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Сажетак  

Кључне ријечи: стећци, културно наслијеђе, узурпација, запуштеност, измјештање, 
заштита наслијеђа,  

Наслов: „Одраз сувремених промјена на стање некропола са стећцима: узурпација, 
запуштеност, измјештање“. 

У овом раду ће бити образложен феномен – стећци, њихова генеза, мултикулту-
рална појава и тренутно стање са појединих некропола, евидентирано приликом обра-
де стећака, а у сврху проглашавања националним спомеником Босне и Херцеговине од 
стране Комисије за очување националних споменика.  

Босански средњовјековни камени надгробни споменици раширени су по читавој 
Босни и Херцеговини (осим Посавине и западног дијела Босанске Крајине), у мањем 
броју има их на просторима западне Србије и Црне Горе, затим у Хрватској (Далмацији 
и мјестимично у Лици). 

Према свједочанствима натписа постоје сљедећи називи, који се преклапају и па-
ралелно користе за обиљежавање стећака: «билиг», «кâм (камен)», «зламен» «кућа» и «вје-
чни дом».  

Босанскохерцеговачке стећке у односу на европски простор издваја њихова бројност 
(негдје око 60.000, своједобно тај број је био већи од 100.000) и интерконфесионалност.  

Првенствени проблеми с којима се сусрећу стручњаци у данашњем сувременом 
друштву приликом обраде стећака на терену су запуштеност, измјештање и узурпи-
рање простора на којима су они смјештени. У циљу заштите овог непроцјењивог блага, 
неопходно је изналазити конкретне стручне, правне, финансијске и друге мјере. 

Стећци – као израз култа смрти у средњем вијеку, представљају феномен 
гробних каменова, надгробних споменика на простору Босне и Херцеговине, 
али и њеног окружења (западна Србија, Црна Гора и Хрватска – Далмација и 
мјестимично Лика).1 „Домовина“ стећака област је Херцеговине2, гдје је њихова 
умјетност досегнула и своје врхунце. Отварање рудника и урбанизација сред-
њовјековне Босне представљају оквир за појаву стећака као новог израза 
означавања гробова који у Европи започиње у XII и XIII стољећу управо са раз-
војем градова и грађанске класе. Стећци се јављају као дио непрекинутог сеп-
улкралног континуитета на босанском подручју, чији коријени сежу дубоко у 
прахисторијско вријеме, гдје се уочава њихова везаност за локалитете старијих 
епоха – прахисторијска насеља и култна мјеста, античке агломерације и гроб-
ља, касноантичке и раносредњовјековне цркве и утврђене градове. 

Према свједочанствима натписа постоје сљедећи називи, који се пре-
клапају и паралелно користе за обиљежавање стећака: «билиг», «кâм (кам-
ен)», «зламен» «кућа» и «вјечни дом».  

Називи укоријењени у народу су: «мраморје», «машети» «грчки гробови», 
«старе гробнице», «каурско гробље», «дивовско камење». 
                                                 
1 Dubravko Lovrenović, Žrtve ideologiziranja i prisvajanja su i stećci, Oslobođenje, godina LXV/2008, 

Sarajevo, broj 22. 161 ( 18. 09), str. 30–31. 
2 Đuro Basler, Kršćanska arheologija, II izdanje, Crkva na kamenu, Mostar, 1990, str. 130. 
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У литератури је најчешће кориштен назив стећак, чије име долази од 
његове главне намјене да «стоји» изнад гроба као споменик. То је партицип 
презента од глагола стајати - стојећи или, како се раније говорило «стећи».  

Једно од првих значења стећака је развој, раст и метаморфоза од јед-
ноставнијих и мањих ка сложенијим и већим облицима. Основни облици 
стећака су положени и усправни камени монолити. Међу усправним каме-
ним монолитима распозанају се сљедеће варијанте: стела, ступ (обелиск), 
криж и нишан. (сл. 1, 2, 3. и 4). Споменици ове врсте у већем броју налазе 
се у сјевероисточној Босни (околина Сребренице и Зворника), док се у 
другим предјелима Босне и Херцеговине појављују појединачно. Највећи 
број стећака припада врсти положених монолита, који се појављују у три 
форме: плоча, сандук и саркофаг (сљемењак) (сл. 5, 6. и 7.). 

По заступљености најбројнију скупину чине плоче, затим сандуци, а 
најмањи број је сљемењака. Положени споменици представљају примарну 
и главну форму стећака и заступљени су на читавом подручју њихова 
распростирања.  

    
СЛИКА 1. СТЕЛА                 СЛИКА 2. СТУП (ОБЕЛИСК)   СЛИКА 3. КРСТАЧА (КРИЖ)   СЛИКА 4. НИШАН 

Умјетничко обликовање стећака очитује се у форми и украсу. Осим чисте 
функције трајног обиљежавања гроба, стећак има задатак да код гледаоца про-
буди осјећање лијепога, чија се естетска тенденција огледа у формама сљеме-
њака (саркофага) и тзв. високих сандука.  

Основни умјетнички квалитет стећака представљају украси изведени у 
двије клесарске технике. Најчешћа техника је плитки рељеф, али нису ри-
јетки ни гравирани клесарски цртежи. 

Међу украсним мотивима на стећцима, уз њихов наглашени симболи-
зам својствен средњовјековној умјетности, распознаје се пет група које се 
међусобно преплићу и употпуњују: социјални и религиозни симболи, пред-
ставе посмртних кола, фигуралне представе и тзв. чисти орнаменти.  

Постоји и шеста група тзв. некласифицираних мотива – мотиви симбо-
личне функције, знакови геометријског облика, представе неких необич-
них предмета и оштећени мотиви чије значење није могуће одгонетнути.3  

Свијет босанских и хумских стећака пребогат је симболима, испуњен 
крижевима, полумјесецима, соларним круговима, свастикама и звијездама, 

                                                 
3 Pavao Anđelić, Doba srednjovjekovne bosanske države u Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od 

najstarijih vremena do početka turske vladavine, Sarajevo, 1966, str. 455–495. 
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сценама разиграних кола, представама турнирских двобоја, поворкама ко-
њаника, бојним оружјем, штитовима и аркадама, лозама и гроздовима, сти-
лизираним љиљанима и розетама, јеленима и вепровима, грбовима, мачеви-
ма и копљима, портретима покојника с уздигнутом десницом непропорцио-
нално увећаног длана и књигама, крововима и представама кућа. 

   
СЛИКА 5. ПЛОЧА                  СЛИКА 6. САНДУК                                  СЛИКА7. СЉЕМЕЊАК (САРКОФАГ), 

Опћенито узевши, орнаментика стећака открива схваћања и осјећања 

цијеле једне епохе, како људи који су судјеловали у њиховој изради тако и 

покојника који су ту нашли своја задња одредишта, по чијој су жељи – како 

кажу поједини натписи – стећци и клесани. Уз специфичне политичке, 
економске и културне прилике појединих регија, умијеће клесања стећака 

довело је до формирања посебних локалних стилова. Водеће мјесто међу 

њима припада клесарској радионици на подручју Херцеговине, са средиш-
тима у околици Стоца, на подручју Требиња и Билеће, затим Гацка и Неве-
сиња. Четврта радионица дјеловала је у широј области Коњица, а пета у ок-
олици Лиштице. Главни клесарски центри у западној Босни покривали су 

подручје између Купреса и Дувна, а у средишњој Босни околицу Травника. 
У источној Босни запажено је дјеловање четирију радионица – једне између 

Кладња, Олова и Илијаша, друге око Зворника, треће на Лудмеру и четврте 

у околици Рогатице. Слично клесарским, постојала су и писарска средиш-
та, међу којима је, вјеројатно с неколико центара или радионица, водеће 

мјесто припадало херцеговачкој школи. Снажан центар ове епиграфске 

писмености налазио се у околици Стоца са Семорадом као најистакнути-
јом фигуром.4 

Босанскохерцеговачке стећке у односу на европски простор издваја 

њихова бројност и интерконфесионалност. Данас се број стећака креће не-
гдје око 60.000, са тенденцијом опадања, јер је своједобно тај број био већи 

од 100.000.  
По бројности стећака прво мјесто заузимају херцеговачке опћине Неве-

сиње и Коњиц са 3.000 до 4.000 примјерака, док се од босанских опћина са 

2.628 стећака истиче Рогатица. И бројност стећака на појединим некропо-
лама важан је показатељ кретања у друштву средњовјековне Босне XIV и 

XV стољећа. 
У интерконфесионалном погледу стећци представљају споменике под 

којима су своје вјечно почивалиште, на простору старе босанске државе, 
пронашли припадници трију конфесија: православне, католичке и цркве 

                                                 
4 Šefik Bešlagić, Stećci – kultura i umjetnost, Sarajevo, 1982, str. 479–482. 
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босанске – у изворима познате као вјера босанска, што представља истин-
ску мултикултурну појаву у хисторији Босне и Херцеговине. Њихову генезу 

и развој можемо пратити од средине XII до почетка XVI стољећа.5 

Суочавање са свакодневним проблемом очуваности некропола  
Из самог наслова закључује се да је рад посвећен проблематици с којом се 

стручњаци сусрећу у свом свакодневном раду. При класифицирању угроже-
ности културно-хисторијских споменика, генерално се могу дефинирати два 
степена угрожавања који су присутни у друштву: природни и људски фактор. 
Под природним се подразумијевају утицаји атмосферилија, природних поја-
ва (смјена годишњег доба, одрони, потреси, поплаве и сл.), који једноставно 
мијењају постојеће стање и нарушавају не само квалитет споменика већ и 
њихово изворно стање (сл. 8, 9, 10. и 11). 

  
СЛИКЕ 8 – 11. НЕКРОПОЛЕ ИЗЛОЖЕНЕ ПРИРОДНИМ УТИЦАЈИМА, 

  
Људски пак фактор је изражајнији и присутан у свим могућим облицима 

и очитује се прије свега непримјереним институционалним односом према 
сврставању, вредновању, категоризацији и одржавању споменика, што је 
посљедица запуштености и небриге према споменицима (сл. 12. и 13). 

  
СЛИКЕ  12. И 13. ЗАПУШТЕНОСТ НЕКРОПОЛА 
                                                 
5 Dubravko Lovrenović, Ibidem, str. 30.  
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СЛИКА  14. ВАНДАЛСКИ ЧИН НАД СТЕЋКОМ 

С друге стране код локалног становниш-
тва, које обитава у непосредној близини спо-
меника, не постоји степен просвијећености о 
значају и важности културно-хисторијског 
блага које посједује. Посљедице такве небри-
ге, незнања и дјеловања су: вандализам (сл. 
14), тзв. “самовољна заштита и душебрижни-
штво“, које подразумијева дислоцирање сте-

ћака без претходно обављених стручних радњи (архелошко истраживање, са-
гласности надлежних органа, служби и стручног особља) (сл. 15, 16), као и уз-
урпирање цјелокупног или дијелова простора те бесправне градње (стамбених 
објеката – викенд куће, гараже, привремених објеката – торови за овце, изгра-
дња путне комуникације локалног карактера и сл.) (сл. 17, 18, 19, 20, 21, 22), 
што је несумњиво допринијело нарушавању изворног стања некропола. 

  
  СЛИКЕ 15. И 16. ДИСЛОЦИРАЊЕ СТЕЋАКА 

   
  СЛИКЕ 17 – 19.  БЕСПРАВНО ЗАПОЧЕТА ГРАДЊА ИЛИ ИЗГРАЂЕНИ ОБЈЕКТИ – ВИКЕНД КУЋЕ И ГАРАЖЕ 

   
 СЛИКЕ 20. И 21. ТОРОВИ ЗА ОВЦЕ НА ПРОСТОРУ НЕКРОПОЛЕ СА СТЕЋЦИМА     СЛИКА 22. ИЗГРАДЊА ПРИЛАЗНОГ ПУТА 
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Несумњиво је да монотеистичке религије заговарају поштивање другог и 
другачијег, те указују на чињеницу да се вјерници требају према старим гро-
бним мјестима и надгробним споменицима односити са знаком поштовања и 
одавања почасти, због нераскидиве везе између живих и мртвих. Међутим, у 
сувременом добу, у недостатку довољног броја гробних мјеста за новије уко-
пе, појављује се тенденција ширења активних гробаља (католичких, право-
славних и муслиманских), тако да се све мање пажње поклања очувању сте-
ћака, што је још један од проблема у настојању стручних особа да се ти спо-
меници адекватно сачувају и заштите (сл. 23, 24. и 25). 

   
СЛИКЕ 23 – 25. АКТИВНA КАТОЛИЧКA И МУСЛИМАНСКА ГРОБЉA УНУТАР НЕКРОПОЛA СА СТЕЋЦИМА 

Стање са терена упућује на закључак да се стећци налазе у незавидном 
положају у односу на сувремена збивања у друштву.  

У доба средњега вијека то није било посивјело, заборављено и запуштено 
камење у жбуњу – већ прелијепи, блистајући монументи, групирани у некро-
поле на једном културолошки хомогеном подручју славенског језика и ћирил-
ске писмености.6 (сл. 26). 

 
СЛИКА 26. ПРЕЛИЈЕПИ БЛИСТАЈУЋИ СРЕДЊОВЈЕКОВНИ НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ – СТЕЋЦИ 
                                                 
6 Dubravko Lovrenović, Ibidem, str. 30. 
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Стога је у циљу заштите овог непроцјењивог блага,  неопходно изналазити 
конкретне стручне, правне, финансијске и друге мјере да се оно заштити и на 
прави начин презентира јавности. 

Један од свијетлих примјера у очувању некропола са стећцима од даљег 
уништавања је и међудржавни пројекат (Босна и Херцеговина, Србија, Црна 
Гора и Хрватска) да се наведена добра ставе под заштиту UNESCO-ве листе 
заштићених добара. 

Abstract 
Key words: stećak tombstones, cultural heritage, usurpation, state of neglect, relo-

cation, heritage protection 
Title: “The impact of contemporary changes on necropolises with stećak tombstones: 

usurpation, neglect, relocation.” 
This paper deals with the mediaeval tombstones known as stećci (sing. stećak) – their 

origins, their multicultural nature, and the current condition of some necropolises as found 
during surveys of the stećci for the purposes of designation as national monuments of Bos-
nia and Herzegovina by the Commission to Preserve National Monuments. 

These mediaeval tombstones are widespread throughout Bosnia and Herzegovina, with 
the exception of the Posavina (Sava valley area) and the western part of Bosanska Krajina 
(the frontier region), with a few in western Serbia and Montenegro, Dalmatia and, here and 
there, in Lika. 

Epitaphs and inscriptions attest to various other names used in tandem to denote the 
stećci: bilig, kâm (stone), zlamen, kuća (house) and eternal abode.   

The stećci of Bosnia and Herzegovina are notable in Europe for their large numbers 
(now about 60,000, they formerly numbered in excess of 100,000), and their interconfessi-
onal character. 

The main problems encountered by specialists nowadays when studying the stećci in 
the field are their state of neglect, relocation from their original positions or sites, and the us-
urpation of their sites.  Concrete measures, professional, legal, financial and so on, must be 
identified in order to protect this priceless asset. 

 
 

 
 




