon ga ie“, EO, XXXIX, 1940-1942, 26-77. Raymond Gu il land, 
„Byzan ce et les Bal kans so us le rè gne d’Isa ac II An ge (1185-1195)“, Ac tes du XII Con grès 
In ter na ti o nal d’étu des byzan ti nes, Be o grad, 1964, 125-137.

33 Алек сан дар Со ло вјев, Ода бра ни спо ме ни ци срп ског пра ва (од кра ја XII до кра ја XV ве-
ка), Бе о град, 1926, 125.
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Ву кан је ра дио на то ме да јој пот чи ни и Бо сну. Де нун ци ра ње бо сан ског ба на 
Ку ли на па пи Ино ћен ти ју III, от кри ва ње го ве по ли тич ке пре тен зи је на Бо сну и 
об но ву не ка да шње Ду кљи не хе ге мо ни је ме ђу срп ским др жа ва ма. С тим у ве зи 
не тре ба из гу би ти из ви да чи ње ни цу да је култ св. Сте фа на био ва жан за ду-
кљан ску кра љев ску ку ћу. Ду кљан ски вла дар Сте фан Во ји слав, већ је но сио по-
то ње не ма њић ко ти ту лар но име Сте фан. Овим име ном-ти ту лом се под вла чи 
ва жност вла дар ског кул та зет ске ди на сти је и не сум њи вог по зи ва ња Не ма њи ћа 
на тра ди ци је зет ске кру не34. Угар ска је у овом слу ча ју би ла од лу чу ју ћи фак тор с 
ко јим је Ву кан ра чу нао и по це ну при зна ва ња угар ске вр хов не вла сти35. 

За кљу чак
Област Бо сне у исто риј ским из во ри ма фи гу ри ра ла је ви ше као област 

са ста ви део срп ске др жа ве. Иако је ју рис дик циј ски при па да ла Охрид ској ар-
хи е пи ско пи ји, ње не др жав не и цр кве не гра ни це су се по ме ра ле у за ви сно сти 
од по ли тич ко-цр кве них при ли ка у окру же њу. Бор ба Угар ске и ри мо ка то лич-
ких ар хи е пи ско пи ја ка ко би је пот чи ни ли њи хо вој ин те ре сној сфе ри, ја сно 
се ви ди у пе ри о ду вла да ви не ба на Ку ли на. 
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Dra ga na JA NJIĆ

THE LET TER OF vU KAN TO THE PO PE  
INO CEN TIE III

Sum mary

The aut hor sta tes that the area of Bo snia was in hi sto ri cal so ur ces mo re pre sent 
as the area of the Ser bian sta te. Alt ho ugh it be lon ged to Ohrid ska Ar chbis ho pric 
from ju ris dic ti o nal po int of vi ew, its sta te and ec cle si a sti cal bo un da ri es we re be ing 
shif ted de pen ding upon the po li ti cal-ec cle si a sti cal cir cum stan ces in the sur ro un-
ding. The strug gle of Hun gary and Ro me Cat ho lic Ar chbis ho prics so as to su bject it 
to the ir sphe re of in te rest is cle arly vi si ble in the pe riod of Ban Ku lin ru ling. 

Key words: Bo snia, ban, ju ris dic tion, gre at par son, he resy, Hun ga rian po li tics, 
ar chbis ho pric, let ter to the Po pe. 
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