
 

 

   

Стари српски надгробни споменици 

y Мостару 

Епитафи надгробника на Пашиновачком гробљу 
 

РАДОМИР СТАНИЋ 

Уочивши пре више од три деценије вишеструки значај 

старих српских надгробних споменика са натписима y 

Мостару, који су концентрисани y три импозантне 

некрополе: на Бјелушинама, на Пашиновцу и изнад Стаpe 

српске православне цркве, писац ових редова je приступио 

њиховој систематској теренској дескриптивној обради, 

фотографском снимању и брижљивом преписивању и 

калкирању епитафа, прикупивши тако драгоцену граћу за 

проучавање српског живља y овом граду. Сакупљена 

документација y којој су нашли место сасвим непознати 

подаци које садрже натписи из XVII и XVIII века 

успоставила je знатно измењенију представу од уобичајене ο 

прошлости српског Мостара, његовог становништва, 

православној богомољи и другим институцијама. Богатство 

података из натписа који потичу из XIX века употпунило je 

слику ο старим мостарским српским породицама. 

Етнологија, социологија, историја и друге научне 

дисциплине y објављеним епитафима стекле су нова 

упоришта за стицање потпу- 

нијих знања ο слојевитој прошлости града на Неретви којој 

су Срби својим делотворним животом дали посебно 

обележје. 

У тренутку када ратна разарања y Мостару нису 

поштедела ништа што je српско, ова документација добија 

на значају утолико пре јер су, према непотпуним 

обавештењима, y бруталном и пакленом рушењу српских 

грађевина, институција и споменика, мећу којима по 

катаклизмичним размерама заузима доминантно место 

застрашујуће минирање и потпуно уништавање саборне 

цркве Св. Тројице (18631873), уништени читави делови 

српских гробаља са великим бројем старих надгробних 

белега украшених натписима. С обзиром на злу судбину 

мостарске српске сепулкралне баштине коју je доживела y 

рату 1992 — 1994. y којем Срби бране свој опстанак и 

основна људска и национална права, a имајући y виду 

безобзирни изгон српског становништва из града y коме 

живи од његовог самог оснивања, као и непостојање 

могућности да 



 

 

 

ce несметано настави проучавање овдашњих преосталих 

старих српских надгробних споменика y оквиру споменутих 

гробаља, до сада објављени резултати истраживања и 

документовања мостарских српских православних 

надгробних споменика добијају размере несагледиве 

националне важности. Обрадом споменика, фотоснимањем, 

преписивањем и калкирањем натписа спашени су изузетно 

значајни писани извори ο прошлости мостарског и 

херцеговачког српског живља. Многи споменици са 

натписима заувек су уништени y још неокончаном рату. 

Учињено je το смишљено да би ce ликвидирали аутентични 

докази ο вековном присуству Срба y главном граду 

Херцеговине, и да би ce затрли трагови српског 

културноисторијског наслеђа. Међутим, истраживачка 

упорност и настојање да ce сви споменици документују по 

одговарајућем методолошком поступку потпуно cy ce 

исплатили. Највећи број споменика je снимљен, натписи 

преписани, добар њихов број je публикован, посебно када je 

реч ο оним старијим. 

Стари део гробља на Пашиновцу, највећег православног 

гробља y Мостару које je активно, годинама je предмет 

истраживања y оквиру пројекта Стара српска православна 

гробља y Мостару, које ce постепено пред последњи рат 

приводи крају. У току протеклих година исходи 

истраживања ових гробаља су делимично објављени с 

циљем да ce наша културна и научна јавност упозна с неким 

најважнијим аспектима њихових разноликих вредности и да 

ce скрене пажња на потребу њихове елементарне заштите с 

обзиром на евидентну угроженост и пропадање. Објављени 

прилози* изазвали су код извесних кругова одређену научну 

радозналост, али и истовремено обавезали њиховог аутора 

да настави истраживање и да y догледно време, после 

дефинитивне реализације наведеног пројекта, целовито, y 

раду већег обима, па можда и књизи, објави свеколику 

прикупљену грађу y виду натписа и све друге релевантне 

чињенице ο стварном научном значају ових гробаља, 

односно података које садрже њихови очувани натписи. 

Разуме ce, тако замишљен рад — студија обухватиће многа 

питања која ce односе на клесарску вештину мајстора, 

типолошке одлике споменика, декоративнопластичне 

вредности надгробника, податке ο најстаријим српским 

породицама, њиховом разграњавању, раслојавању, 

ишчезавању и сл. Била би, свакако, посвећена одговарајућа 

пажња и другим проблемима који задиру y домен историје, 

историје уметности, етнологије, социологије, лингвистике и 

других научних дисциплина с обзиром на то да натписи 

српских надгробних споменика y Мостару садрже драгоцене 

y науци још неискоришћене податке и да сами споменици 

као продукти клесарске вештине, својим симболичним и 

пластичним вредностима, нису били предмет посебне 

научне обраде коју заслужују. Ο лингвистичкојезичким и 

палеографскоепиграфским особеностима натписа који ce 

великим делом везују за епитафе херцеговачких стећака, али 

и за искуства преписивача старословенских и 

црквенословенских текстова, и ο другим питањима која са 

становишта продубљеног научног истраживања захтевају 

задовољавајућа тумачења, свакако ће бити речи бар y оној 

мери која одређује њихове опште културнонаучне 

вредности. Што ce тиче неопходних мера заштите ових 

гробаља, a посебно надгробних споменика који су на разли- 

чит начин угрожени и оштећени, објављени прилози нису 

постигли жељене ефекте, што, наравно, никако не значи да 

их и даље не треба очекивати. 

Два текста ο натписима надгробних споменика на 

Пашиновцу** објављена y мостарском часопису 

„Херцеговина" обраћују нека важна питања која ce односе 

на само гробље, степен његове истражености, затим на 

облике споменика, начин њиховог украшавања и на саме 

натгшсе, поготово оне старије чије су особености посебно 

разматране. Ова два прилога садрже 684 натписа y изворном 

облику од којих 18 из XVII, 290 из XVIII и 376 из XIX века. 

Овај број натписа из времена од XVII до XIX века 

представља по прилици знатно мање од једне половине 

укупног броја епитафа на овом гробљу из тог раздобља. 

Досадашњим радом на евиденцији и исписивању натписа на 

Пашиновцу који датирају из XVII века утврђено je да 

постоји 18 епитафа који су настали између 1672. и 1696. 

године. Претпоставља ce да овај број није дефинитиван и да 

ћe ce y даљем раду на ишчитавању и исписивању открити 

још неки епитаф из овог века. Према досадашњим 

сазнањима, не постоји могућност да ce пронађе натпис 

старији од XVII века, али када je реч ο надгробницима без 

натписа, неспорно je да постоје они знатно старији, од којих 

неки потичу, судећи по великој блискости са стећцима, из 

периода XV — XVI век. Иако изненаћује број очуваних 

споменика са натписима из XVIII века (290), већ сад ce 

може констатовати да он није исцрпљен и да ce може 

очекивати проналазак извесног броја надгробника из тог 

века, поготово y оном делу гробља који je највише зарастао 

y драч и коров. Уосталом, ο новооткривеним споменицима 

са натписима из XVIII века сведоче епитафи који ce 

објављују y овом прилогу. 

У овом чланку излажу ce резултати истраживања 

средишњег дела старог споменичког комплекса на 

Пашиновцу. Објављује ce укупно 348 натписа. Међу њима 

22 епитафа потиче из XVIII века (број 2, 9, 58, 80, 118, 119, 

137, 146, 182, 201, 211, 216, 217, 240, 241, 246, 247, 257, 258, 

268, 315 и 336), a 154 из прве половине XIX века, од којих je 

45 из прве две деценије XIX века. Гробове жена обележава 

141 споменик, a остали су надгробници 

покојникамушкараца и њихове деце. Међу споменицима 

чији ce натписи објављују налази ce већи број оних који 

обележавају гробове чланова веома угледних старих 

мостарских српских породица, као што су породице 

Марковић, Шола, Ћупина, Пичета, Иванишевић, Ћирић, 

Палавестра, Обрадовић, Ковачевић, Билић и друге. Особито 

су били бројни припадници следећих породица: Грујица, 

Милинковић, Куртовић, Шпаравало, Милетић, Гаћаница, 

Бокун, Оборина и др. Запажају ce необична презимена 

појединих породица, као што су: Гале, Голо, Прерад, 

Педала, Пеш, Ротула, Ћук, Екмечија, Маргета, Скавела, 

Каришик, Зубац и сл., од којих данас само неколико њих 

има потомке. Уз већи број натписа дата су објашњења и 

коментари y напоменама којима ce шире и аргументовано 

осветљавају поједине личности из најугледнијих породица, 

разуме ce y складу ca расположивим подацима. На крају још 

треба додати да овај корпус натписа садржи поред оних што 

потичу из XVIII и XIX века и десетак натписа с почетка XX 

столећа с обзиром на то да чине јединство са натписима на 

надгробницима који обележавају гробове раније умрлих 

чланова истих породица. 
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P. Станић, Прилог проучавању старих мостарских заната, Гласник 

Земаљског музеја Босне и Херцеговине, Етнологија, н. с. св. XXII, 

Сарајево 1967, 145—160; исти, Споменици монахиња и монаха из XVII 

u XVIII века на православним гробљима y Мостару, Гласник Српске 

цркве, 3, Београд 1967, 35—46; исти, Стара гробља као извори за 

проучавање прошлости наших градова, Повеља октобра, 2—3, Краљево 

1975, 139—151; исти, Гробље на Бјелушинама y Мостару — 

скица за монографију, Херцеговина, 1, Мостар 1981, 171— 

194; исти, Надгробни натписи из XIX века на Бјелушинском 

гробљу y Мостару, Херцеговина, 2, Мостар 1982, 183—220; 

исти, Надгробни споменици са натписима из XVII u XVIII 

века y гробљу на Пашиновцу y Мостару, Херцеговина, 3, 

Мостар 1983, 153—196; исти, Натписи на споменицима y 

гробљу на Пашиновцу y Мостару, Херцеговина, 4, Мостар 

1985, 159—199.   

** Р. Станић, Надгробни споменици са натписима из XVII u XVIII 

века y гробљу на Пашиновцу y Мостару, Херцеговина, 3 (1983) 153—

196; исти, Натписи на споменицима y гробљу на Пашиновцу y 

Мостару, Херцеговина, 4 (1985) 159— 199. 
1 Марковићи нису бројна али су стара породица. Из ње je, свакако, 

најпознатији Ато Марковић који ce бавио књижевним радом. Био je 

међу претплатницима неких књига и часописа до 1850. Најстарији je 

споменик из породице Марковић Анике Марковић која je умрла 1782. 

Уп. В. Ћоровић, Мостар и његова српска православна општина, 

Београд 1933, 35, 40, 85. 
2 Јововићи су, изгледа, рано ишчезла породица. Ниједног њеног члана 

не срећемо међу надгробницима XIX века. 
3 Ристан je једини припадник ове породице. Није ce могло 

установити да ли су Шантићи пореклом од Шанта, као што би ce могло 

претпоставити, или не. 
4 Марковићи славе Св. Јована Крститеља. Уп. M. С. Поповић, Крсна 

имена — славе православних српских породица y Мостару, Мостар 

1923, 7. 
5 Презиме Екмечија свакако ce може повезати са занимањем ове 

породице. Уп. Р. Станић, Прилог проучавању старих мостарских 

заната, 145—160. 
6 Спаравало, односно Шпаравало je доста бројна мостарска породица. 

До сада je пронађено 12 споменика на гробљима y Бјелушинама и 

Пашиновцу који обележавају гробове покојника из ове породице y XIX 

веку. Иначе, чланови ове породице славе Ђурђевдан. Уп. M. С. 

Поповић, 25. 
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7 Колико смо могли да установимо, ова породица није ни y каквом 

сродству са Јованом Дучићем који je рођен y Требињу. Треба 

претпоставити да cy ce Дучићи доселили y Мостар из требињског краја. 

Уп. Ј. Дедијер, Херцеговина, антропогеографске студије, Сарајево 

1990, 140, 148, 273. 
8 Тошићи су доста бројна породица. Евидентирано je петнаестак 

споменика који обележавају гробове покојника ове породице из 

времена од тридесетих година до краја XIX века. У XX веку среће ce 

само једна, и то породица Шпира Тошића који слави Св. мученика 

Климентија. Уп. M. С. Поповић, 50. 
9 Иванишевићи су били веома угледна мостарска породица. Они воде 

порекло из Поповог поља. Уп. Ј. Дедијер, нав. дело 267. Илија 

Иванишевић je био љубитељ старина. Код њега je брижљиво чувано 

познато Мостарско јеванћеље, значајан споменик преписивачке и 

илуминаторске делатности из XIV века. Уп. В. Ћоровић, 39. Најстарији 

представник ове породице je Петар Иванишевић, сахрањен на 

Бјелушинском гробљу 1767. Уп. Р. Станић, Γробље на Бјелушинама, 

183. Иванишевићи славе Св. Јована Крститеља и Св. Луку. Уп. M. С. 

Поповић, 6, 37. 
1(1 Овај споменик je једини белег који означава гроб неког члана ове 

породице мало несрпског презимена. 

11 Шола je веома знаменита мостарска породица. Према једној верзији, 

они су пореклом из Макарске. Уп. Ј. Дедијер, 249. Према В. Ћоровићу, 

нав. дело 39, Шоле cy ce y првој половини XIX века брзо обогатили. 

Неки од припадника ове породице су истакнути национални и 

културни радници Мостара и Херцеговине, као што су Атанасије, 

Војислав и др. Тако су Војислава Шолу због учешћа y устанку 1881. 

казниле аустријске власти. Он je био и председник Мостарске општине. 

Уп. В. Ћоровић, 91, 101. Атанасије Шола je био један од покретача и 

уредника мостарског часописа „Зора". Чланови ове породице нарочито 

су били активни y Српском пјевачком друштву „Гусле". Уп. Педесет 

година Српског пјевачког друштва „Гусле" y Мостару 1888—1938, 

Мостар 1938, 18— 37 и даље. 
12 Риста Шолу налазимо међу потписницима представке коју je 

Мостарска општина упутила Земаљској влади y Сарајево 22. новембра 

1881. поводом доношења новог Војничког закона за Босну и 

Херцеговину. Уп. В. Ћоровић 89. 
13 Јован Шола je, свакако, деда Јове Р. Шоле који je био први 

председник „Гусала". Уп. Педесет година „Гусала", 18. 
14 Шоле су славиле Св. Ђорћа. Уп. M. С. Поповић 25. 
15 Било je правило да ce орођавају угледне породице. Овде видимо да 

je Јелка из породице Каблар — знамените мостарске породице чији су 

припадници били добротвори „Гусала". Вукан Шола je био један од 

састављача и потписника Уредбе ο раду Основне школе y Мостару. Уп. 

Ћоровић 63. 
16 Ћупина спада међу старије мостарске породице. Уп. В. 

Ћоровић 35. У досадашњем раду на евидентирању споменика 

са натписима на гробљима Бјелушине и Пашиновац установљено je 9 

споменика чланова ове породице. Улога ове породице y раду „Гусала" 

била je запажена. 
17 Ћупине славе Св. Јована Крститеља. Уп. M. С. Поповић 

10. 
18 Орлановићи су једна од бројних српских мостарских породица чије 

потомке не срећемо y XX веку. Да ли су ишчезли или променили 

презиме, није нам познато. 
19 Поповићи не спадају y круг најстаријих нити бројних мостарских 

породица. Славе Св. Ђорђа. Уп. M. С. Поповић 22. 
20 Ивковићи као малобројна породица немају дубљих трагова y 

Мостару. Само je овај споменик с натписом очуван. Њен потомак Лука 

Ивковић слави Св. Николу. Уп. M. С. Поповић 53. 
21 Само je овај споменик — знамење једног од умрлог члана 

породице Тодоровић — очуван на гробљу Пашиновац. Изгледа да ова 

породица није имала потомака y првој четвртини 

нашег века што значи да je ишчезла. У Мостару je, међутим, 

живео др Перо Тодоровић који ce налази y списку чланова 

помагача „Гусала". Уп. Педесет година „Гусала", 313. Ћоровић, нав. 

дело 35, сматра да Тодоровићи спадају међу најстарије мостарске 

породице. 
22 Потомци ове доста бројне породице славе Св. Ђорђа. Уп. 

M. С. Поповић 21. 
24 Пичете су једна од најбројнијих и најугледнијих мостарских 

породица која, по свему судећи, води порекло из Поповог поља. Уп. Ј. 

Дедијер 270—271. Према оствареној евиденцији на 

мостарским гробљима установљена су 23 надгробна споменика са 

натписима који припадају покојницима из ове породице. 

Јован Пичета je један од првих Мостараца који je студирао y 

Русији, a Бошко Пичета je један од потписника познате представке 

Мостараца Земаљској влади 1881. Уп. В. Ћоровић 64, 

89. Пичете су били одборници „Гусала", његови почасни чланови, 

утемељивачи, извршни чланови и помагачи. Уп. Педесет година 

„Гусала" 287—312. Пичете славе Св. Ђорђа. Уп. M. С. Поповић' 22. 
25 До сада je евидентирано 14 споменика са натписима који 

обележавају гробове чланова ове бројне мостарске породице 

чији je најстарији члан Сћепанија умрла 1812. Потомци ове 

породице славе Св. арханђела Михаила. Уп. М. С. Поповић 

43. Четири члана ове породице били су чланови помагачи 

„Гусала". Уп. Педесет година „Гусала" 307. 
26 Евидентирано je једанаест споменика који обележавају 

гробове припадника породице Милинковић. Били су ангажовани као 

извршни чланови „Гусала". Уп. Педесет година 

„Гусала" 300. Славили су Св. Саву. Уп. M. С. Поповић 13. 
27 Илија Маргета који ce спомиње y овом натпису je, свакако, исти 

онај који je 1816. y Сарајеву продао једну кућу за 

2030 гроша. Уп. В. Ћоровић 38. Потомци породице Маргете 

славе Св. архиђакона Стефана. Уп. M. С. Поповић 62. 

165 СТАРИ СРПСКИ НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ У МОСТАРУ 



 

 

Fig. 5. Monument à Drago Ekmečija datant de 1810 
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28 Овај натпис нам саопштава да je Ана „од племена  Лелекова" угледне 

мостарске породице чијих je 17 споменика евидентирано на 

мостарским гробљима. Они су били добротвори 

Српског пјевачког друштва „Гусле". Уп. Педесет година „Гусала" 291. 
29 Дунђеровић je презиме које потиче од занимања дунђер. 
30 Из овог натписа сазнаје ce да cy ce породице Пичете и Опу(х)е 

орсфавале женидбом, односно удајом. Опухе и Опу-хићи су старе 

мостарске породице. У једном запису из 1750. 

спомиње ce Никола Опухић за кога ce каже „он бијаше y Мостару 

цркви служитељ и свијем кристијанам, a сада нам остаде црква као 

глуха иза њега". Уп. В. Ћоровић 35. 
31 У овој породици родио ce 1801. потоњи јеромонах Гаврило. Уп. В. 

Ћоровић 35—37. Балорде славе Св. мученика Климентија. Уп. M. С. 

Поповић 49. 
32 Илићи спадају међу старије српске породице y Мостару. Ћуро Илић 

je умро 1704. године. Уп. Р. Станић, Гробље на Бјелушинама, 180. 

Иначе, Илићи славе Св. Николу и Св. Јована. Уп. M. С. Поповић 3, 53. 
33 Осим имена и презимена овај надгробни натпис не садржи ниједан 

податак ο покојнику. Судећи по карактеру славе, споменик je подигнут 

почетком XIX века. 
34 Рудоња je једно од необичних презимена мостарских породица. Ο 

овој породици нема писаних података. Вероватно je 

ишчезла током XIX века, 
35 Судећи по очуваним натписима, ова породица ce не може 

даље пратити осим y првим деценијама XIX столећа. Да ли je 

изумрла или je променила име — није познато. 
36 Палавестре су по једној верзији пореклом из Грахова. Уп. 

Ј. Дедијер 317. Било их je y Ходбини и Гнојницама где су 

дошли из Мостара, исто 317. Ова породица слави Св. Николу. Уп. M. 

С. Поповић 22. 
37 Види напомену бр. 29. 
38 Потомак ове породице je, свакако, Илија Дунђеровић који 

ce налази на списку чланова помагача „Гусала". Уп. Педесет 

година „Гусала" 307. 
39 Урош и Милан Кадијевић су несумњиво потомци Николе 

Кадијевића. Они ce спомињу као помагачи „Гусала". Уп. Педесет 

година „Гусала" 308. Иначе, Кадијевићи славе Св. Луку. Уп. M. С. 

Поповић 37. 
40 Потомак Петра Глигића Љубо био je извршни члан „Гусала". Уп. 

Педесет година „Гусала" 204. У списку породица 

које славе крсну славу y Мостару нема ниједног Глигића. 
41 Од осам споменика који обележавају гробове умрлих чланова ове 

породице најстарији je овај и споменик Стојана Батинића. Батинићи 

славе Св. Луку. Уп. M. С. Поповић 37. 
42 Ова породица ce не може пратити јер осим овог не постоји 

ниједан други споменик. 
43 Од Прерада вероватно су настали Прерадовићи. Тако je 

Богдан Прерадовић y списку оних који славе Св. Јована 

Крститеља. Уп. M. С. Поповић 9. 
44 Као што je ова породица необичног презимена тако ce и 

натпис необично завршава. 
45 С обзиром да ce овај споменик налази y парцели Иванишевић, могло 

би ce претпоставити да je породица Иванишевић 

добила име по Перу Иванишу. Међутим, много пре 1835, када 

je Перо Иваниш умро, на гробљу y Бјелушинама наилазимо 

на надгробни споменик Петра Иванишевића који je умро 

1767. Уп. Р. Станић, нав. дело 183, бр. 127. Из овог произлази 

да je ова породица раније постојала под презименом Иванишевић, a да 

je име Иваниш скраћено одређење за Иванишевић. 
46 Иванишевићи су играли значајну улогу y активности „Гусала". 

Ристо Иванишевић je био председник друштва од 1893 

до 1895. године, док су многи припадници ове виђене мостарске 

породице били почасни чланови, добротвори, утемељивачи, извршни 

чланови и чланови помагачи „Гусала". Уп. Педесет година „Гусала" 

285—308. 
47 Из породице Иванишевић потекли су културни и књижевни радници 

међу којима ce истиче Вукосава Иванишевић, која 

je преводила са руског на српски језик. Она je била ћерка 

Ристе Иванишевића. Завршила je Руски институт царице Марије за 

образовање девојака на Цетињу. 
48 Каришик je породица која слави Ђурђевдан. Уп. M. C. 

Поповић 19. Они су пореклом из Косјерева. Уп. Ј. Дедијер 

235. 
49 Митриновићи су, изгледа, рано ишчезли y Мостару. 
50 Матића нема y попису српских породица које славе крсну 

славу, али ce међу извршним члановима „Гусала" налази неки 

Антон Матић. Уп. Педесет година „Гусала" 295. 
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51 Милош Куртовић je био претплатник неких књига и часописа пре 

1850, a Алекса Куртовић потписник акта упућеног Земаљској влади 

1881. поводом новог Војничко закона. Уп. В. Ћоровић 40,89. 

Куртовићи славе Св. Пророка Јеремију. Уп. M. С. Поповић 29. 
52 Савићи славе Св. Николу и Св. арханђела Михаила. Уп. 

M. С. Поповић 23, 45. Њихови представници били су чланови 

„Гусала" y различитим својствима. Уп. Педесет година „Гусала" 293, 

312. 
53 Шкавеле или Скавеле немају потомке y XX веку, судећи 

по попису породица које славе крсну славу. 
54 Јеремићи славе Св. Ђорђа. Уп. M. С. Поповић 19. 
55 Породица Ћук je доста малобројна, судећи по споменицима из XIX 

века и потомцима из нашег века. Њени чланови 

славили су Св. Василија и Св. арханђела Михаила. Уп. M. С. 

Поповић 2,46. 
56

 Ова породица необичног презимена веома рано je ишчезла. 
57 Одавићи су пореклом из села Месара код Поповог поља. 

Уп. Споменица Епархије захумскохерцеговачке 1918—1928, 

Ниш 1929, 160. У Мостару ce не запажа присуство потомака 

ове породице. 
58 Павићи славе Св. арханђела Михаила. Уп. M. С. Поповић 

44. Истакли cy ce као приврженици и одани помагачи „Гусала". Уп. 

Педесет година „Гусала", 288, 301, 311. Дејан Павић 

je био један од оснивача Српске ђачке омладине због чега je 

1915. г. осуђен. Уп. В. Ћоровић 110. 
59 Ћирићи су имућна мостарска породица чији су припадници 

играли видну улогу y друштевном и привредном животу Мостара. Тако 

je Лазо Ћирић био један од састављача Уредбе ο 

раду школе y Мостару 1858. Он je био један од потписника 

познате и већ спомињане представке Земаљској влади 1881, 

међу којима je био и Стјепан Ћирић. Уп. В. Ћоровић 63, 

89,110. Чланови ове породице били су утемељивачи и извршни чланови 

одбора „Гусала". Уп. Педесет година „Гусала" 

293,303. Ћирићи славе Св. Ђорђа. Уп. M. С. Поповић 24. 
60 Овај веома необичан натпис y коме ce каже да je покојник 

погинуо од пушке има свој пандан y једном споменику y гробљу на 

Пашиновцу y чијем ce епитафу каже да je покојник 

погинуо од „Великог ножа." 
61 Ово je једно од необичних презимена старих мостарских 

породица. Ова породица нема потомака под истим презименом. 
62 Осам споменика ове породице необичног презимена до сада je 

евидентирано на мостарским гробљима. Њени потомци 

нису забележени y новије време. 
63 Породица Братковић je, вероватно, ишчезла или je променила своје 

име, пошто y нашем веку не сусрећемо њихове 

потомке y Мостару. 
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64 Видети напомену бр. 1. 
65 Јовановићи су једна од најстаријих породица y Мостару. 

До сада je евидентирано 15 споменика с натписом ове породице који 

готово сви потичу из XVIII века. Најстарији споменик 

обележава гроб Стефана који je умро 1713. В. Ћоровић нав. 

дело 35, такође закључује да ова породица улази y ред старијих 

мостарских породица, наводећи споменик Петра Јовановића из 1780. 

године. Забележено je 1923. да једна породица 

Јовановић слави Св. Јована Крститеља. Уп. M. С. Поповић 

6, док je неколико личности са презименом Јовановић забележено y 

попису извршних чланова „Гусала" и чланова помагача. Уп. Педесет 

година „Гусала" 298, 308. Да ли су они потомци Јовановића из XVIII 

века — тешко je рећи. 
66 Види напомену бр. 36. 
67 Вероватно да име ове породице упућује на њено порекло 

из Дубровника. 
68 Види напомену бр. 1. 
69 Сломо je био додатак презимену Марковић. Временом je 

Марковић као презиме ове породице ишчезло па je остало 

само Сломо. 
70 Спаравало, односно Шпаравало je доста бројна мостарска 

породица чијих je 11 споменика с натписом из XIX века сачувано. 

Илија Шпаравало je потписник познате представке Земаљској влади y 

Сарајеву. Уп. В. Ћоровић 89. У различитом 

виду су помагали „Гусле". Уп. Педесет година „Гусала" 304, 

314. Славе Св. Ђорђа. Уп. M. С. Поповић 25. 
71 Потомак Јефте Ћеба који носи исто име 1923. г. славио 

je Св. Ђорђа. Уп. M. С. Поповић 24. 
72 Томановићи славе Св. Николу. Уп. M. С. Поповић 57. Истакли cy ce 

као приврженици „Гусала". Уп. Педесет година 

„Гусала" 293, 303, 313. 
73 Јањићи славе Св. Ђорђа. Уп. M. С. Поповић 19. Били су 

помагачи и извршни чланови „Гусала". Уп. Педесет година 

„Гусала" 297, 308. 
74 Зупци потичу из истоименог села код Требиња. Уп. Ј. Дедијер 222, 

223. Славе Св. Ђорђа. Уп. M. С. Поповић 19. 
75 Говедарице славе Св. Николу. Уп. M. С. Поповић 52. Неки 

припадници ове породице били су помагачи „Гусала". Уп. 

Педесет година „Гусала". 306. 
76 Породица Пеш слави Св. Николу. Уп. M. С. Поповић 56. 

Њени припадници били су помагачи и извршни чланови „Гусала". Уп. 

Педесет година „Гусала" 301, 311. 
77 Куновци славе Св. Ђорђа. Уп. M. С. Поповић 20. 
78 Види напомену бр. 8. 
79 Уп. Р. Станић, Прилог проучавању старих мостарских 

заната, 153. 
80 Видети напомену бр. 70. 
81 Међу породицама y Мостару које су 1923. славиле крсну 

славу не срећемо Вујиновиће, али су постојали y овом граду 

где су забележени као чланови помагачи „Гусала". Уп. Педесет година 

„Гусала" 306. 
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Fig. 11. Monument à Jovanka, épouse de Vasa Bratković, datant de 
1861 
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82 Обрадовићи су доста стара и угледна мостарска породица. 

До сада je идентификовано 14 споменика ове породице са епитафима 

на мостарским гробљима од којих je 8 из XVIII века. 

Потомак ове породице y нашем веку, Ђорђо славио je Св. 

архиђакона Стефана. Уп. M. С. Поповић 62. Он ce уврстио 

међу помагаче „Гусала", a уз њега су међу извршним члановима била 

још четири члана ове породице. Уп. Педесет година „Гусала" 301, 311. 
83 Видети напомену бр. 70. 
84 Бркан je породица ο којој нема никаквих писаних података. 
85 Видети напомену бр. 9. 
86 Потомке ове породице не срећемо y писаним изворима. 
87 Павловићи славе Св. Ђорћа. Уп. M. С. Поповић 22. 
88 Потомци ове породице нису познати. Макитани ce срећу 

y селу Рапти код Поповог поља, али им ce не зна порекло 

нити да ли имају везе са онима y Мостару. Уп. Ј. Дедијер 270. 
89 Вучевићи нису y Мостару имали наследнике y XX веку. 
90 Тупоње славе Св. Јована Крститеља. Уп. M. С. Поповић 

10. Они су забележени као помагачи и извршни чланови „Гусала". Уп. 

Педесет година „Гусала" 303, 313. 
91 Тешко je одредити којој породици припада ова особа. 
92 Ова породица нема потомака. Тешко je рећи да ли ce може довести y 

везу са породицом Попара. 
93 И ова породица je међу оним које су из непознатих разлога нестале. 
94 Види напомену бр. 82. 
95 Ο пореклу ове породице која je крајем XIX века ишчезла 

може ce само слутити. 
96 Породица Грубјешић има потомка y Мостару. То je Шћепа 

Грубјешић који слави Св. Стефана. Уп. M. С. Поповић 61. 
97 Вукосав je породица која води порекло из Љубомира код 

Требиња. Уп. Ј. Дедијер 193. Нема потомака y Мостару. 
98 Ова породица нема потомака y Мостару. 
99 Пошто ову породицу, судећи по очуваним споменицима на 

натписима, не срећемо y XIX и XX веку, она je, вероватно, 

ишчезла или променила своје име. Иначе, фамилија Баљ ce 

почетком овог века налази y херцеговачком селу Жабице. 

Уп. Ј. Дедијер 313. 
100 Милетићи славе Св. Ђорђа. Уп. M. С. Поповић 21. Били 

су помагачи и извршни чланови „Гусала". Уп. Педесет година 

„Гусала" 299, 300, 310. 
101 Голо je породица чији чланови славе Св. Ђорђа. Уп. М. 

С. Поповић 18. 
102 Др Перо Togopoвuћ који ce налази y списку чланова помагача 

„Гусала" од 1888 до 1938, a који ce не cpeћe y попису 

Мостараца који славе крсну славу, можда je потомак Комнена 

Тодоровића. 
103 На мостарским гробљима регистровано je 9 споменика ове 

породице са натписима. У XX веку она нема наследника y 

Мостару. 
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Fig. 13. Monument à Panto Grujica datant de 1832 
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104 Види напомену бр. 20. 
105 У Мостару сy 1923. г. постојале две породице Кујунџић. 

Једна je славила Св. Јована Крститеља, a друга Св. Стефана. 

Уп. M. С. Поповић 9,22. 
106 Поповићи славе две славе: Св. Јована Крститеља и Св. 

Ђорћа. Уп. M. С. Поповић 9,22. 
107 Најстарији споменик једног кујунџије потиче из 1691. године. Уп. Р. 

Станић, Надгробни споменици са натписима из 

XVII u XVIII века y гробљу на Пашиновцу y Мостару, стр. 

160, бр. 7. 
107а До сада je евидентирано 14 надгробника са натписима који 

обележававају гробове припадника ове породице. Њихови потомци 

славе Св. арханђела Михаила. Уп. M. С. Поповић 43. 
108 Тешко je претпоставити да je од ове породице постала породица 

Зубац, као што je случај са следећим породицама: 

Влабег — Влабеговић, Шаин — Шаиновић, Кујунџија — Кујунџић и 

сл. 
109 Види напомену бр. 27. 
110 Види напомену бр. 82. 
111 Види напомену бр. 76. 
112 Ова породица нема потомака y Мостару. 
113 Тасовац je породица која слави Св. арханђела Михаила. 

Уп. M. С. Поповић 45. 
114 Ротуле немају наследника y Мостару. 
115 Ова породица без потомака има 7 евидентираних надгробника са 

натписима. 
116 Овај Петар je претходник познате личности из исте породице Пера 

Ковачевића који je назван „Бертоло". Био je претплатник неких 

публикација пре 1850. У. В. Ћоровић 40. 
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117 Ова малобројна породица je ишчезла y Мостару. 
118 Шушићи немају своје наследнике y XX веку. 
119 Види напомену бр. 59. 
120 Изгледа да није постојала само једна породица Ковачевић. Ο томе 

сведоче њихови потомци, односно породице које славе Св. Ђорђа, Св. 

Петра и Павла, и Св. арханђела Михаила. Уп. M. С. Поповић 20, 31, 43. 

Споменици породица Ковачевић  расејани су по свим православним 

гробљима y Мостару. 
121

 Да ли ce овај Перо може довести y везу са Пером Ковачевићем 

званим „Бертоло"? Види напомену бр. 116. 
122 Бовани немају потомке y Мостару. Њихово порекло ce везује за 

Љубиње. Уп. Ј. Дедијер 317. 
123 Оборине су породица чијих je 15 споменика до сада евидентирано. 

Они славе Св. Јована Крститеља. Уп. M. С. Поповић 8. Милинко 

Оборина je био међу првим претплатницима часописа и књига до 1850. 

Уп. В. Ћоровић 40. 
124 Вуковићи су угледна и стара српска породица. На пашиновачком 

гробљу je сахрањен 1787. свештеномонах Аксентије 

рођен y Мостару „от племена Вуковића". Уп. Р. Станић, нав. 

дело 168, бр. 107. Иначе, Ристо Вуковић je био један од мостарских 

књигољубаца. Уп. В. Ћоровић 40. Вуковићи славе 

Св. Јована Крститеља. Уп. M. С. Поповић 4,5. Јово и Саво 

Вуковић су били утемељивачи „Гусала". Уп. Педесет година 

„Гусала" 292. 
125 Маслеше немају потомке y Мостару. 
126 Породица Бокун je овековечена са 7 споменика на којима 

су уклесани натписи. Нема потомака y XX веку. 
126а Јован Бокун je потписник представке Земаљској влади y Сарајеву. 

Уп. В. Ћоровић 89. 
127 Јованка je супруга личности која ce налази y списку претплатника 

књига и часописа до 1850. y Мостару. Уп. В. Ћоровић 40. 
128 Рељиће не срећемо међу српским мостарским породицама 

које славе крсну славу, али су забележени међу члановима 

помагачима и међу извршним члановима „Гусала". Уп. Педесет 

година „Гусала" 302, 312. 
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129 Између два рата нису постојали Милојевићи који су славили крсну 

славу. 
130 Породица Ђук слави Св. Василија Великог и Св. арханђела 

Михаила. Уп. M. С. Поповић 2,46. 
130а Милинко Оборина je један од састављача и потписника Уредбе ο 

раду школе y Мостару 1858. Уп. В. Ћоровић 63. 
131 Билићи спадају међу најугледније српске мостарске породице. Из ње 

je потекао Никола Билић, један од првих Мостараца школованих y 

иностранству (Одеса). Нарочито су били 

активни многи Билићи y Српском пјевачком друштву „Гусле". 

Потпредседник „Гусала" био je Душан Билић. Из ове 

породице потичу ризничари, тајници, благајници и књижничари овог 

друштва. Четири Билића били су одборници, пет 

почасни чланови, три добротвори, осам утемељивачи, двадесет 

извршни чланови, a седам помагачи. Уп. Педесет година 

„Гусала" 279—305. Душан и Милан Билић били су режисери 

позоришних представа, a Смарагда и Ленка Билић глумице. 

Више Билића бавило ce глумом и певањем y хору. Исто 90— 

92. Перо Билић je био потписник представке коју су Мостарци 1881. 

упутили Земаљској влади y Сарајеву. Уп. В. Ћоровић 89. 
132 У Мостару je 1923. постојала породица Шћепа Грубешић 

која je славила Св. архиђакона Стефана. Уп. M. С. Поповић 

61. 
133 Грубеша Трифко као потомак Лазарев био je извршни 

члан „Гусала". Уп. Педесет година „Гусала" 296. 
134 Види напомену бр. 100. 
135 Мијатовићи славе Св. Николу. Уп. M. С. Поповић 55. 
136 Види напомену бр. 37 и 38. 
137 Попадићи су стара мостарска породица. Она je ишчезла y 

неодређено време. 
138 Презиме ове породице настало je по занимању. Уп. Р. 

Станић, Прилог проучавању старих мостарских заната 

145—160. 
139 Ова породица необичног назива je нестала. 
140 Види напомену бр. 65. 
141 Једанаест споменика на овој парцели гробља на Пашиновцу сведочи 

ο релативној бројности ове породице чији су представници умирали од 

1816. до 1898. Она je продужила свој 

живот y XX веку. Слави Св. Ђорђа. Уп. M. С. Поповић 20. 

Важну улогу je играла y активности „Гусала" помажући je на 

различит начин. Уп. Педесет година „Гусала" 293—309. 
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Anciens monuments funéraires serbes à Mostar — Épitaphes du cimetière de Pašinovac 

RADOMIR STANIĆ 

 
 

A Mostar, comme dans peu de villes de l'ancienne république 

yougoslave de BosnieHerzégovine, se trouvent trois cimetières 

serbes anciens: à Bjelušine, à Pašinovac et en haut de l'église 

orthodoxe ancienne. S'étant rendu compte de l'importance des 

inscriptions funéraires en tant que sources historiques de premier 

ordre pour les recherches sur les Serbes de Mostar, l'auteur du 

présent texte a étudié systématiquement, pendant des années, les 

épitaphes en question pour publier ensuite plusieurs ouvrages 

contenant des centaines d'épitaphes qui comportent les données 

les plus diverses datant des XVII
e
, XVIII

e
 et XIX

e
 siècles et 

présentant une grande importance pour les recherches sur les  

vieilles familles serbes de Mostar. 

 

Dans le présent texte l'auteur publie 348 inscriptions figurant 

sur les monuments funéraires du cimetière de Pašinovac, dont 22 

datent du XVIII
e
 siècle et 154 de la première moitié du XIX

e
. 

Les épitaphes consacrées aux femmes sont au nombre de 141, 

alors que les autres sont celles des défunts et de leurs enfants. 

Parmi les monuments dont les épitaphes sont publiées ici se 

trouve bon nombre de ceux qui sont élevés sur les tombes des 

membres de vieilles et illustres familles serbes, telles que les 

Marković, les Šola, les Ćupina, les Ivanišević, les Palavestra, les 

Ćirić, les Obradović, les Kovačević, les Bilić etc. Très nombreux 

étaient les membres des familles qui portaient les noms suivants: 

Grujice, Milinković, Kurtović, Šparavalo, Miletić, Gaćanica, 

Bokun, Oborina. Ont été relevés aussi les noms de famille 

insolites, tels que: 

Gale, Golo, Prerad, Pedala, Peš, Rotula, Ekmečija, Ćuk, 

Margeta, Skavela, Karišik, Zubac etc. 

Grâce au fait que l'auteur du présent texte a déjà publié un 

grand nombre d'épitaphes figurant sur les monuments funéraires 

des deux cimetières les plus grands, Bjelušine et Pašinovac, elles 

sont devenues de précieux documents scientifiques pour l'étude 

de l'histoire de la ville sur la Neretva, dont surtout l'histoire de la 

population serbe. 

Étant donné qu'au cours de la guerre de 1992—1994 un grand 

nombre de monuments funéraires a été détruit dans le but de 

faire disparaître les témoignages sur la présence séculaire des 

Serbes à Mostar, les recherches effectuées sur les cimetières 

orthodoxes serbes de Mostar et la publication des épitaphes de 

ces cimetières ont une immense portée, tant du point de vue 

scientifique que du point de vue de l'actualité nationale et 

politique. Une bonne partie de ces inscriptions ayant été détruite, 

leur publication équivaut à la récupération des sources authen-

tiques qui peuvent contribuer à l'étude des questions d'ordre 

économique, social, culturel et autres relatives au passé des 

Serbes dont le plus grand nombre a dû, malheureusement, 

abandonner la ville de Mostar où ils ont vécu pendant cinq 

siècles. L'expulsion des Serbes facilite l'islamisation et la 

croatisation forcées, qui ont pour but d'anéantir le noyau 

orthodoxe et serbe de cette ville. Les épitaphes publiées seront, 

sembletil, les seules preuves de l'existence plusieurs fois 

séculaire des Serbes sur le sol de Mostar. 
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