Др Александар РАТКОВИЋ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Археолошка налазишта
на Зупцима и њихово окружење
На крајњем југоистоку требињске општине, Републике Српске и БиХ, смјештена је брдско-планинска зараван Зупци са површином од око 200 км2. У
питању је географски затворена цјелина са крашким пољима и узвишењима
до 800 м надморске висине.1 Зараван изнад мора одликују многобројни кречњачки вртови са огољелим и безводним пејсажом.2 Због природе рељефа,
Зупци нису богати текућицама. Некадашња ријека Сућеска, настала од ледењака у дубокој прошлости, временом је ишчезла кроз пукотине, остављајући
иза себе велике пјешчане наносе.3
Зупци су од околине потпуно одвојени, што брдским, што планинским вијенцима, а наслијеђене градитељске вриједности, засноване на природној
спони између приморја и континенталног залеђа, од најстаријих времена улазе у оквир затвореног субмедитерана. Зараван је од праисторије насељавана
у Дубравама, Коњском, Царевом, Ћеклином и Пуковом пољу.
У Бравенику, на самом рубу Дубрава, и
узвишењу Илијине греде, лежи полукружна
градина из бронзаног-гвозденог доба.4 По положају и облику она улази међу највеће и најважније на територији илирског племена Даорсои.5 Слично утврђено насеље из приближно истог периода постоји на Гласинцу код Сарајева (локалитет Градић, Бијеле Воде).6 Још
ближа паралела потиче из средишње Италије
и градине у Montefalcone del Sanio.7 Унутар
градинског сувозида, пречника 40 х 15 м, видљиви су остаци обновљене средњовјековне цркве дугачке 5 м и широке 3 м.
Поред кланца и вододерине некадашње ријеке Сућеске постојао је средњовјековни манастир изграђен од дрвене грађе са траговима омеђина око обновљене цркве на старим темељима.8 У порти тог храма посвећеног Св. Георгију, око двадесет средњовјековних надгробника – мрамора у облику плоча
и сандука распоређено је по правцу исток-запад и по систему на редове.9
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НЕКРОПОЛА У ПОРТИ СВ. ЂОРЂА У БРВЕНИКУ

ГРАДИНА НА БРДУ ГРАДИНА

Источно од Богојевић Села, препознају се остаци утврђеног илирског насеља, градине, а око ње три илирске гробне гомиле.10 Јужно од Бравеника, на
крају оштрог угла Дубрава смјештено је село Граб на висини од око 700 м и
удаљено око 18 км јужно од Требиња.11 Око 500 м сјеверно од села, уочава се
више храстових стабала са широким крошњама израслих из гробних гомила
бронзаног или гвозденог доба, а око 1 км јужно од села, на брежуљку, ситуирани су слабо очувани остаци гробне гомиле из истог периода.12
Средњовјековни надгробни споменици Граба постављени су око цркве
Св. Петке, у активном православном гробљу, на мјесту гдје се до 1995. год. налазила праисторијска гробна гомила. У сјеверни зид цркве уграђен је један
средњовјековни надгробник у облику плоче са бордуром од тордираног ужета
и повијене лозе са тролистом, а у јужни, стећак са мотивом тордираног вијенца. Повијена лоза са тролистом је чест украс средњовјековних мрамора, временом преузет из ранохришћанских храмова, набjројнији у периоду готике,
док за мотив тордираног вијенца нема јединственог гледишта, и, углавном се
сматра, приказом сунца.13
Изван Зубачког поља, између Дубрава и сјевероисточне границе Конавала, уклијештено је село Дренови До у издуженој ували, и на висини од око 600
м.14 Јужно од села уздиже се Градац, рефугијално утврђење са могућим коришћењем од праисторије до средњег вијека, а између Дреновог и Бољедраж
Дола постављена је кружна гробна гомила из бронзаног или гвозденог доба.15
Крајњи југоисток зубачког платоа заузима Коњско, под чијим именом се
подразумјевају четири одвојена насеља: Радешићи, Нуго, Царево Поље и
Жељево. Изнад Царева Поља, у његовом сјеверозападном углу наилази се на
Градину, кружно праисторијско утврђење са кога се пружа потпун видокруг
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на Поље и околину.16 Друго узвишење са остацима градинске културе непознатог назива јужно од Градине, великим дијелом је искоришћено за подизање сувозидних ограда на парцелама мјештана.
Насељена мјеста Царева поља снабдијевана су питком водом још од најстаријих времена из пећинских реципијената ”Царица” и “Подосоје”, дубоких
преко 10 м. Oбје пишталине у пећинским заклонима (abriima)садрже једну,
односно двије галерије.17

ИЗВОР ЦАРИЦА - УЛАЗ У ПЕЋИНУ

НАДГРОБНИК ВУКАШИНА ДОБРАШИНОВИЋА, КОЊСКО

У порти цркве Св. вазнесења Христовог и у активном православном гробљу Радешића, нарочито се истичу остаци средњовјековне некрополе од око
60 надгробника од којих је око половина са украсима.18 На западној плохи једног висoког сандука, уклесан је натпис Вукашина Добрашиновића на старој
ћирилици: “TУ ЛЕЖИ ВУКАШИН ДОБРАШИНОВИЋ, У ТОЈ ДОБИ УМРИЈЕХ, СВАКОМЕ МЕ
БИ ЖАО МОМЕ.”19 Натпис показује да је посвећен угледној властелинској личности из прве половине XV вијека.
Приближно у средини гробља резервисано је мјесто за цркву за коју се не
зна када је првобитно подигнута. Судећи по димензијама (9,85 x 5,25 м), то се
могло догодити у средњем вијеку, али и знатно раније, што уосталом потврђује и руптура у јужном зиду, гдје се вјероватно завршавала старија црква,
дугачка 5,80 м.
Вриједност и значај добара у Коњском објашњава се релативно раним помињањем, из 1420, године, мноштвом украса на надгробницима, а изнад свега пространошћу и разуђеношћу археолошких налазишта.
Попут Коњског, и село Орашје је дјелимично формирано на падинама узвишења Градина, највећег утврђеног илирског насеља на Зупцима.20 Из истог
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временског раздобља, бронзанодобне или гвозденодобне епохе, потичу остаци елипсоидне градине утемељене сјеверно од претходне, на већем бријегу,
Неслан главици или Неслан врху са каменим насипом бедема дугог преко
двадесет метара.21 На сјеверозападним падинама Неслан главице обрасле
макијом установио сам купасту гробну гомилу са промјером од око 25 м и висином од око 4 м, а између посљедњих изохипса Шишавца и Неслан врха, елипсоидну гробну гомилу, 16 х 8 х 4 м, такође из бронзаног или гвозденог доба.22

КРУЖНА ГОМИЛА КОД НЕСЛАН ГЛАВИЦЕ

СТЕЋАК У ЗУДУ ЦРКВЕ СВ. ГОСПОЂЕ У ТУРМЕНТИМА

Између Орашја и Турмената, у активном православном гробљу, и уз цркву Св. Госпође протеже се друга по величини средњовјековна некропола на
територији требињске општине. Она се састоји од 105 надгробника, од којих
90 сандука и 15 плоча.23 Када је црква подигнута, не зна се, као што није познато да ли су испод ње темељи старије цркве, пошто нису вршена археолошка
испитивања. То је једнобродна правоугаона грађевина са полукружном апсидом на истоку, и укупном величином, 9,50 х 6,00 м. Међу средњовјековним
надгробницима посебну пажњу привлачи уграђена плоча у јужном зиду цркве са представом јагњета и крста, па се ова комбинација сматра сасвим усамљеном и аутентичном.24 Међутим, пажњу привлачи још један оригиналан
призор са руком пресавијеном у лакту урезаном на једном надгробнику испред цркве, представљајући вјероватну пријетњу осветом.25 Међу само седам
досад познатих призора, улази сцена са приказом жене и коња са јахачем на
окомитој плохи једне плоче на некрополи.26
Вриједност и значај добара у Орашју објашњава се појавом велике средњовјековне некрополе, а покрај тако великог гробља сасвим је извјесно очекивање проналаска једне или више средњовјековних цркава.
Нека села попут Турмената су најразуђенија и указују на формирање настамби од посљедњих изохипса Неслан врха или његових западних падина до
21
22
23
24
25
26

З. Марић, н. д., Сарајево, 1975, 105.
Дугујем захвалност Миљану Ратковићу са којим сам рекогносцирао околину Орашја.
О. Ђурић Козић, н. д., 1243, Ш. Бешлагић, н. д., Сарајево, 1971, 405, Археолошки лексикон
БиХ, том 3, прилог Н. Милетић, Сарајево, 1988, 194.
М. Wenzel, Ukrasni motivi na stećcima, Sarajevo, 1965, 258, Ш. Бешлагић, н. д., Сарајево, 1971,
405, исти, Култура и умјетност, н. д., Сарајево, 1982, 282.
Д. Сергејевски, Лудмер, Сарајево, 1952, 351.
А. Ратковић, Локалитет Орашје у Зупцима, Гласник удружења музејских радника Републике
Српске, 3, Бања Лука, 2005, 29–33, А. Бенац, Широки Бријег, Сарајево, 1952, 20, Т. ХVI, M.
Wenzel. n. d., Sarajevo, 1965, T. LXXII, sl. 9, Ш. Бешлагић, н. д., Сарајево, 1982, 351.
159

јужног подножја Илијиног врха, а потом од сјевероистока турменачког поља
до насеобине испод Радоња главице. Село је лоцирано на висини од 660 м, и
од Требиња удаљено око 14 км.27
Веома повољне услове за развој села потврђују локве Возник, Грабовача и
Трновац, као и двије пишталине у Тулима, који су на неки начин утицали на
развој насељених мјеста већ од праисторије, о чему свједочи прибјежиште
Градина из бронзаног или гвозденог доба и изнад западног дијела села.28 У
скоро потпуно огољелом пејсажу, истиче се купаста гробна гомила илирског
времена на Илијиној главици, и двије гомиле приближно истог облика и величине као и претходне. У карстној околини камен је представљао једини градитељски материјал и његов облик се кретао од необрађеног до дјелимично
обрађеног квадера и са недостатком везивног средства.29
Највеће турменачко утврђење, тзв. Градина, са уздужним пресјеком од
преко 50 м, а заједно с њом и остала градинска утврђења, излагана су од 2500.
до 500. године прије Христа посредним грчким и апулским утицајима.30
Сјеверозападно од узвишења Ступни врх, на путу Требиње–Херцег Нови,
испод Орловца и Велике главице, простире се село Тули са пребогатом микротопонимијом, око насеља и у пољу: Ступни врх, Селиште, Гробова главица,
Градина, Турска главица, Гроб, Гомиле, Метериз итд.31 Уз магистрални пут,
јужно од села и на узвишењу Каурача постојала је пишталинска вода од најстаријих времена, омогућавајући развој насеља, о чему свједоче купасте гробне гомиле, сјеверозападно и јужно од села. Испод тих камених насипа покривених алејама сахрањивани су тадашњи житељи, Илири, са луксузном опремом и даровима који су им приношени.32 Ако се узме у обзир средњовјековни топоним за пашњак, тзв. Ступни До, у Тулима се вјероватно налазио двор
са царином, унутар једног већег феудалног газдинства.33 Можда се разрјешење ове недоумице крије испод османске тврђаве Истикан, подигнуте на
благо уздигнутом бријегу, гдје су око 50 м према југоистоку откривени остаци
ранохришћанске цркве посвећене Св. Апостолу и јеванђелисти Луки.34
Сјеверозапад Зубаца повезивао је крајњи дио платоа римским путем са
требињском црквином и Градином код садашњег Перовића моста. На том
путу, обновљеном у аустроугарској епохи, лежи село Рапти, затворено концентричним узвишењима Голог брда и Петрине, удаљено око 7 км јужно од
Требиња.
Велика распрострањеност гробних гомила и утврђења говори о изузетно
густој насељености Рапти у доба Илира.35 Како су улазили у оквир насеља одвојеног подручја, уз Шуму, Површ, Петрово Поље и Побрђе, разумљиво да се у
О. Ђурић Козић, н. д., 1.244.
Археолошки лексикон БиХ, ТОМ III, Сарајево, 1988, 179. Лексикону недостају подаци са терена.
29 З. Марић, н. д., 104.
30 З. Марић, н. д., 108, 109.
31 О. Ђурић Козић, н. д., 1.246, 1.247.
32 Б. Гавела, Праисторијска археологија, Београд, 1963, 214.
33 А. Аличић, Сумарни попис Босне из 1468–1469 године, рукопис, 314–315, Н. Филиповић,
Власи и успостава тимарског система у Херцеговини, Годишњак, XII, Центар за балканолошка
истраживања, АНУБиХ, књига 10, Сарајево, 1974, 193.
34 Локалитет је новембра 2008. год. истраживао потписани испред Завода за заштиту културно
историјског и природног насљеђа РС. Радови су трајали 10 дана.
35 В. Кораћ, Требиње, Историјски преглед, I, Период до доласка Турака, Требиње, 1966, 17, 22.
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историјским изворима средњег вијека помињу са још само три средњовјековна насеља, а то су :Коњско, Орашје и Турменти.36

ТРИ ПРАИСТОРИЈСКЕ ГОМИЛЕ, ГРУДИНЕ КОД ПРОГОНА

РАДОЊА ГЛАВИЦА

Вриједност и значај добара у Раптима заснива се на најчешћем помињању у средњем вијеку, што произлази из њихове јединствене и беспријекорне природне заштите.
Околина најзападнијег села Увијећа, смјештеног у кружној долини на висини од око 650 м, била је насељена у праисторији о чему свједочи једна гробна гомила западно од села уз пут према Петровом пољу.37 У сеоском гробљу
се примјећују оштећени средњовјековни надгробници и остаци изузетно мале
цркве у сувозиду.38

Гомила у Печеним главицама

Некропола у Турментима

Вриједност и значај добара у Увијећи објашњава се јасно израженом заштитом насеља преко околних узвишења, одакле се протеже видокруг на велику удаљеност и контролу пута према Дубравама.
Најновија археолошка испитивања на Зупцима показују да се на овом
подручју мора рачунати са значајнијом римском насеобином, будући да су
откривене двије ранохришћанске цркве већих димензија.39 Па ипак, не зна36
37
38
39

Ђ. Тошић, Требињска област у средњем вијеку, Београд, 1998, 32.
О. Ђурић Козић, н. д., 458, 459, 465, 543, 554, З. Марић, н. д., 104.
Исто мјесто, н.д.
Прво систематско археолошко испитивање на Зупцима предузео је Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа , 2005 год на ранохришћанској цркви Св.
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мо када је почела изградња првих настамби у најстаријим епохама, што је посљедица не само незнатног, него и ограниченог археолошког ископавања.

ОСТАЦИ БЕДЕМА У ТУЛИМА

УВИЈЕЋА

Сасвим је извјесно да се интензивније насељавање на Зупцима подразумијева тек са римском урбанизацијом, након званичног успостављања римске власти. У покушају идентификације археолошких налазишта у оквирима
савремених насеља, унеколико су помогли и мјештани на терену, да би се представа о њима што више допунила и проширила, а то је несумњиво добра основа за будуће проналажење, упознавање и проучавање знамења наше прошлости.

Текле у Ћеклином пољу. Радовима у трајању од 15 дана руководио је потписани. Припремне
радове је извео Одред извиђача, Требиње. Упореди и напомену 34.
162

