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СРЕДЊОВЕКОВНИ ГРАД РАВАН
-  претходна истраживањ а -

Зле ме силе 
претвориле 

у гомиле, 
до темеља порушиле.

Столећима тако оне 
мене ломе, 

а ја више нисам кадар 
да се зидам 
и сурвавам 

низ литице.
(према песми Очај, Витомира Николића)

Кадгод се размишља или пише о пљеваљском крају у средњем веку, 
неизбежан је и помен два утврђена града из ове области. Један од њих 
је град Кукањ,1 а други важан утврђени град јесте град Раван. И, док 
постојање и положај града Кукња никада нису представљали проблем, 
убикација града Раван представљала је велики проблем. Управо зато 
смо одлучили да овде презентујемо резултате наших досадашњих ис- 
траживања у вези са овим градом, јер смо -  претходним историограф- 
ским, затим теренским историјско-географским и топономастичким ис-

1 О граду Кукњу, са основном литературом, видети: Д. Спасић, Средњовековни 
утврђени Градови средњег Полимља, Милешевски записи Бр. 2 (1996), Пријепоље 
1997, 58-59, као и: Исти, Средњовековни утврђени Градови пљеваљскоГ краја, Гласник 
завичајног музеја -  Пљевља, Књ. 1 (1999) 78-80. Узгред речено, у напомени са * на стр. 
80 у последњем раду, уз опис остатака града, са жаљењем смо констатовали да је при- 
ликом историјско-географских истраживања области Средњег Полимља, предузетим 
од 27. септембра до 4. октобра 1999. године, установљено да је „старија некропола, због 
радова у непосредној близини, знатно оштећена, и да јој прети потпуно ишчезнуће, а 
монументалним стећцима неизвесна судбина“, што се у међувремену и обистинило.
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траживањима области пљеваљског краја, као и археолошким рекогно- 
сцирањем -  мислимо, с пуно вероватноће утврдили где се овај град за- 
право налазио, односно где се његови остаци и данас налазе. Новија ис- 
торијско-географска истраживања спроведена у пљеваљском крају2, по- 
могла су, између осталог, да се поуздано елиминишу неки локалитети 
за које се, бар што се њиховог имена тиче, могло претпоставити да 
можда чувају трагове средњовековног града Раван, а накнадна ис- 
траживања дала су резултате, сматрамо довољно уверљиве, да сада са 
великом сигурношћу можемо рећи да се питање постојања и положаја 
града Раван на овим просторима може сматрати решеним.

Када је реч о историографским радовима који су се бавили пље- 
ваљским крајем у периоду средњег века, угпавном се понављала мање или 
виттте иста реченица: да су градови Кукањ и Раван два важна средњовеков- 
на града из овог краја, али да је непозната односно неизвесна локација гра- 
да Раван. Ипак, већина истраживача наводила је мишљење историчара 
Михаила Динића, који је 1940. године у свом знаменитом раду Земље Херцега 
Светога Саве изнео претпоставку да би се град Раван могао налазити око 
15 km северно од Пљеваља, код села Раван, у чијој су близини топоними 
Кула и Градина3. И сами смо, у два наврата пишући о средњовековним 
утврђеним градовима Полимља и Потарја, наводили ово мишљење, али смо, 
будући да је оно изнето само на основу топографских, али не и теренских 
истраживања, предлагали да би ову претпоставку требало рекогносцирањем 
проверити, али да би, пошто у широј околини Пљеваља постоји више то- 
понима Раван, или изведених из овог имена, такође требало испитати 
могућност да ли неки од њих може конкурисати Данићевом Равном.4

2 Историјски институт САНУ и Завичајни музеј из Пљеваља досада су орга- 
низовали два историјско-географска истраживања, са археолошким рекогносци- 
рањем, пљеваљског краја -  од 21. до 26. септембра 1998. године, и од 22. до 26. маја 
2000. године; аутор овог чланка био је један од чланова истраживачког тима 
Историјског института САНУ.

3 М. Динић, Земље ХерцеГа СветоГа Саве, Глас Српске краљевске академије 
CLXXXII (1940) 225; (прештампано у: М. Динић, Српске земље у средњем веку, 
Београд 1978, 241).

4 У чланку Средњовековни утврђени Градови средњеГ Полимља, 57, чак смо 
изнели сумњу да је овај град археолошки рекогносциран, али смо накнадним 
истраживањем утврдили да је екипа Археолошког института, Београд, под вођством 
др Душице Минић, обишла овај локалитет 1984. године, али резултати ових архео- 
лошких рекогносцирања нису публиковани. Могућност да можда у неком другом 
Равном (или топониму изведеном из овог имена) из шире околине Пљеваља треба 
тражити град Раван изнели смо у чланку Средњовековни утврђени Градови пље- 
ваљскоГ краја, 83.

64



СРЕДЊОВЕКОВНИ ГРАД РАВАН

Међутим, након поменутих истраживања, и након накнадног прегледа ма- 
лобројних извештаја са рекогносцирања пљеваљског краја из новијих вре- 
мена, сада сматрамо да више нема сумње да је претпоставка Михаила 
Динића била исправна.

*

Као што је познато, град Раван се у сачуваним средњовековним 
историјским изворима помиње у првој половини XV века, и то само три 
пута. Пре цитирања ових промена, следи кратак историјски увод, да би 
околности навођења града Раван биле јасније.5

Након поделе поседа жупана Николе Алтомановића између Србије 
и Босне 1373. године, западни делови припали су босанском краљу 
Твртку I. При подели босанске државе после Тврткове смрти, поред ос- 
талих и пљеваљски крај припао је босанској великашкој породици 
Хранић-Косача. У поседу ове породице -  прво под влашћу Сандаља 
Хранића, а након његове смрти, 1435. године, под Стефаном Вукчићем- 
Косачом -  ова област била је до 1463. године, када је и она пала под 
турску власт.

После смрти краља Твртка II у јесен 1443. године отпочео је пе- 
риод великог непријатељства између новог краља Стефана Томаша и 
великог војводе Стефана Вукчића Косаче. У таквој ситуацији, прити- 
снут од краља Стефана Томаша и Иваниша Павловића, који су му отели 
део земаља, а још увек у рату са Венецијом која га је лишила свих ње- 
гових ранијих освајања, Стефан Косача је морао да потражи савезнике 
и заштитнике. Одметнувши се од краља Босне, прихватио је врховну 
власт арагонско-сицилијанског краља Алфонса V, и затражио је да се 
овај заузме за њега код римско-немачког краља, и понудио се да пос- 
тане његов вазал. Алфонс V је пристао да се заузме код Фридриха III 
Хабзбуршког, Венеције и босанског краља да се Стефану Косачи 
врате одузете земље. Најважнији документ настао у овим преговорима 
јесте Алфонсова повеља издата у Напуљу 19. фебруара 1444. године, 
којом арагонски краљ потврђује Стефану Вукчићу Косачи његове пои- 
менце набројане поседе. Навео је, притом, све Градове и земље са ко- 
јима се предаје, уз услов обостраног војног помагања. Другом повељом, 
издатом у Бечу 20. јануара 1448. године, учинио је то исто и Фридрих

5 Шире о овоме видети: Д. Спасић, Средњовековни ушврђени градови средњег 
Полимља, 39-41, одакле су, у скраћеној верзији, пренета наредна два пасуса.
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III Хабзбуршки, а 1. јуна 1454. године Алфонс V издаје нову повељу, 
готово истоветну оној из 1444.6

Град Раван помињу прва повеља Алфонса V, као Ravanscha Vbrisinio 
castello соп contato,1 и повеља Фридриха III, као castrum Rabenzky.8 
Ravanscha Vbrisinio несумњиво треба читати, односно превести као 
Раван у Брезници.

У дубровачкој архивској грађи Раван се помиње само једанпут: пре- 
ма уговору од 31. марта 1407. године, петорица Влаха поносника 
обавезала су се Дубровчанима Михоју Ратковићу и Томку Обрадовићу 
да ће превести 27 товара тканине и друге робе in Bochoviza et in Ravano;9 
награда, односно износ за превоз до Буковице износио је 6 1/2 перпера, 
а до Равна 5 перпера и 3 гроша.10

*

Средњовековни град Раван, односно локалитет Градина, налази се 
непосредно изнад села ЗаГрадина, недалеко од села Раван, у области 
Херцеговачка Голеша, двадесетак километара северно од Пљеваља 
(Карта l ) 11. Градина је у склопу потеса Забрњица, који иде од села Врело 
на левој обали Поблаћнице, и пружа се до Заградине, која је на десној 
обали исте речице. У овој области постоји још једна Градина, која је на 
1003 m надморске висине, а лоцирана је изнад села Врело12, а у непосред- 
ној близини града Раван налази се и локалитет, односно заселак Кула.

6 Текстови повеља: L. von Thalloczy, Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens im 
Mittelalter, Munchen und Leipzig 1914, 359-363, 378-380, 394-400; коментари повеља: M. 
Динић, Земље ХерцеГа СветоГа Саве, 149-259 (прештампано у: М. Динић, Српске земље 
у средњем веку, 178-269); уводне напомене, факсимили и преводи повеља, са предлози- 
ма другачијих убикација појединих градова: М. Vego, Tripovelje о posjedima hercega Stjepana 
Vukčića Kosače, Iz istorije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1980, 452—486.

7 L. von Thalloczy, navedeno delo, 362; M. Динић, Земље ХерцеГа СветоГа Саве, 224.
* L. von Thallćczy, navedeno deto, 379; M. Динић, исто.
9 М. Динић, исто.

М. Ј. Динић, Дуброванка средњевековна караванска трГовина, Jugoslovenski 
istoriski časopis III (1937), 124; нап. 23: Div. Canc. 36 fol 162’, 31.III 1407. O Буковици виде- 
ти: P. Ћук, Два стара трГа у Полимљу, Истријски часопис XXIX XXX (1982-1983) 
42-46. Р. Ћук још на два места помиње Буковицу и град Раван: у чланку Караванске 
станице у Полимљу у  средњем веку, Милешевски записи Бр. 2 (1996) 13-14 и 17, где 
у нап. 53 стоји: in Buchouiza et in Rauano, и у чланку Пљевља и пљеваљски крај у  дубро- 
ванкој архивској Грађи, Гласник Завичајног музеја -  Пљевља, Књ. 1 (1999) 63-64.

11 Топографска карта Рудо-исток, 1:25.000, Војногеографски институт, 1978.
12 Ова градина, колико нам је познато, није рекогносцирана, али се, по свој 

прилици, ради о природној творевини (неправилно заравњени стеновити врх) какве су 
честе у овим крајевима, и које, по правилу, носе назив „градина".
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Градина, односно град Раван, је на 927 m надморске висине, а прилаз граду 
је са јужне стране, из села Заградине (План l)13. Ова страна је и једино 
проходна, док су северна и североисточна тешко приступачне, а цела за- 
падна страна потпуно неприступачна, јер је чине стрме, готово вер- 
тикалне стене. Сам улаз у утврђење није очуван, али се свакако морао 
налазити у јужном бедему, чије се пружање данас може верно рекон- 
струисати линијом обрушеног зида. Непосредно изнад обрушеног зида 
излази се на највишу тачку заравњења које је чинило простор града, и на 
овом месту налазила се пространа четвртаста кула, са остацима зидова, 
уобичајене дебљине -  између 40 и 50 cm. Простор око куле био је ограђен 
и унутрашњим зидом, чинећи тако засебно двориште, а према северу пос- 
тојећи зидови представљају остатке три, а можда и више већих просторија. 
Бедем града простирао се целом југоисточном, северном и делом североза- 
падном страном, и на овој линији, на појединим местима, очувано је лице 
бедема, док на западној и југозападној страни бедем није био ни потре- 
бан, јер су ове стране, како је речено, потпуно неприступачне. У уну- 
трашњости града, на неколико места, приметно је да су стене клесане, а 
на једном од њих поред клесане стене налази се јама, па се, без много 
двоумљења, може претпоставити да је на овом месту била цистерна гра- 
да, свакако неопходна због снабдевање водом за овај тип утврђења.

Типолошки тумачено, град Раван по свим карактеристикама спа- 
да у ред осталих градова Стефана Вукчића Косаче на овим простори- 
ма, и то у подврсту коју чине утврђења са четвртастим кулама, као 
што су Кукањ и Козник, а северније: Клек, Ковин и Милешевац.14

Важно је нагласити чињеницу постојања унутрашњег дворишта, 
са јасним траговима зидова више просторија, што се углавном није 
очувало на сличним поменутим утврђењима. Једна кула је такође 
типична, јер због величине утврђења, положаја које заузима, и кон- 
фигурације терена, друга и није била потребна. Како су остаци куле уп- 
раво у овом комплексу, што је ионако карактеристично, археолошким 
истраживањима лако би се могао утврдити, односно реконструисати 
целокупан изглед језгра утврђења, па би се, тиме, доста сазнало и о нај- 
вероватнијем изгледу и осталих типолошки блиских тврђава у широј 
околини из истог времена.

13 План утврђења настао је 1984. године и досада није публикован. За дозволу 
да га објавимо дугујемо захвалност мр Гордани Милошевић, аутору. План се чува у 
Планотеци Археолошког института, Београд.

14 О овим градовима видети: Д. Спасић, Средњовековни утврђени Градови 
средњеГ Полимља, passim, и карту на стр. 65.

67



ДУШАН СПАСИЋ

Иако је јасно да се ради о тииичном војном, одбрамбеном утвр- 
ђењу, овим, наравно, није искључена његова економска, односно тр- 
говачка улога. Сасвим је вероватно да је град имао подГрађе, одно- 
сно да су данашње село Заградина, и свакако село Раван, били мања 
насеља у средњем веку, односно тргови или бар караванске станице, 
о чему, уосталом, јасно говори наведени документ из Дубровачког 
архива.

Град Раван је рекогносциран и његови данашњи остаци архитек- 
тонски снимљени, али археолошки није истражен, па тако, уз Кукањ, 
представља један од приоритетних археолошких локалитета у овом 
крају за систематска или бар заштитна археолошка ископавања. Без 
њих, тешко је ишта ближе рећи о његовом стварном изгледу и ис- 
торији, а пре свега о томе када је настао. Без обзира што не знамо 
његову могућу прошлост у XIV веку, мислимо ипак да је он био град 
кратког историјског трајања. На самом почетку и током прве половине 
XV века свакако је био важно упориште на овим просторима, али пот- 
падањем под турску власт град је, изгубивши на стратешком значају, 
највероватније потпуно запустео и био препуштен времену. Данашњи 
остаци утврђења не указују на касније преправке, односно на то да је 
био коришћен и у познијим вековима -  као, уосталом, ни град Кукањ
-  па не чуди што ни у историјским изворима из ових времена о њему 
нема више вести.

*

За даља истраживања веома је важно археолошки рекогносци- 
рати још две области из шире околине града Раван. Прва од ових 
области је јужно од града Раван, односно југоисточно од Херцеговачке 
Голеше, испод Поблаћнице, и реч је о области у којој се налазе села 
Заостро, Кнежева Ријека, Кула, Калуђеровићи, затим потес Градина 
и, јужније, Мале и Велике Крће. На месту Кула наводно постоји „раз- 
валина старе тврђаве“, а у близини Куле, испод засеока Црнетићи -  
средњовековна некропола са стећцима.15 Занимљиво је место Заос- 
тро, које својим именом упућује на то да је иза Остре, можда Остро- 
вице, једног од важних средњовековних градова који досада није уби-

15 В. Шалипуровић, Нека питања Границе Босне и ХерцеГовине и Деспотовине 
у  XIV и XV веку и места и положаја неких средњовековних Градова у средњем 
Полимљу, Симпозијум „Сеоски дани Сретена Вукосављевић" VII (1979) 200.
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циран.16 Још јужније, у Готовуши, на потесу Мале Kphe, постоји 
Градина, позната као Јеринин Град, 1 7  а у близини су и топоними 
Подградина и Царево поље (Карта 2).18

Друга област је јужно од Херцеговачке Голеше, а реч је о прос- 
тору који чини троугао на чијим се крајњим тачкама налазе Оштрик, 
односно Градац, Горње Бабине и ОГраде. И на овом простору, иако смо 
скоро сигурни да овај Оштрик није у вези са познатим истоименим сред- 
њовековним утврђењем,19 такође има више занимљивих археолошких 
трагова. Изнад села Бучја налази се топоним Градина са, наводно, 
остацима тврђаве.20 Испод Градине, постоји топоним ПодГрадина, а раз- 
валине и рушевине срећу се све од Бучја до Голог Брда, што говори да 
се не ради само о моГућем утврђеном граду, већ можда и о значајном 
насељу (Карта 2).

Али, о овим областима нешто више и поузданије моћи ће се рећи 
тек након историјско-географских истраживања и археолошких 
рекогносцирања, што оне свакако заслужују.

16 О Островици и могућим убикацијама видети: Д. Спасић, Средњовековни 
утврђени Градови средњеГ Полимља, 57-58. Г. Томовић у чланку Брезница, Гласник 
Завичајног музеја -  Пљевља, Књ. 1 (1999) 72, напомиње да „још постоје недоумице где 
се налазило" утврђење Раван, наводећи, у нап. 13, Динићево мишљење о убикацији 
овог града у корист села Раван (са оближњим топонимима Кула и Градина), али није 
јасан коментар где се помиње село Застење „где би требало тражити град“, а које је 
1447. године припадало области Поблаће у нахији Милешева (према А. Aličiću, 
Poimenični popis sandžaka vilajeta Hercegovina, Sarajevo 1985, 532), када je ово село знатно 
јужније од села и локалитета Раван, и не налази се у области Херцеговачка Голеша, 
већ у области Калуђеровићи (видети Карту 2). За ову област се, као што је већ речено, 
евентуално може довести у везу град Островица, због близине села Заостро, али се о 
овоме, пре подробног рекогносцирања овог краја, ништа одређеније не може рећи.

17 На ову градину већ смо скренули пажњу у раду Средњовековни утврђени 
Градови ПљеваљскоГ краја, 92.

*8 Топографска карта Пљевља 2, 1: 50 000, Војногеографски институт, 1984..
19 О граду Оштрику видети: Д. Спасић, Средњовековни утврђени Градови 

средњеГ Полимља, 48^49.
20 В. Шалипуровић, наведено дело, 198.
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ДУШАН СПАСИЋ

Dušan Spasić

ТНЕ MEDIEVAL TOWN OF RAVAN 
-Previous research-

Summary

Whenever one thinks or writes about the region of Pljevlja, the two forti- 
fied towns has always been mentioned. First of them is the town of Kukanj, and 
the second important fortified town is the town of Ravan. While the existence 
and position of Kukanj had never presented апу problem, the exact positon of 
Ravan presented major problem. That is the reason why the author has present- 
ed in this paper the results of his former research regarding this town. Those re- 
sults have been obtained by the previous historical, and then historical and geo- 
graphical research of the toponymy on the field, as well as on the basis of the 
archeological research of the region of Pljevlja. The majority of the previous re- 
searchers had quoted the assumption of historian Mihailo Dinić that the town of 
Ravan could have been placed cca. 15 km north from Pljevlja, nearby the village 
Ravan. After the above-mentioned author’s research, and after studying few re- 
ports from the archeological research of the region of Pljevlja from the recent times, 
it is beyond апу doubt that the assumption of Mihailo Dinić was correct.

In preserved documents from the Middle Ages, the town of Ravan had been 
mentioned in the first half of the XV century, and three times only: in one char- 
ter of the Aragon-Sicilian King Alphonce V from 1444, in one charter of the 
Roman-German king Friedrich III Hapsburg from 1448 (both issued to Stefan 
Vukčić Kosača), as well as in one contract from Dubrovnik dated from 1407.

The medieval town of Ravan, i.e. the locality called Gradina, is situated right 
above the village of Zagradina, not far from the village Ravan, in the area of 
Hercegovačka Goleša, twenty kilometers north from Pljevlja. Typologically in- 
terpreted, the town of Ravan according to all its eharacteristics should be includ- 
ed in the range of all other towns of Stefan Vukčić Kosača in those lands, and in 
the subgroup of the fortifications with the square towers. Although it is clear that 
Ravan was typical military fortification used for the defense, its economie, i.e. 
trade role should be mentioned, as well. It is quite probable that this town has its 
suburb (podgradje), i.e. that the villages of Zagradina and Ravan were, during the
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Middle Ages, small settlements and market places, or at least karavan stations. 
This statement has been proved by the above-mentioned document from the 
Archive of Dubrovnik. Regardless the fact that its possible past during the XIV 
century has not been known so far, the author assumes that it was the town of a 
short historical durance. At the very beginning and during the first half of the XV 
century, it had certainly been an important base in this region, but loosing its strate- 
gic importance, the town was probably completely deserted after the Turkish con- 
quest. The modest remnants of the fortification that could be found today, with 
the traces of the rampart, one tower and several premises in the heart of fortifl- 
cation, does not show апу trace of repairs. That means that this fortification wan 
not used in the later centuries, so the fact that it had not been mentioned in the 
documents from the later period should not be surprising.
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