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THE MEDIEVAL “INITIATIVE OF TWO SEAS“  

IN THE LIGHT OF MEDIEVAL PILIGRIM VOYAGES  

THROUGH CROATIA AND BULGARIA  

Abstract: In the article the author examines the importance of medieval Western and 

Eastern European land and naval routes passing through medieval Croatia and Bulgaria. 

Most of these medieval roads had a great economic, military, political, diplomatic, and 

religious importance in connecting West with East Europe but also with Asia Minor where 

most important Christian pilgrim shrines were located. There were several land roads used 

by Western pilgrims, merchants, crusader armies, and other travelers leading from England, 

France, Germany, Hungary but also from Croatia such as traditional (old Roman) via 

Danubia, via Militaris, via Egnatia, or via Diagonalis. All of Christian pilgrims went 

through Bulgarian cities, fortresses or ports on the Black sea (Varna, Nesebăr i. e. 

Mesembrija, and Burgas) where many of them boarded on Bulgarian, Genoese or Venetian 

ships and traveled to Constantinople or even further, across the Aegean Sea and Eastern 

Mediterranean, to the Holly Land. Many land roads lead from Nordic area across the Baltic 

sea and from Northern Slavic regions (Novgorod, Smolensk, Lagoda, Bildozer) and followed 

great Slavic rivers (Dniester, Dnepr, Don or Volga) which flowed into the Western shores of 

the Black sea. There Nordic and Slavic pilgrims often mixed with Western European pilgrims 

making civilizational, trade, intellectual, and religious contacts. Therefore, Bulgarian Black 

sea ports were very important in building all kinds of human contacts between Eastern and 

Western Christians, Bulgarians and Croats as well. The increase in importance of Adriatic 

Sea, Black sea, and Eastern Mediterranean started from the end of the eleventh century 

primarily because of flourishing of idea of crusading against the Arabs and the liberation of 

Palestine. Parallel with crusade armies, individual pilgrims or groups of pilgrims started to 

travel much more frequently to the Terra sancta and to most important Christian shrines 

situated in Palestine and especially in Jerusalem. From that period until the Ottoman 
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conquest of the Black sea, Orthodox and Catholic pilgrims traveling by naval routes from 

Black sea and Adriatic Sea often met in various ports on the islands in Aegean Sea and 

Mediterranean. There is no doubt that these ports were places of making contacts between 

Bulgarian and Croatian pilgrims to Holly Land. Equally important places of contacts 

between Eastern and Western Christians, as well as between Bulgarians and Croats, were 

cities, fortresses, and ports on the Eastern shore of Mediterranean such as Antioch, Tripoli, 

Beirut, Sidon, Tyre, Acre, and Jaffa. The developed network of medieval naval and land 

routes between Bulgaria and Croatia may be considered as some kind of medieval “initiative 

of two seas“ because it played very important role in connecting two sides of universitas 

Christianorum. Moreover, by taking into account countless Nordic and Slavic pilgrims 

situated in the area around the Baltic Sea and traveling to Constantinople and the Holly 

Land by the Black Sea, Aegean Sea and Mediterranean, there appeared a medieval echo of 

modern idea called “initiative of three seas“. In the Middle Ages that idea was based on 

Christianity as main link which regardless of all theological differences, still united Eastern 

and Western parts of Christian Europe and believers from both confessional groups. 

Therefore, it may be stated that the idea known as “initiative of three seas“ has its roots in 

the period between XIth and XIIth century. 

Keywords: Bulgaria, Croatia, civilizational contacts, Black Sea, Adriatic Sea, land 

and sea routes, pilgrimage contacts 

Uvod 

Zašto je usporedba srednjovjekovnih hodočasničkih putova kroz 

Hrvatsku sa onima kroz Bugarsku zanimljiva za medievističke istraživače? 

U prvom redu zbog činjenice da su kopneni i pomorski putovi i u Hrvatskoj 

i u Bugarskoj imali izuzetno značenje za opći civilizacijski, a osobito vjerski, 

intelektualni, umjetnički, gospodarski i društveni razvitak komuna, utvrđenih 

gradova i gradova u ove dvije zemlje, ali i u cijeloj zapadnoj i istočnoj Europi 

tijekom srednjeg vijeka. Naravno, temeljna pretpostavka “inicijative dvaju 

mora“ – Crnog i Jadranskog bilo je jedinstveno političko-državno tijelo, a to 

je u razdoblju antike bilo Rimsko carstvo, koje je svoje slijednike imalo u 

Bizantskom carstvu na istoku i, kasnije, u Karolinškom carstvu na zapadu. 

Postojanje dvaju snažnih relativno centraliziranih, politički i kršćanskih 

jedinstvenih cjelina bio je preduvjet za srednjovjekovnu uspostavu svih 

oblika doticaja istočnog i zapadnog kršćanstva, pri čemu su Jadransko i Crno 

more bile važne komunikacijske karike protoka svih vrsta informacija i ideja. 

Upravo je postojanje rasprostranjenih i snažnih državnih cjelina iste 

konfesionalne pripadnosti na gotovo cijelom europskom kontinentu bio 

temeljni preduvjet za ostvarenje “inicijative dvaju mora“, baš kao što je to u 
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današnje vrijeme tzv. Inicijativa triju mora od Baltika, preko Crnog mora do 

Jadrana1.  

U srednjem vijeku, doduše najintenzivnije u 12. i 13. stoljeću, u zapadnom 

kršćanstvu razvijala se teološka ideja poznata pod imenom pax Christiana s 

ciljem ostvarenja jedinstvene culture religionis Christiane, a koja bi kao 

konačni cilj imala ujedinjenje zapadne i istočne Crkve23. Dakle, možemo reći 

da sve do pada kršćanskog Konstantinopola (1453.), kao znaka propasti 

istočnog kršćanskog carstva, unatoč povremeno vrlo napetim odnosima 

osobito u vrijeme križarskih vojni, teološkim nesporazumima, pa čak i 

vojnim sukobima između istočnog i zapadnog kršćanstva, postoje temeljni 

svjetovni i crkveni svjetonazori i preduvjeti za političku, vjersku, trgovačku 

i drugu suradnju između dva djela kršćanstva unutar kojih su se nalazili i 

Bugarska i Hrvatska4. 

društvo i politiku Obnova, Vol. 12 No. 1, 2019., Zagreb str. 168–189. Ukoliko bismo proširili 

ovo istraživanje na mrežu trgovačkih, hodočasničkih i vojnih putova koji su vodili od Baltika 

do Novgoroda i obližnjih sjevernijih lokaliteta Ladoge i Bildozera dalje prema jugu, odnosno 

prema Crnom moru, primijetili bismo da je ova “inicijativa“ još jedan u nizu tzv. “procesa 

dugog trajanja“, nastala kao posljedica uređenja goleme slavenske državne cjeline Kijevski 

Rus’ u 9. st. i njenog ulaska u europski kršćanski univerzum u 10. st. kao trećeg, uz Zapadnu 

Europu i Bizantsko Carstvo, snažnog političkog, vojnog, gospodarskog i civilizacijskog 

čimbenika. Naime, time bismo dobili jasnu sliku o srednjovjekovnoj inicijativi triju mora – 

                                                 
1 O suvremenim aktivnostima vezanima uz “Inicijativu tri mora“ vidi detaljnije u: 

Davor Dijanović, Inicijativa triju mora – korijeni, ideje i perspektive, u: Časopis za kulturu,  
2 O problematici pax Christiana i cultura religionis Christiane vidi u: Tomaž Mastnak, 

Križarski mir. Kršćanstvo, muslimanski svijet i zapadni politički poredak, Zagreb 2005., str.  

3 –124.  
4 Inače, poznati su neki podatci o službenim ili pojedinačnim vezama između 

Bugarske i pojedinih hrvatskih regija, primjerice Dubrovnika. Također su poznati putopisi 

Hrvata tijekom njihova boravka u Osmanlijskom Carstvu, ali samo je nekoliko podataka iz 

kasnog srednjeg vijeka. Spomenimo ovdje Šibenčanina Feliksa Petančića koji je u drugoj 

polovini 15. stoljeća bio u dvorskoj i diplomatskoj službi ugarsko-hrvatskih kraljeva. Tako 

je jednom vršio službu izaslanika kralja Vladislava kod sultana Selima u Carigradu vezano 

uz pregovore o miru između dviju država. Sačuvan je njegov putopis s tog putovanja cestom 

via Militaris drugim, manje važnim cestama u tom dijelu Balkana. Važno je napomenuti da 

je Petančić vrlo dobro razlikovao Bugare i Srbe te je jasno navodio regije i mjesta u kojima 

su živjeli Bugari. Pederin, Ivan. Bugarska u hrvatskom putopisu // Gulin, Ante (ur.). Odnosi 

Hrvata i Bugara od X. Do XIX. Stoljeća s posebnim osvrtom na vrijeme Dubrovačke 

Republike, Zagreb, 2003, str. 90. O odnosima Bugara i Hrvata u vrijeme cara Konstantina 

VII. Porfirogeneta pisao je Ante Nazor, Vijesti o hrvatsko-bugarskim odnosima u djelu 

bizantskog cara Konstantina VII. Porfirogeneta (u: Ante Gulin (ur.). Odnosi Hrvata i Bugara 

od X. Do XIX.  
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Baltika, Crnog mora i Jadrana – koja je, osobito u vrijeme snaženja međukršćanske, ako ne 

tolerancije onda barem snošljivosti (primjerice od 9. do sredine 13. stoljeća) predstavljala 

jedinstvenu trgovačku, vjersku, vojnu i političku cjelinu sa nizom zajedničkih interesa. O 

tome nam ilustrativno svjedoče i brojni putopisi i hodočasnički dnevnici zapisani od strane 

ruskih i ukrajinskih hodočasnika tijekom razdoblja Kijevski Rus’ te razvijenog i kasnog 

srednjeg vijeka. U kasnom srednjem vijeku “inicijativa triju mora“ pa tako i “inicijativa 

dvaju mora“ bile su povremeno i na duža razdoblja razdvajane inkorporiranjem nekih 

kršćanskih područja, kao važnog čimbenika kršćanske civilizacijske simbioze, u tijelo 

golemih nekršćanskih država kakvo je bilo Mongolsko ili kasnije Osmanlijsko Carstvo. 

*** 

Nema sumnje da su stari antički, djelomice obnovljeni, putovi kopnom 

i oni morem, ali i novoizgrađeni srednjovjekovni putovi znatno doprinijeli 

jačanju veza između Hrvatske i Bugarske, a time i zapadne i istočnokršćanske 

prostorne sfere. Pored nekoliko izuzetno važnih kopnenih putova 

naslijeđenih od Rimskog carstva, a zbog svoje opće važnosti održavanih i 

tijekom srednjeg vijeka kako u Bizantskom carstvu tako i u zapadnim 

državama, a koji su povezivali cijelu Hrvatsku (srednjovjekovnu Slavoniju, 

Hrvatsku i Dalmaciju) s bugarskim središtima svjetovne i vjerske moći na 

kopnu i na Crnom moru te sa Konstantinopolom, još veću važnost u 

srednjovjekovnim dodirima bugarskih i hrvatskih hodočasnika (naravno, i 

ostalih skupina koji su činili srednjovjekovno mobilno društvo kroz veće 

distance – trgovaca, obrtnika, diplomata, avanturista, vojnika i drugih osoba) 

imala su dva mora. Istočna obala hrvatskog Jadranskog mora i zapadna obala 

bugarskog Crnog mora bila su područja sa nizom utvrda, luka i gradova od 

kojih su mnogi imali antičku grčku i rimsku tradiciju, a služili su i kao postaje 

ne samo za hodočasnike koji su se sa zapada ili sa sjevera spuštali u svetišta 

u Konstantinopolu, Maloj Aziji, srednjovjekovnoj Grčkoj (Sveta gora Atos 

sa Rilskim manastirom koji je jedno vrijeme bio locus sanctus posjećivan i 

od zapadnih, dakle vjerojatno i hrvatskih hodočasnika) i Svetoj Zemlji (gdje 

gotovo da nije bilo hodočasničkih središta koja nisu posjećivali kršćani Istoka 

i Zapada), te kao uporišta sve jače gospodarske suradnje orijentalnog i 

okcidentalnog kršćanstva, osobito nakon utemeljenja genoveških i mletačkih 

kolonija te otvaranja crnomorskog prostora genoveškim, mletačkim pa i 

dubrovačkim galijama i drugim vrstama brodova4. Što je osobito važno, iako 

za sada  

 
Stoljeća s posebnim osvrtom na vrijeme Dubrovačke Republike, Zagreb, 2003. str. 9–20), a 

Franjo Šanjek objelodanio je rad naslovljen Hrvatsko-bugarski odnosi u svjetlu 

Stojkovićeve misije u Carigradu (1435.-1438.) u: Ante Gulin (ur.). Odnosi Hrvata i 

Bugara od X. Do XIX. Stoljeća s posebnim osvrtom na vrijeme Dubrovačke Republike. 
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Zagreb, 2003, 21–30. U ovdje navedenom Zborniku tiskano je više radova o dubrovačko-

bugarskim odnosima u povijesti. 
4  I za Genovu i za Veneciju Mare Maius bilo je prostor bogaćenja i izuzetne trgovačke 

važnosti zbog mogućnosti gospodarskih kontakata sa golemim slavenskim prostranstvima i 

nordijskim i slavenskim trgovcima zbog kupnje krzna i sramotne trgovine robljem, ali čini 

se da je još važnije bilo u nastojanju dviju apeninskih pomorskih sila da se izravno nadovežu 

na “Put svile“ bez posrednika. Genoveške i mletačke kolonije na Krimu i diljem Crnog mora 

imale su zajednički naziv Gazaria, a vrhunac njihova gospodarskog djelovanja bio je između 

sredine 13. i kasnog 15. stoljeća. U sastavu genoveških i mletačkih kolonija bile su sljedeće 

luke i utvrde: Vosporo ili Kerč pored Azova (genoveški), Feodosija odnosno genoveški 

Kaffa (prvo mletačka, a genoveška u razdoblju između 1266.-1275.; sjedište genoveškog 

konzula za Crno more) smještena na jugoistočnoj obali poluotoka Krima kao najvažnija 

genoveška luka na Crnom moru, utvrda Soldaia odnosno Sudak (mletačka u razdoblju od 

1204. do  

nemamo nekih izravnih podataka, veliki broj brodova, galija i drugih plovila 

koja su prolazila pomorskim putovima Crnog i Jadranskog mora zasigurno 

su utjecala na dodire Bugara i Hrvata, kako hodočasnika i članova brodskih 

posada (poznato je da su važan i brojan dio ljudstva mletačke pomorske flote 

činili stanovnici istarskih i dalmatinskih gradova, pa ne treba sumnjati da su 

i Bugari činili posadu na brodovima na Crnom moru) tako i trgovaca 

uglavnom u lukama Crnog mora, a susreti pripadnika dvaju naroda zasigurno 

su bili intenzivni i u lukama na otocima u Egejskom i Sredozemnom moru te 

na obali Sredozemnog mora, a koje su činile početak putovanja po Svetoj 

zemlji. Zato možemo s velikom vjerojatnošću pretpostaviti da su ovi 

geografsko-društveni preduvjeti barem djelomično utjecali na povijesni 

dodire dviju srednjovjekovnih zemalja, odnosno nekih njihovih regija, a o 

čemu su nam ostali i zamagljeni zapisani podatci u hodočasničkim 

itinerarima i dnevnicima s obje strane. 

*** 

Fenomen hodočašćenja (bug. pokloničestva) u kršćanstvu ima dugu 

tradiciju čiji se obrisi pojavljuju već u kasnoantičkom razdoblju. Tako je 

pojam hodočašće (lat. peregrinatio) detaljno razmatran u djelima pojedinih 

ranokršćanskih teologa još u vrijeme kada je Crkva bila univerzalna, te su 

teološka razmišljanja o hodočašćima bila prihvaćana i prelijevala se 

podjednako među kasnijim pravoslavnim i katoličkim vjernicima. Teološka 

i filozofska djela važna za promišljanja o hodočašćima u 4. i 5. stoljeću pisali 

su latinski i bizantski crkveni oci među kojima na Zapadu treba izdvojiti sv. 

Aurelija Augustina i njegovo znamenito djelo De civitate Dei u kojem je 

detaljno razmotrio fenomen hodočašća u njegovo vrijeme. On je pod pojmom 
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peregrina definirao Božji grad na Zemlji dok su njegovi stanovnici 

posljedično peregrini5. Prema Augustinu je temeljni cilj i smisao kršćanskog  

 

1261. i od 1296. do 1307., od 1365. genoveška, a do tada najvažnija mletačka utvrda na 

Crnom moru u kojoj je od 1287. bio smješten mletački konzul za Crno more), genoveška 

utvrda Cembalo (u zaljevu Balaklava na jugozapadnom Krimu) sa sjedištem genoveškog 

konzula ustrojena 1344.-1345., zatim Hersones koji nije bio tipična genoveška kolonija već 

radije trgovačka postaja. Kraj ovom uspješnom razdoblju došao je sredinom 1475., kada su 

sve mletačke i genoveške kolonije na Crnom moru zauzele osmanske vojske. O genoveškim 

i mletačkim kolonijama, trgovačkim postajama i utvrdama na Crnom moru vidi: Howard, 

Michael C. Transnationalism in Ancient and Medieval Societies: The Role of Cross-Border 

Trade and Travel. McFarland & Company, 2012, 147–151. 
5  Claussen, Martin A. Peregrinatio and Peregrini in Augustine’s City of God. // 

Traditio. Studies in Ancient and Medieval History, Thought, and Religion, vol. XLVI 

(1991.), str. 33. Iz ovog se teološkog stava na Zapadu tijekom razvijenog i kasnog srednjeg 

vijeka razvila nova teološka postavka poznata pod nazivom civitas sacra, odnosno “sveti 

grad“,  

življenja u ovom, materijalnom, svijetu, u kojem je kršćanski vjernik tek 

privremeno naseljeni stranac ili lutalica (viator), bio peregrinari ad 

Dominum, odnosno putovanje i prelazak u vječni život. No, Augustin je kao 

crkveni legalist isticao teološku postavku prema kojoj svaki peregrinus 

christianus, dok živi u materijalnom svijetu, mora poštivati zemaljske zakone 

uobičajene za civitas terrena odnosno zemaljski grad u kojem živi5. Također, 

Augustin je istaknuo da je besmisleno putovanje u Palestinu “kao da je Bog 

na samo jednom mjestu“6. Upravo Augustinovo dvostrano definiranje pojma 

peregrinatio imao je izrazit utjecaj među kasnijim teolozima pa su njegova 

teološka razmišljanja bila prihvaćena od brojnih kasnijih kršćanskih  

s osnovnim ciljem pretvaranja urbanih i komunalnih zajednica u sveta mjesta zaštićena 

nebeskim zagovorima gradskih svetaca-patrona i drugih svetaca posrednika koji su pripadali 

gradskim i komunalnim communio sanctorum (npr. u vrijeme kuge protekcijom antipeste 

svetaca kao što su zaštita sv. Roka, sv. Kuzme i Damijana), posredništvom Djevice Marije 

koja je postala prva među svecima odnosno mediatrix omnium Christianorum, te najvažniji 

intercessor (posrednik) pred Bogom, bilo da se radilo o osobnoj pobožnosti bilo o 

                                                 
5 Claussen, Martin A. Peregrinatio and Peregrini…, str. 33.  
6 Sv. Aurelije Augustin je u djelu Contra Faustum istaknuo kako svatko treba znati 

da se Bog nalazi na svim mjestima na Zemlji pa prema tome, logički, On nije ograničen na 

neku ekskluzivnu regiju ili mjesto. Giles Constable. Opposition to Pilgrimage in the Middle 

Ages, u: Religious Life and Thought (11th-12th Centuries. Variorum Reprints, London 1979 

., str.  126.  
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opasnostima od raznih boleština ili kasnije od Osmanlija. Ova je religiozna ideja bila 

izražena i u urbanističkoj strukturi gradova, pri čemu treba istaknuti izgradnju katedrala, 

brojnih crkava i kapela te samostana. Svjedočanstvo provlačenja ideje o civitas sacra u 

europskim gradovima razvijenog i kasnog srednjeg vijeka nalazimo i u temeljnim gradskim 

zakonicima – statutima u kojima se, u uvodima ovih temeljnih pravnih dokumenata, uvijek 

spominju upravo gradski zaštitnici, Djevica Marija, Krist i Bog Otac, a čime se religioznim 

činom potvrđuje inače svjetovno pravo gradova. Golemi hagiografski značaj i u Istočnoj 

crkvi imao je kult Djevice Marije, pa su i neka od glavnih hodočasničkih središta orijentalnog 

kršćanstva bila posvećena Bogorodici. Kao što ćemo vidjeti kasnije, i u istočnom kršćanstvu 

već u 4. Stoljeću razvija se ista ideja “svetog grada“. Pored toga, niz drugih vjerskih topoi, 

primjerice pisanje djela hagiografskog žanra, hodočasničkih putopisa ili pojava izuzetno 

popularnog načina življenja kršćanskih vjernika kroz vita evangelica et apostolica, vita 

perfecta i imitatio Christi pojavljuju se gotovo istovremeno i na Istoku i na Zapadu. Važno 

je istaknuti da je univerzalna kršćanska kultura bila toliko ukorijenjena tijekom tisuću godina 

zajedničke tradicije da je niti manji niti veći i ozbiljniji raskoli i čisto teološka pitanja kao 

što je filioque nisu mogli razjediniti. Uostalom, o tome kazuju i okcidentalni i orijentalni 

putopisi i hodočasnički dnevnici koji su u suštini, uz manje razlike, ipak pripadali istom 

literarnom žanru upoznavanja novih hodočasnika sa najboljim putovima, cijenama putovanja 

i hrane, jezika ili naroda I, što je najvažnije, koja loca sacra treba posjetiti u novozavjetnom 

i hagiografskom kontekstu. Pri tome treba istaknuti da su brojna hodočasnička središta bila 

jednako štovana od istočnih i zapadnih kršćana te su time predstavljala važno mjesto susreta 

hodočasnika dviju konfesija i raznih naroda koji su tamo izmjenjivali informacije, svoja 

razmišljanja, ideje, priče s putovanja i slično. 

teologa. Treba reći da su Aurelijeva promišljanja imala odjek i snažno su 

utjecala na stavove benediktinaca izražene u Pravilima sv. Benedikta prema 

značenju pojma peregrinatio. Augustinovi i Benediktovi (480.-547.) teološki 

stavovi utjecali su na dvostrano poimanje hodočašća u kasnoantičkom, 

srednjovjekovnom, renesansnom i humanističkom, pa i u suvremenom 

svijetu zapadne i istočne kršćanske ekumene gdje je pustinjaštvo kao 

osebujan vid hodočašća bio posebno proširen i postavio temelje zapadnom 

pustinjaštvu. Naime, od ranog kršćanstva pa sve do danas kršćanskim 

hodočašćem smatra/smatralo se življenje u skladu sa propisanim kršćanskim 

moralom, dakle u nastojanju dostizanja načela koja su se, na primjer, u 

hagiografskim životopisima i legendama svetaca nazivala vita evangelica et 

apostolica, vita perfecta ili imitatio Christi7. Ovi su pojmovi, u osnovi, 

označavali težnju vjernika da se u svom svakodnevnom životu što više 

                                                 
7 O značenju ovih teoloških pojmova koje su mnogi vjernici nastojali živjeti u praksi, 

osobito tijekom razvijenog i kasnog srednjeg vijeka, tiskan je doista velik broj monografija 

i znanstvenih radova. Ovdje izdvajamo: Rafael M. Pérez García. Imitatio Christi. Arte 

religioso doméstico, devociones privadas y espiritualidad en la sociedad sevillana del 

Renacimiento, 1520–1570. // Arte, poder y sociedad y otros estudios sobre Extremadura. 

Sociedad Extremeña, Llerena 2006., 55–69.  
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približe uzornim životima koje su vodili Krist i apostoli, a na temelju poruka 

i poslanica zapisanih u evanđeljima. Aurelijevo je razmišljanje bilo 

prihvaćeno od brojnih kasnijih zapadnih kršćanskih teologa, a određeni odjek 

imalo je i na stav prvog zapadnog crkvenog reda benediktinaca prema 

značenju pojma peregrinatio čiji je ideal bio peregrinatio in stabilitate 

nasuprot popularnijem vjerovanju u stabilitas in peregrinatione8. S jedne 

strane, hodočašće podrazumijeva život u skladu s kršćanskim moralom 

ponajbolje protumačenim u hagiografskim djelima kroz motive imitatio 

Christi, vita evangelica et apostolica, vita perfecta9. Ti pojmovi označuju 

težnju vjernika da se u svom svakodnevnom životu što više približe uzornim 

životima koje su vodili kršćanski sveci pri čemu je izvorni i temeljni uzor 

Isus Krist. Kada se radi o duhovnom hodočašću, putu kroz vlastitu dušu u 

potrazi za Kristom, a izraženo je kroz asketizam, redovite ispovijedi i 

sakramente, te u izražavanju milosrđa i solidarnosti prema pojedincima ili 

skupinama na rubovima društva ono se može nazvati i “unutarnjim“ 

hodočašćem koje su osobito podržavali benediktinski i cistercitski redovnici 

skloni introspektivnom kršćanstvu. No, pomalo paradoksalno, upravo su ovi 

redovi znatno doprinijeli porastu drugog vida hodočašća, odnosno 

“vanjskog“ hodočašća, putovanja kroz stvaran prostor i vrijeme u određena 

hodočasnička središta s ciljem dolaska ad sanctos, dakle do grobova i 

relikvija svetaca, a koje srednjovjekovni teolozi nazivaju i stabilitas in 

peregrinatione. Od srednjeg vijeka, preko renesanse do danas ovi su redovi 

u svojim samostanima uvijek primali na konačište i noćenje hodočasnike na 

proputovanjima do svetih mjesta.  

No, o snažnoj teološkoj i filozofskoj povezanosti univeristas 

Christianorum istočnog i zapadnog kršćanstva zorno svjedoči da se i na 

Orijentu kršćanstva u isto vrijeme pojavljuju teolozi koji dijele vrlo slične 

stavove sa gore spomenutima10. Kao najutjecajniji raniji istočni teolozi 

                                                 
8 Vidi npr.: Geremek, Bronislaw. The Marginal Men // Le Goff, Jacques (ur.). 

Medieval Callings. University of Chicago, 1999., p. 351. Vidi također: Johnston, William 

M. Encyclopedia of Monasticism Fitzroy Dearborn. Chicago – London, 2000, str. 963.  
9 Ponovimo da se neki od ovih vjerskih motiva pojavljuju i u zapadnom i u istočnom 

kršćanstvu kao što je slučaj sa imitatio Christi. Dok je u zapadnom kršćanstvu on živio kroz 

cijeli srednji vijek i doživio vrhunac u kasnom srednjem vijeku i u doba humanizma, isti taj 

motiv nalazimo i u istočnom kršćanstvu, o čemu svjedoči primjerice Vita Euphrosiana kao 

svjedočanstvo hodočašća polotske princeze Eufrozije iz 1170-ih u Svetu Zemlju. Naime, u 

cijelom njenom životopisu kao temeljni topos kršćanskog života ističe se motiv imitatio 

Christi. Belyakova, Taisiya. The role and image of the Holy Land in accounts of medieval 

female pilgrims. // Croatica Christiana periodica, 75 (2015.), str. 8.  
10 Uostalom, nije bez temelja uzrečica: Ex orientale lux, ex occidentale lex.  
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hodočašća svakako se ističu grčki crkveni otac Sv. Ivan Zlatousti poznat i kao 

Krizostom (Antiohija, između 344. i 354. – Komana na Pontu, 407.) te 

crkveni naučitelj sv. Grgur Nazijanski (Kapadocija, o. 335. – Nazijan, poslije 

385./386.). Što se tiče terminologije, odnosnog grčkog nazivlja za antička 

grčka hodočašća i grčkog nazivlja za kršćanska pravoslavna hodočašća, ona 

se nije mijenjala11. Prema sv. Ivanu Zlatoustom, odnosno prema Corpus 

Chrysostomicum, kršćansko hodočašće je složeni etimološki fenomen. Baš 

kao i u zapadnom kršćanstvu, u ovom djelu nalazimo različita značenja za 

različite vrste hodočašćenja. Tako se hodočašća kategoriziraju prema velikoj 

udaljenosti do hodočasničkih destinacija (na Zapadu poznata kao 

peregrinationes maiores i peregrinationes minores kako zbog njihove 

prostorne udaljenosti tako i zbog njihovog značaja), a radilo se o “biblijskim“ 

središtima, te na lokalna hodočašća u bliska mjesta kršćanskih mučenika ili 

u mjesta gdje su umrli redovnici/redovnice slavljeni kao sveti.12 Točnije, 

prema Zlatoustom, hodočašća su prije svega ukazivala na izvanrednu snagu 

Krista, odnosno hodočasnici sami prema njemu nisu subjekti već su na ovo 

religiozno putovanje vučeni Kristovom snagom. i to s jednim razlogom, kako 

navodi Ivan Zlatousti – “da vide“ odnosno da “promišljaju“ na svetim 

mjestima13. Ipak, u djelu Corpus Chrysostomicum nailazimo na promišljanja 

koja ukazuju da i on, na određeni način, doživljava hodočašća kao intimno 

putovanje pojedinaca na sveta mjesta, osobito u Svetu Zemlju – prije svega 

u Jeruzalem, Betlehem, Maslinsku goru, ali i u neka udaljenija mjesta kao što 

je Babilon14. Obzirom da se radi o razdoblju univerzalnog kršćanstva, ne čudi 

što sv. Ivan Zlatousti kao jedno od loca sancta koja hodočasnik treba posjetiti 

preporučuje i Rim odnosno grobnice apostola sv. Petra i Pavla, što 

argumentira nužnošću svakog hodočasnika da iskaže počast Kristu i 

njegovim najbližim učenicima15. Zapravo je vrlo uočljivo da se motivacija za 

hodočašćenje u orijentalnom i okcidentalnom kršćanstvu gotovo uopće nije 

razlikovala, bez obzira na koje se kriterije oslanjala. Uz sv. Ivana 

Zlatoustoga, snažan utjecaj na razvitak ideje hodočašća na prostoru 

Bizanstkog Carstva, a kasnije na području cijelog pravoslavlja imao je još 

jedan crkveni naučitelj – sv. Grgur Nazijanski (Arianz kraj Nazijanza, 

                                                 
11 Barone, Francesca Prometea. Pilgrims and Pilgrimages in John Chrysostom. // 

ARAM Periodical. Palestinian Christianity & Pilgrimages and Shrines, Vol. 18–19, Peeters 

2007 ., str.  466.  

12 Ibid., str. 467.  
13 Ibid., str. 468–471.  
14 Ibid., str. 479–481.  
15 Ibid., str. 471.  
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Kapadocija,330.–Nazijanz, 390.). Sačuvano je 26 poslanica u kojima Grgur 

razglaba razna teološka i filozofska pitanja, a u dvije poslanice i fenomen 

hodočašća16. U jednoj poslanici napisanoj oko 381. sv. Grgur Nazijanski kada 

govori o “onima koji odlaze u Jeruzalem“ ili “na put“ pridaje jasni religiozni 

značaj te ih u pozitivnom kontekstu naziva “hodočasnici“17. U jednoj drugoj 

poslanici sv. Grgur, pak, spaja hodočašće kroz dušu i hodočašće u stvarnom 

prostoru te, s dozom pozitivnog, kazuje kako “postoje oni koji su se odlučili 

živjeti samotnim, odvojenim životom i koji drže da je hodočašće u Jeruzalem, 

u kojem su vidljivi znakovi dolaska tjelesnog Gospodina, pobožni čin“18. 

Ipak, sv. Grgur Nazijanski ujedno kritizira hodočasničku praksu jer kazuje, 

baš kao i neki katolički kršćanski teolozi srednjeg vijeka, da je “važniji 

moralni život od nevažnog značenja mjesta“, te postavlja pitanje “Što će više 

dobiti oni koji posjete takva mjesta na kojima je Krist tjelesno živio?“20. 

Grgur također postavlja pitanje “da li ima više Svetog Duha u Jeruzalemu 

nego u pobožnoj Kapadociji?“19. Zato se može zaključiti da sv. Grgur 

Nazijanski, iako ne negira hodočasničku praksu u sveta mjesta u kojima je 

Isus bio tjelesno prisutan kao znak jačanje kršćanske vjere ipak ističe kako je 

bitno snažnije “činiti hodočašće iz vlastitog tijela prema Gospodinu nego iz 

Kapadocije u Palestinu20. Dakle, u suprotnosti prema pomalo jednoličnom 

stavu Sv. Ivana Zlatoustog u odnosu na peregrinationes, sv. Grgur Nazijanski 

pripadao je onoj skupini teologa i filozofa, kao i neki zapadnokršćanski 

teolozi,21 koji hodočašća kao religiozna putovanja u sveta mjesta nisu 

smatrali isključivo važnim za osobno hodočasnikovo učvršćenje vjere. Iz 

svega rečenog o stavovima srednjovjekovnih teologa contra peregrinationes 

                                                 
16 O sv. Grguru Nazijanskom vidi: Meredith, Anthony S.J. Gregory of Nyssa. // The 

Early Church Fathers. London-New York, Routledge, 1999; Drobner, Hubertus R., 

Christoph Klock. Studien zu Gregor von Nyssa und der christlichen Spätantike. Brill, 

Netherlands 1997.  
17 Barone, Francesca Prometea. Pilgrims and Pilgrimages..., str. 466–467.  
18 Ibid., str. 470. 
20  Ibid., str. 472.  

19 Majeska, George P. Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and 

Fifteenth Centuries. // Dumbarton Oaks Studies, v. 19, January 1, 1984, str. 2.  
20 Ibid., str. 472.  
21 Primjerice, Ivan Česmički (Ianus Pannonius). Pjesme i epigrami. // Novaković, D. 

(ur.). Hrvatski latinisti, 2, Zagreb 1951, str. 319. Iz hrvatskih krajeva po kritici hodočašća 

bio je poznat učeni zagrebački biskup bl. Augustin Kažotić (o.1260./1265.–1323.) koji je 

upozoravao na razne opačine koje su činili hodočasnici na proštenjima gdje su se pojedinci 

opijali i tukli. Šanjek, Franjo. Crkva i kršćanstvo u Hrvata: srednji vijek. Kršćanska 

sadašnjost, Zagreb 1993., str. 358–359.  
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jasno uočavamo snažnu teološku jedinstvenost niza orijentalnih i 

okcidentalnih naučitelja jer se unutar istočnog i zapadnog kršćanstva 

kontinuirano pojavljuju teološka i filozofska razmatranja protiv prakticiranja 

hodočašća kroz prostor i vrijeme. Dodajmo još neka imena istočne i zapadne 

Crkve koji su stali na stranu onih koji su bili contra peregrinatio: crkveni 

otac sv. Jeronim, ponos dalmatinskih humanista, izrekao je sljedeću 

jednostavnu misao kojom je kritizirao hodočašća s primjesama pretjeranog 

avanturizma riječima: “Vrijednije je dobro živjeti za Jeruzalem nego posjetiti 

Jeruzalem“/ “Non Hierosolymus fuisse, sed Hierosolymis bene vixisse 

laudandum est“;22 u 12. stoljeću redovnik Honorije od Autuna (1080.-1154.) 

žestoko se opirao prakticiranju hodočašćenja objašnjavajući kako je znatno 

vrijednije i pobožnije darovati novac siromašnima nego ga trošiti na 

putovanje u neko udaljeno hodočasničko središte23. Na slične kritike 

hodočašća u Svetu Zemlju nailazimo i u pravoslavnom svijetu, primjerice u 

ispravama 12-stoljetnog novgorodskog biskupa Nifonta (1130.–1156.) koji 

je hodočašće u Svetu Zemlju nazvao “kletvom koja uništava zemlju“24. On je 

kritizirao hodočasnike zbog njihovih beskorisnih putešestvija u Jeruzalem i 

druga udaljena loca sancta pri čemu su zaboravljali na svoje obitelji. Protivio 

se njihovom načinu života jer su često koristili i izmišljene priče o stranim 

zemljama kako bi iskoristili nečije gostoprimstvo i financije25. 

*** 

Hodočašćenja u mjesta diljem Europe, Svete Zemlje i sjeverne Afrike, 

gdje su čuvane moći pojedinih svetaca ili su ta mjesta imala snažno 

simboličko vjersko značenje, bila su potaknuta u prvom redu osobnom 

pobožnošću hodočasnika i to jednako u vrijeme univerzalnog i kasnije 

razdvojenog kršćanstva, kao i dubokom religioznošću povezanom sa 

kultovima svetaca i hagiotopografijom. O religioznim razlozima kao 

ključnim prilikom donošenja odluke o odlasku zapadnih i istočnih kršćana u 

hodočašće u sveta mjesta kao npr. Jeruzalem, Rim, Sveti Jakov u Composteli, 

                                                 
22 Constable, Giles. Opposition to Pilgrimage in the Middle Ages’. // Studia Gratiana, 

19 , 1976, str.  126.  

23 Le Goff, Jacques. Medieval civilization, 400–1500. Oxford-New York, 1988., str. 

135.  

24 Majeska, George P. Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and 

Fifteenth Centuries. // Dumbarton Oaks Studies, v. 19, January 1, 1984, str. 4–5.  

25 Šanjek, Franjo. Crkva i kršćanstvo u Hrvata..., str. 358–359; Majeska, George P. 

Russian Travelers to Constantinople..., str. 4–5.  
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Assisi, Recanati, Aachen ili u istočnom kršćanstvu u Sv. Goru Atos,26 

Konstantinopol, Antiohiju ili Jeruzalem, svjedoče razne vrste 

srednjovjekovnih vrela kao npr. hoždenija odnosno hodočašća, žitija odnosno 

vitae sanctorum, putopisi (starorus. khozhenie, kniga palomnik),27 dnevnici, 

knjige oprosta (Libri indulgentiarum), vodiči za hodočasnike, zemljovidi, 

planovi, ilustracije, oporuke te crkveni zakoni vezani uz hodočasnike. Sve su 

to bila dijela od izuzetne vrijednosti za tadašnje hodočasnike jer su donosile 

niz vjerski, društveno, politički i gospodarski važnih podataka i informacija, 

a bile su značajne i za upoznavanje, uspostavu komunikacije i bolje 

sporazumijevanje dalekih kršćanskih i drugih naroda i regija. Treba reći da 

su samo neka mjesta bila izričito zajednička hodočasnička središta za 

zapadne i istočne kršćane, prije svega Jeruzalem odnosno cijela Sveta Zemlja. 

Ostala loca sacra bila su ipak podijeljena na pravoslavna i katolička iako je, 

primjerice, i Konstantinopol, zbog velikog broja vrijednih relikvija bio vrlo 

zanimljivo mjesto zapadnim hodočasnicima. 

Unatoč teološkim i filozofskim promišljanjima nekih od najsjajnijih 

umova kasne antike i srednjovjekovlja, možemo reći da osnovnu motivaciju 

srednjovjekovne hodočasničke pobožnosti i odlaska u sveta mjesta treba 

tražiti u vjerovanju hodočasnika u nadnaravne moći svetačkih relikvija pa je 

stoga fenomen kršćanskog hodočašćenja uvijek bio čvrsto vezan uz kultove 

svetaca28. Osnovni poticaj prakticiranju hodočašća bio je u vjerovanju da će 

vjernik u blizini svetačkih relikvija doživjeti bilo vlastito bilo tjelesno ili 

duševno ozdravljenje svojih roditelja, djece ili prijatelja, baš kao što je to 

često naglašavano u oporukama zapadnog kršćanstva koje su ostale 

svjedočanstva te vjerske prakse29. Ovom je vjerovanju i nadi u srednjem 

vijeku i renesansi pogodovala činjenica da gotovo niti jedna bolest, a osobito 

one teže kao lepra ili kuga, koje su povremeno decimirale kako zapadno tako 

i istočnoeuropsko stanovništvo, nije bila medicinski izlječiva32. 

Dakle, na temelju gore rečenog, može se zaključiti da su u učenim 

krugovima kako istočnog tako i zapadnog kršćanstva postojali istaknuti 

pojedinci koji su se snažno protivili hodočasničkim putovanjima kroz prostor 

u cilju stizanja u neka od brojnih loca sacra te su nastojali argumentirano 

                                                 
26 Constable, Giles. Opposition to Pilgrimage..., str. 126.  
27 Matsuki, Eizo. Novgorodian Travelers to the Mediterranean World. // Studies in 

the Medieterranean World, vol. 11 Heft/Tel (1988.), 1–2.  

28 O utjecaju hagiografskog žanra odnosno kultova svetaca na povećanje popularnosti 

hodočašća vidi: Brown, Peter. The Cult of Saints. Its Rise and Function in Latin Christianity. 

The University Chicago Press, Chicago 1981.  

29 Primjerice, godine 1467. porečka patricijka Olivia, kćer pok. ser Marci Longo i  
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odbaciti vjerovanja hodočasnika u mogućnost postizanja tjelesnih i duševnih 

dobrobiti (bilo osobne ili za oca, majku, dijete ili druge bliske osobe) 

stizanjem hodočasnika na mjesta koja su imala biblijska i osobito 

novozavjetna kristološka, marijanska i svetačka obilježja. Kao što je već 

istaknuto, u kasnijem razdoblju srednjeg vijeka kritičari hodočašća posebno 

su se kritički osvrtali na štovanje kultova svetaca, točnije na vjerovanje u 

božanske moći njihovih relikvija, a što je bio jedan od povoda pojavi 

protestantizma. 

Ovo poglavlje zorno ukazuje na intelektualni i teološko-vjerski susret 

nekih od najsjajnijih umova kršćanskog srednjovjekovnog Zapada i Istoka u 

zajedničkoj negativnoj kritici prakticiranja hodočašćenja kroz prostor i 

vrijeme kojemu su kao alternative postavljali ideje kao što su “unutrašnje 

hodočašće“ ili osobno duhovno usavršavanje, odnosno svakodnevni pobožni 

život u skladu i prema nauku Isusa, Marije i svetaca koji su pripadali 

proširenoj mreži srednjovjekovne communio sanctorum. 

*** 

Povijesna vrela sa područja današnje Hrvatske svjedoče o prakticiranju 

hodočašćenja hrvatskih vjernika iz elitnih staleža već od ranog srednjeg  

 

supruga Petra de Andronico, tjelesno bolesna i sjedeći na krevetu sastavlja svoju oporuku 

kojom daruje novac jednoj osobi koja će hodočastiti ad visitandum indulgentiam sanctorum 

apostolorum Petri et Pauli de Roma, dakle za dobivanje oprosta grijeha kako samog 

hodočasnika tako i spomenute domine Olivie. HR-Državni arhiv u Pazinu, Istarski bilježnici, 

sign. HR-DAPA-8, Antun de Teodoris, fol. 151r-151v. 
32 http://www.fordham.edu/halsall/basis/lateran4.html (vidjeno 20.03.2020) : 

Medieval Sourcebook: Twelfth Ecumenical Council: Lateran IV 1215: The Canons of the 

Fourth Lateran Council, 1215, Canon 22. (sub voce: Canon 22) (pristupljeno: 29. siječnja 

2020.). Radi se o izuzetno važnoj odredbi koja je izravno imala utjecaj na snaženje položaja 

i značenja ispovjednika, ali i na ograničenje razvitka medicine. Koliko je ova crkvena 

odredba bila vrlo brzo prihvaćena od vjernika najbolje pokazuju sve učestalija darivanja 

ispovjednika od strane dalmatinskih oporučitelja već od sredine 13. st, a trend povećanja 

popularnosti ispovjednika (confessor, pater spiritualis) samo će jačati tijekom 14. i 15. 

stoljeća. S druge strane, ova je crkvena odredba mogla imati, a vjerojatno je i imala, veliki 

utjecaj na slabljenje razvitka medicine jer je “lječitelj duše“ postavljen kao vrlo superioran 

“lječitelju tijela“. i to u vrijeme neposredno prije velikih epidemija kuge koje će poharati 

Europu već sredinom 14. stoljeća. 

vijeka33. No, u razdoblju kasnog srednjeg vijeka i renesanse dolazi do procesa 

demokratizacije u svim aspektima svakodnevnog života pa tako i u 

prakticiranju hodočašća što je bila posljedica ubrzane urbanizacije Europe, 
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povišenja materijalne razine života i porasta životnog standarda pripadnika 

svih društvenih slojeva. Time se po prvi puta otvaraju vrata hodočasničkih 

putovanja vjernicima iz nižih slojeva. Tako je od sredine 13. stoljeća broj 

hodočasnika iz istarskih i dalmatinskih komuna, kao na primjer Poreča, 

Senja, Raba, Zadra, Šibenika, Dubrovnika i Kotora, ali i iz kontinentalne 

Hrvatske znatno porastao30. Iz godine u godinu, a osobito tijekom 

dodjeljivanja potpunih oprosta grijeha ili indulgencija, kao što je bilo u Rimu 

počevši od 1300., iz Hrvatske, a osobito iz Dalmacije i Istre, je hodočastio 

sve veći broj hodočasnika, što je zauvijek potvrdio Dante Alighieri u svom 

opisu vizije  

33 Važno hodočasničko središte za elitne staleže hrvatskog društva ranog 

srednjovjekovlja bilo je u Čedadu (i. e. Cividale), metropoliji u koju su tijekom 9. stoljeća 

hodočastili hrvatski vladari (primjerice Trpimir, Branimir i drugi), članovi njihovih obitelji 

i dvorska svita, a njihova imena osobno su ili drugom rukom zapisana u znamenitom 

Čedadskom evangelijariju. Naravno, Cividale (točnije Akvileja) treba promatrati i kao jedno 

od središta iz kojeg se zapadno kršćanstvo širilo u Hrvatskoj.. U evangelijariju je upisano 

oko 1500 hodočasnika. Na fol. 5v Čedadskog evangelijarija upisano je ime kneza Trpimir 

(Domno Tripimiro). Na fol. 23r upisano je ime Trpimirova sina Petra i Presile, vjerojatno 

člana njegove pratnje na hodočašću (†Presila. Petrus, filius domno Tripemero), a na fol. 

102v upisan je knez Branimir te njegova supruga Maruša. († Brannimero comiti. Mariosa 

                                                 
30 Daleko najbrojniji hrvatski hodočasnici bili su oni koji su pomorskim putovima iz 

Senja, Zadra i Splita preko Jadranskog mora te kopnenim putovima na Apeninskom 

poluotoku hodočastili u Rim ad limina apostolorum Petri et Pauli. Već od razvijenog 

srednjeg vijeka vrlo su brojna bila hodočašća hrvatskih hodočasnika Jadranskim morem i 

Sredozemljem ad Terram Sanctam odnosno u Palestinu i sva tamošnja biblijska 

hodočasnička središta vezana uz Kristov i živote svetaca s primarnim ciljem hodočašćenja u 

Jeruzalem. Treće peregrinatio maior bilo je kopneno ili kopneno-pomorsko hodočašće u 

daleko hodočasničko središte sv. Jakov u Composteli u dalekoj Španjolskoj. S promjenama 

u religioznosti u zapadnom kršćanstvu tijekom razvijenog i kasnog srednjovjekovlja, 

nastalih pojavom nove pobožnosti poznate kao Socijalno kršćanstvo koje su promovirali 

novi mendikantski redovi (franjevci, dominikanci, klarise), dolazi i do promjene hrvatskih 

hodočasničkih destinacija pa sada hrvatski peregrini sve više hodočaste u marijanska svetišta 

i svetišta vezanim uz mendikantske svece kao što je bio sv. Franjo ili sv. Klara. Tada se iz 

unutrašnjosti UgarskoHrvatskog Kraljevstva, Istre i Dalmacije preko luka u Senju, Zadru i 

Splitu rado hodočastilo u marijanska svetišta u Recanatiju i Loretu i mendikantskim 

hodočasničkim središtima kao što su sv. Franjo u Assisiju, sv. Katarina u Sieni, ali i sv. 

Nikoli u Bariju, te u neka druga svetišta u zapadnoj Europi (primjerice Mariazell u Austriji 

i Aachen u Njemačkoj u koje su rado hodočastili vjernici iz kontinentalne Hrvatske i 

Slavonije. Više o toj problematici vidi npr.: Ladić, Zoran. O hrvatskim hodočašćima ad loca 

sacra u srednjem vijeku, str. 5–26. 

file:///C:/Users/User/Downloads/O_hrvatskim_hodocascima_ad_loca_sacra_u.pdf (vidjeno 

25.03.2020).  
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cometissa). Vladimir Sokol, Hrvatska srednjovjekovna arheološka baština od Jadrana do 

Save, Zagreb 2006. 

sv. Bernardina vezanom uz Veronikin plašt na kojem se vidi obris Isusova 

lica. Dante u “Raju“ piše o velikoj brojnosti hrvatskih hodočasnika u Rimu 

što potvrđuje sljedećim stihovima iz “Božanske komedije“:Qual è colui che 

forse di Croazia/Viene a veder la Veronica nostra (Paradiso 31, 103) – Ko 

taj što možda iz Hrvatske sada/Dolazi našu Veroniku zreti (Raj, 31, 103)31. O 

istom fenomenu svjedoči jedna molba upućena papi Martinu V., nešto 

kasnije, 1419. godine, a u kojoj je zapisano kako, budući ad Urbem, causa 

peregrinacionis et aliis, quamplures concurrant de partibus Ungariae et 

Sclavoniae laici et alii utriusque sexus Christiani, a u Rimu nema 

ispovjednika koji razumiju hrvatski i mađarski jezik, moli se papu da 

ispovjednik za Ugre i Hrvate bude benediktinski redovnik Toma, filius 

Andree, jer on “linguas et ydiomata predicta intelligit et intelligibiter ac 

eciam talicum loquitur, odnosno koji ne samo da razumije već i govori oba 

jezika32. 

Nažalost, za pravoslavne hodočasnike iz cijelog slavenskog kršćanskog 

svijeta takvi podatci, u zapadnom kršćanstvu obično sadržani u oporukama, 

nisu sačuvani. Ipak, postoje druge vrste vrela iz koji znatno više saznajemo o 

velikoj “pasivnoj“ važnosti srednjovjekovne Bugarske, a osobito pomorskih 

putova zapadnom crnomorskom obalom i kopnenim putovima od Sofije 

(Serdice) do Svete Zemlje. Nije nerazumno zaključiti da tamo gdje postoje 

snažni dodiri sa hodočasnicima, kao što je to bilo na bugarskoj obali Crnog 

mora, mora postojati i želja lokalnog stanovništva da se zapute u hodočašća. 

O hodočasničkim putovima u Konstantinopol, niz hodočasničkih svetišta u 

Maloj Aziji (Nikeju, Frigiju, Antiohiju, Ciliciju odnosno Tars gdje je rođen 

sv. Pavao i druge lokalitete), Svetu zemlju, Svetu Goru Atos u Grčkoj te 

                                                 
31 (Paradiso 31, 103), (Raj, 31, 103). Kombol, Mihovil. Povijest hrvatske književnosti 

do preporoda. Matica hrvatska, Zagreb 1961. Spomenimo na ovom mjestu da je i Dante 

upozorio na važnost Jadranskog mora za hrvatske hodočasnike koji su putovali bilo u Svetu 

Zemlju bilo u Rim i druga apeninska hodočasnička svetišta. Tako je Dante pojmom palmieri 

definirao u djelu Vita nova pisao da se pod tim pojmom podrazumijevaju hodočasnici koji 

idu oltremare odnosno u Prekomorje. Alighieri, Dante. Vita nova. Letteratura Italiana 

Einaudi, a cura di M. Barbi, Bemporad, Firenze 1932., XL, str. 63.  
32 Kolanović, Josip. Prilog povijesti šibenskih hodočašća u kasnom srednjem vijeku. 

// Croatica Christiana periodica, vol. Vl, no. 9, Zagreb 1982., str. 27. Inače, ovaj zapis vrlo 

je važan jer dodatno potvrđuje činjenicu da su u kasnom srednjem vijeku žene hodočastile u 

podjednakom broju kao i muškarci, što ukazuje i na pojačanu mobilnost žena ne samo iz 

elitnih staleža već i iz skromnijih društvenih slojeva, a koje su u ranijim razdobljima bile 

životno vezane uz kuću, ulicu, župu rodnog im sela ili grada.  
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druga hodočasnička središta istočnog kršćanstva znatno više saznajemo iz 

putopisa i dnevnika ruskih i ukrajinskih svećenika, ali i ponekog 

zapadnoeuropskog hodočasnika, koji su nerijetko koristili pomorske ili 

kopnene putove za hodočašća prema Svetoj Zemlji preko Konstantinopola 

(kao neizostavnog pravoslavnog hodočasničkog središta gdje je čuvan velik 

broj najvrjednijih relikvija svetaca štovanih među istočnim, ali i zapadnim, 

kršćanima) i Svete Gore Atos. Važno je istaknuti da su istočni kršćani u 

odnosu na one sa zapada, u svojim hodočasničkim dnevnicima znatno više 

pažnje posvećivali opisu sakralnih objekata, liturgijskih predmeta, relikvijara 

i moći – crkvi, kapela, ikona i raznih svetačkih relikvija u mjestima koja su 

posjećivali37. No, oni su u odnosu na zapadne kršćane manje pažnje 

posvećivali opisu hodočasničkih postaja na putu prema cilju njihova 

hodočašća, bili su manje zainteresirani za društveno uređenje, gospodarstvo, 

etničke skupine, jezike i druge aspekte koji su bili vrlo važan sadržajni 

predmet u dnevnicima zapadno kršćanskih hodočasnika33. Ipak, ponekad su i 

istočnokršćanski hodočasnici u svojim dnevnicima zapisivali neke 

svakodnevne događaje nevezane uz hodočašća kao što su spomeni bitaka, 

kuga, potresa i drugih katastrofa te neuobičajenih klimatskih uvjeta koji su 

na njih ostavili dubok dojam čime su, baš kao i zapadni hodočasnici ukazivali 

na veliku razliku između moralističko-teoloških djela hagiografije ili 

sakralnih biografija i hodočasničkim putovanjem inspiriranim itinerarima34. 

37  Odličan je primjer Kniga Palomnik arhiepiskopa Novogordoda Antonija (prva 

polovina 13. stoljeća) u kojem se autor u gotovo pola teksta zanima za relikvije čuvane u 

                                                 
33 Vidi npr.: Zoran Ladić, Croatian Regions, Cities-Communes, and Their Population 

in the Eastern Adriatic in the Travelogues of Medieval European Pilgrims, u: Benyovsky 

Latin, Irena i Zrinka Pešorda Vardić. Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image 

of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction? Hrvatski institut za povijest, 

Zagreb 2017., str. 359–393.  

34 Tako u najstarijem hodočasničkom dnevniku istočnokršćanske, točnije ukrajinske, 

provenijencije “Khozheniu Daniila, Rus’skyia zemli igumena“ iz 1106.-1108., autor iguman 

Daniil o kojem će više riječi biti kasnije, iskazuju ne samo Crkvi prihvatljivije topoi vezane 

uz isključivo vjerska hodočašća u Konstantinopol i Svetu Zemlju, već se u sadržaju ovog 

dnevnika donosi niz podataka vezanih uz podatke o važnim lukama na putu od 

Konstantinopola do Svete Zemlje, tko vlada pojedinim područjima, koje se egzotične biljke 

uzgajaju na nekim područjima i slično. Naravno, Daniil, kako bi sadržajno zadovoljio 

hodočasničke itinerare kao žanr, a što je budno pratila i ruska Crkva, uvijek opširno navodi 

podatke o najvažnijim hodočasničkim središtima, svecima i relikvijama. Tako on detaljno 

opisuje mjesto smrti Bogorodice, ali istovremeno upozorava da je za svakog hodočasnika 

bolje da putuje u skupinama odnosno u karavanima. Mjeska, George P. Russian Travelers 

to Constantinople, str. 6. Točnije, on u svom itineraru jasno kaže da su “hodočašća prije 

svega  
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Konstantinopolu, a osobito se osvrće na crkvu sv. Sofije odnosno na protokole, ceremonije, 

arhitekturu, relikvijare i moći svetaca te čuda i kršćanske predznake koji ovoj crkvi i cijelom 

Konstantinopolu daju primarni sakralni položaj. Matsuki, Eizo. Novogorodian Travelers..., 

str. 6. Naravno, odmah se primjećuje još jedan motiv koji povezuje zapadne i istočne 

vjernike, pa tako i hrvatske i bugarske, a to je motiv civitas sacra koji baš u razvijenom 

srednjem vijeku u cijeloj kršćanskoj ekumeni dobiva na iznimnom značaju. Tako se, 

malopomalo razotkrivaju važne sličnosti koje povezuju zapadno i istočno kršćanstvo (time i 

Hrvate i Bugare) kroz srednjovjekovlje, u ovom slučaju tijekom razvijenog srednjeg vijeka. 

Jedinstvo kršćanskog prostora, kreiranje društvenih elitnih slojeva, 

crkveno odobrenje ženske religiozne pokretljivosti, opće povećanje 

sigurnosti putovanja zbog organiziranja mreže kopnenih i pomorskih putova 

i cesta, organiziranja mreže gostinjaca i samostana u kojima su hodočasnici 

mogli pronaći konačište, hranu i piće omogućili su da se žene u Hrvatskoj i 

Bugarskoj, vjerojatno po prvi puta u europskoj povijesti, uključe u opću 

društvenu pokretljivost koja je do tada bila gotovo isključivo u domeni 

muškaraca. Naime, do tada su mobilni dio društva činili isključivo oni 

muškarci koji su se profesionalno bavili trgovinom, obrtom, vojnim 

zanimanjima, diplomacijom ili su bili studenti, intelektualaca i umjetnici. Od 

13. stoljeća, donošenjem određenih odredbi na Lateranskom koncilu, 

pozivajući se na hodočašće kao općeprihvaćeni čin pobožnosti, i žene su se 

znatnije uključile u tijekove europske pokretljivosti. Naime, u razvijenom i 

kasnom srednjovjekovlju putovi postaju sve bolje uređeni i čuvani, a i 

pomorski putovi, osobito mletačkim galijama prema Svetoj Zemlji, prilično 

su dobro organizirani40. Pored toga, žene su bile sklone putovati u većim 

skupinama upravo radi sigurnosti, osim ako se radilo o nekoj pripadnici 

najelitnijih društvenih slojeva zapadne Europe, a koji su putovali bilo u 

pratnji muževa ili dobro organizirane vojne straže. Kao što pokazuje više 

istočnokršćanskih vrela, i tamošnje žene, osobito one iz elitnih društvenih 

slojeva, nerijetko su hodočastile, osobito u Svetu Zemlju i Konstantinopol, 

kako kopnenim, tako i pomorskim – crnomorskim i mediteranskim rutama, a 

što je djelom uključivalo i Bugarsku zbog korištenja zapadnog priobalja 

Crnog mora ili cesta kao što su via Diagonalis via Militaris, a koje su dijelom 

prolazile kroz Bugarsku. O hodočašćenjima žena iz istočnokršćanskog svijeta 

svjedoči više izvora, prije svega djelo Vita Constantini u kojem se opisuje 

hodočašćenje carice Helene u Jeruzalem i to kao trijumf kršćanskog carstva, 

njenog sina i cara Konstantina II., te se ukazuje na utemeljenje novog 

kršćanskog Jeruzalema41. No, jednako su važni izvori  

 

opisi svetih mjesta vezanih uz život Isusa Krista“, čime se odmah opravdava pred literarnim 

kanonima istočne, prije svega starocrkvenoslavenske ukrajinske, bugarske i ruske Crkve. 
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Vidi: Jostein Børtnes, The Litterature of Old Russia, 988–1730, u: Moser, Charles (Eds.), 

The Cambridge History of Russian Literature, Cambridge University Press, Cambridge 

1992., str. 11. Inače, ovaj hodočasnički dnevnik naziva se i “Zhitie i khozhenie Daniila, 

Rus’skyia zemli igumena, a ne ki znanstvenici datiraju ga sa o. 1107. Godinom. Kahn, 

Andrew, Lipovetsky, Mark, Reyfman, Irina and Sandler, Stephanie. A History of Russian 

Literature. Oxford Scholarship Online, 2018., (sub voce: Khozhenie igumena Daniila), 

https://bit. ly/3dBp9x0 (pristupljeno 13. Veljače 2020.); Matsuki, Eizo. Novgorodian 

Travelers..., str. 2 , bilj.  9. 
40 Vidi: Kužić, Krešimir. Hrvatska obala u putopisima njemačkih hodočasnika XIV.  

do XVII. st. – opora, vinorodna, kršćanska. Književni krug, Split 2013. 
41 Belyakova, Taisiya. The role and image of the Holy land in accounts of medieval  

Životopis sv. Eufrosinije od Polotska,42 ruske (točnije bjeloruske) princeze iz 

11. st. koja se pri kraju života zaputila na hodočašće u Jeruzalem gdje je i 

umrla; za našu temu od velike je važnosti Bdinski sbornik, bugarskom 

ćirilicom vidinskog kruga pisana zbirka životopisa (poznate kao 

“materikon«) iz 1360., a koji je zapisan na zahtjev bugarske carice Ane, 

supruge cara Ivana Sracimira (1352./1353. – 1396.), u vidinskom 

scriptorium-u43. Kao što pokazuju vrela istočnog i zapadnog kršćanstva 

upravo je Jeruzalem bio mjesto najintenzivnijih i najbrojnijih susreta žena 

zapadnog i istočnog kršćanstava. Ono što razlikuje hodočasnice od 13. do 15. 

stoljeća sa Zapada od onih sa Istoka bila je u tome da su Jeruzalem sa Zapada 

posjećivale hodočasnice iz svih društvenih staleža. Za razliku od toga, žene 

iz elitnih društvenih slojeva istočnog kršćanstva nerijetko su hodočastile u 

Svetu zemlju kako bi tamo živjele u monastičkim zajednicama smještenim 

„između Jeruzalema i pustinje“44. 

*** 

Što se tiče srednjovjekovnih kopnenih hodočasničkih putova, treba 

istaknuti da su se oni oslanjali na mrežu antičkih rimskih putova. Najstariji 

poznati zapisani kršćanski hodočasnički dnevnici napisani su tijekom 3. i 4. 

stoljeća. Iz tog razdoblja najbolja svjedočanstva o putovanjima, tada još 

kasnorimskim cestama po Balkanu, ostavili su putopisi Itinerarium 

provinciarum Antonini Augusti ili Itinerarium Antonini, sastavljen u vrijeme 

cara Dioklecijana45, slijedi putopis Tabule Peutingeriane zapisan u 4. 

stoljeću, a sačuvan kao srednjovjekovna kopija kasnoantičke mape (tzv. 

Itinerarium pictum)46. i na kraju, svakako je najpopularniji Itinerarium 

Burgudalense  

 

female pilgrims. // Croatica Christiana periodica, Vol. 39 No. 75, 2015,4–5. 
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42 Grad na rijeci Dvini u Bjelorusiji. Isto, str. 9. Eufrasijana je rođena između 1101. i 

1105 . u Polotsku, a umrla je i pokopana 1173. godine u Jeruzalemu. 
43 O carici Ani i općenito o diplomatičkom, sadržajnom i ortografskom istraživanju 

ovog važnog bugarskog srednjovjekovnog djela vidi: Petrova, Maya. The Gent Manuscript 

of the Bdinski Zbornik: the Original or a copy? // Slavica Gandensia, 28, 2001., str. 115–

144 i tamo navedenu literaturu. 
44 Belyakova, Taisiya. The role and image of the Holy land in accounts of medieval 

female pilgrims. // Croatica Christiana periodica, Vol. 39, No. 75, 2015, str. 7–8. 
45 Lolos, Yannis . Via Egnatia after Egnatius: Imperial Policy and Inter-regional 

Contacts. // Mediterranean Historical Review, Vol. 22, No. 2, 2007., str. 279; Larnach, 

Matthew. All Roads lead to Constantinople: Exploring the Via Militaris in the Medieval 

Balkans, 600–1204. A thesis submitted to The Medieval and Early Modern Centre in the 

Faculty of Arts and Social Sciences, at the University of Sydney, in fulfilment of the 

requirements for the degree of Doctor of Philosophy. The Medieval and Early Modern 

Centre, The University of Sydney, 2016., 30–31. 
46 Ibid., 29–30. 

koji je napisao nepoznati palmier koji je iz Bordeauxa hodočastio u Svetu 

Zemlju 333 godine35. Na temelju podataka zabilježenih u ovom putopisu 

jasno razaznajemo osnovne dionice putova kojima su kasnoantički i 

ranosrednjovjekovni hodočasnici sa Zapada Europe putovali u Svetu Zemlju. 

Kao i njegovi znatno kasniji slijednici, on je pokazao značajan interes za sve 

aspekte života na području Bizanta i Svete Zemlje. Time podsjeća na kasnija 

stoljeća srednjeg vijeka kada su zapadni i istočni kršćanski hodočasnici u 

svojim hodočasničkim putopisima donosili slikovite podatke o dalekim 

kršćanskim zemljama. Što se tiče hodočasnika iz Bordeauxa, osobito je važno 

njegovo svjedočanstvo o izgradnji prve bizantske carske bazilike u Palestini 

(pored Svetog Groba). On je u putopisu napisanom 334.–335., nakon 

povratka u rodni grad, detaljno naveo sve gradove, postaje, prenoćišta i 

gostinjce na svom putu u Svetu Zemlju kao i udaljenost između pojedinih 

postaja, a koje su trebale poslužiti ostalim hodočasnicima koji se kopnenim 

putem odluče za peregrinatio in Terram Sanctam. Itinerar sadrži vrlo 

zanimljive podatke vezane uz trajanje putovanja, toponimiju, prenoćišta i 

gostinjce (koje ovaj anonimni hodočasnik naziva mansio), a kojima se 

nepoznati hodočasnik velikim dijelom koristio tijekom putovanja kopnenim 

cestama zapadne i srednje Europe i Balkana, pa tako i Hrvatske i Bugarske. 

                                                 
35 Više o ovom putopisu vidi npr.: Elsner, Jaś. The Itinerarium Burdigalense: Politics 

and Salvation in the Geography of Constantine’s Empire. // The Journal of Roman Studies, 

Vol. 90, 2000, str. 181–195. Vidi također: http://pelagios-project.blogspot.com/2014/01/ 

from-bordeaux-to-jerusalem-and-back.html (sub voce: itinerarium Burdigalense) 

(pristupljeno: 29. siječnja 2020.).  
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 Francuski je hodočasnik započeo hodočašće krenuvši cestom koja se 

nazivala via Domitia, a koja je vodila dugim putem od Toulousea do Arlesa 

(372 galske milje ili 2375m; rimska milja imala je 1450m; 11 postaja), zatim 

od Arlesa do Milana (475 galskih milja; 22 postaje), prešao je Alpe kod 

prijelaza Moncenisio, putovao je od Milana do Akvileje (251 galska milja; 

prenoćio u devet prenoćišta). Nastavio je distance od Akvileje do Emone 

(Ljubljana) i Petovie (Ptuj). Zatim je izabrao put uz Dunav te nastavio cestom 

zvanom via Diagonalis koja je vodila preko Slovenije, Ugarske, Hrvatske 

(Slavonije) do Srbije i spajala se sa viam Militaris. Početak vie Militaris (u 

srednjem vijeku ponekad se nazivala vrlo općenitim srednjevjekovnim 

nazivom via publica)36 bio je Singidunum (kasnije Beograd), slijedio je grad 

Gratian (Dobra), pa grad Viminacium (Požarevac), grad Naissus (Niš), zatim 

Remesian (Bela Palanka) u Srbiji, pa gradovi u Bugarskoj (Serdica (Sofia) i 

Filipopol (Plovdiv) u Trakiji, te u današnjoj Turskoj Adrianopol  

 

Karta 1. 
Prikaz srednjovjekovnih kopnenih hodočasničkih ruta iz Zapadne Europe u Svetu 
Zemlju s posebnim obzirom na hodočašće anonimnog hodočasnika iz Bordeauxa 

(334.-335.) 

                                                 
36 Vidi: Larnach, Matthew. All Roads lead to Constantinople..., str. 26. Zanimljivo je 

da su se via publica nazivale i pojedine ceste u urbanim središtima ili u distriktima gradova.  
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(Edirne), Arcadipol (Lueleburgaz). Konačno, završna postaja bio je 

megalopolis srednjeg vijeka – grad Konstantinopol37. Zapisi anonima iz 

Bordeauxa o udaljenosti pojedinih gradova i mjesta i o njihovom smještaju 

od velike su važnosti za rekonstrukciju cestovnih mreža u tadašnjoj Hrvatskoj 

i Bugarskoj. Za hrvatske i bugarske čitatelje i istraživače putopis postaje 

osobito zanimljiv dolaskom anonimnog hodočasnika u Donju Panoniju, gdje 

najprije spominje ciuitas Iovia, odnosno grad Bihar u Ugarskoj, a nakon što 

je stigao u Gornju Panoniju (Pannonia superior), prvi grad koji spominje je 

ciuitas Mursa (Osijek). Spomenuvši potom ciuitas Cibalis (Vinkovci) 

anonimni hodočasnik kaže da je 24 milje udaljen od Osijeka. Na putu između 

ta dva grada hodočasnik je prenoćio samo jednom, a zatim se zaputio prema 

ciuitas Sirmium (Srijemska Mitrovica) za koju kaže da je od Vinkovaca 

udaljena 48 milja. Dakle, ukupna udaljenost od Akvileje do Sirmium-a je bila 

412 galskih milja pri čemu je anonim noćio u 39 postaja. Nakon 27 milja i 

jednoga noćenja stigao je u ciuitas Bassianis (Donji Petrovci). Na kraju toga 

dijela puta, nakon 31 prijeđene milje stigao je u ciuitas Singidunum 

(Beograd), a zatim je slijedio put prema jugu pri čemu anonim spominje jedan 

grad na Moravi (ciuitas Margo) i Kostolac (ciuitas Viminacium) kao 

provincijsko središte Mezije u današnjoj Srbiji na rijeci Moravi. Napominje 

da je pored tog grada godine 285. došlo do odlučujuće bitke između budućega 

cara Dioklecijana i zapadnorimskoga cara Karina. Potom je anonim prošao 

još nekoliko postaja, a između ostalih i grad Niš te je stigao do grada Turres 

(Pirot) na samoj srpsko – bugarskoj granici. Ušavši u Bugarsku i putujući via 

Militaris prošao je kroz mjesto Translites i Ballanstra u provinciji Daciji, 

noćio je u postaji Meldia, prošao kroz mjesto Scretesca i prenoćio u civitas 

Serdica (Sofija) (od Sirmium-a do Sofije prošao je 314 galskih milja, a 

prenoćio u 13 mjesta). Krenuo prema granici Dacije i Trakije i tamo se našao 

                                                 
37 Današnji povjesničari uglavnom se slažu da je via Militaris započinjala u Beogradu 

(Singidunum), prolazila kroz Srbiju i Bugarsku i logički završavala u Konstantinopolu. Vidi 

npr.: Larnach, Matthew. All Roads lead to Constantinople..., str. 130. Inače, u razdoblju 

Rimskog carstva ova se vrlo važna cesta nikada nije nazivala via Militaris već radije via 

Singidunum. Ibid., str. 26. Ovo je ime vjerojatno dobila tijekom srednjeg vijeka kao jedan 

od najvažnijih tranzitnih pravaca zapadnih i bizantskih kopnenih kršćanskih vojnih snaga 

prema Konstantinopolu i Maloj Aziji. Na zapadu Europe ponekad se nazivala i via Traiana, 

od strane Bugara najčešće su je nazivali Via diagonalis, a Osmanlije su je nazivali 

Stamboulyol. Što se tiče kasnoantičkih izvora za via Militaris najvažnija su tri već spomenuta 

putopisa – Tabula Peutingeriana vjerojatno nastala u 3. stoljeću, ovdje analiziran putopis 

Itinerarium  

Burdigalense i Itinerarium provinciarum Antonini Augusti iz kasnog 3. stoljeća. Ibid., 28– 

29. Upravo itinerar hodočasnika iz Bordeauxa je ovdje razmatran jer donosi daleko najviše 

podataka o toj cesti u kasoantičkom razdoblju.  
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u postaji Soneium. Prvo mjesto na via Militaris u Trakiji bilo je Bona Mansio, 

a zatim je prenoćio i u Vžnom gradu u Trakiji – Filipopolu (Plovdiv) i 

nekoliko drugih mjesta južnije, (Buyuk Derbent, Adrianopol ili Edirne te luka 

Heraklea ili Eregli u današnjoj Turskoj) te stigao do Konstantinopola. Od 

Sofije do Konstantionopola je prošao 413 galskih milja, te prenoćio u 20 

konačišta. Od Bordeauxa do Konstantinopola ovim putem je prošao ukupno 

2221 rimskih milja (prema njegovim izračunima =3220,5 km; stvarna 

udaljenost 2430.674 km), te prenoćio u 112 prenoćišta. Na povratku u 

Bordeaux, anonimni hodočasnik je iz Svete zemlje putovao do 

Konstantinopola, ali je tada išao koristeći viam Egnatiam (kroz Trakiju, 

Makedoniju i Epir) do luke Valone (Vlora), Drača i Apolonie u Albaniji, a 

potom morskim putem do Otranta, stigao do Brindisija i početka vie Appie 

na na apeninskom djelu Jadranu38. Putem kojim je u Svetu zemlju putovao 

hodočasnik iz Bordeauxa išli su u vrijeme I. križarske vojne lotarinški 

vojvoda Godefroy de Bouillon, a zatim tijekom II. križarske vojne (1146–

1148.) car Svetog rimskog carstva Konrad III (1147.) i francuski kralj Luis 

VII. Konrad i Luis sa svojim su vojskama putovali nešto sjevernije od via 

Diagonalis i njenog nastavka via Militaris i to rimskom cestom zvanom via 

Danubia jer je velikim dijelom pratila tok rijeke Dunav. Cesta je kretala od 

Regensburga preko Beča do Beograda gdje je započinjala via Militaris, pa 

preko Filipopola, Adrianopola sve do Konstantinopola. 

                                                 
38 Via Egnatia nastala je u rimskom razdoblju i nastavljala se, nakon prelaska 

Jadranskog mora, na znamenitu apeninsku cestu via Appia koja je vodila od Rima do 

Brindisija. Via Egnatia polazila je od albanskih jadranskih luka Vlore (Valona), Drača 

(Duracchium) i Apolonije (Apollonia) preko Lychnidosa, Soluna (Tesalonika), mjesta 

Kipsele i kolonije Apri sve do Herakleje (Perint) pored Konstantinopola (Bizantion). Dužina 

vie Egnatie od albanskih luka do Konstantinopola iznosila je 776 km kopnenog puta. Yannis 

Lolos, Via Egnatia after Egnatius, str. 283. Treba reći da je via Egnatia bila povezana 

kopnenim putem sa cijelom istočno-jadranskom obalom preko poznatih kopnenih putova 

koji su vodili od stare grčke kolonije Lješa i prvotno tračke naseobine Skadra u Albaniji 

prema Kotoru u Crnoj Gori te Dubrovniku, Splitu, Zadru i Senju na hrvatskoj obali Jadrana.  
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Karta2. 

Putovanje zapadnih hodočasnika kopnenim putem via Danubia od Regensburga do 

Beograda 

  No, važno je spomenuti da su brojni zapadni hodočasnici od Beograda 

išli jednim putem prema sjeverozapadu do Crnog mora u Ukrajini. Nedaleko 

utvrde i grada Belgoroda (danas Belgorod Dnjestrovski u Ukrajini) na Crnom 

moru postojala je luka, stajalište i prenoćište za kršćanske hodočasnike obiju 

konfesija. Dakle, opet se jasno može uočiti objektivna vjerojatnost susreta 

ljudi raznih zanimanja istočno – i zapadno-kršćanske vjeroispovijesti na putu 

prema Svetoj Zemlji. Dapače, zasigurno su i brojni zapadni palmieri putovali 

zapadnom obalom Crnog mora, prošavši i kroz bugarske crnomorske luke i 

hodočasničke postaje Varne, Nesebăra (Mesembrija) i Burgas, te jedno 

vrijeme provodili skučeni na lokalnim, mletačkim i genoveškim 

hodočasničkim i trgovačkim brodovima. Nema sumnje da su i tijekom tih 

putovanja, osobito ako se radilo o slavenskim hodočasnicima oba kršćanstva 

(pa tako i Bugara i Hrvata) čiji se zajednički praslavenski jezik (doduše ne i 

za Bugare) odvojio nekih tisuću godina ranije pa su se vjerojatno mogli 

međusobno sporazumijevati, i bugarski i hrvatski hodočasnici razmjenjivali 

razna razmišljanja, iskustva, te razgovarali o samom hodočašćenju. Općenito 

se smatra, a na to ukazuju i hodočasnički dnevnici i putopisi, da sa su 

srednjovjekovni zapadni hodočasnici, izuzev tijekom povremenih križarskih 

vojni u kojima su sudjelovali peregrini cruce signati (primjerice dijelovi I. i 

II. križarske vojske ili Žigmundove križarske vojne krajem 14. i u prvoj 

polovini 15. stoljeća) najvećim dijelom koristili ipak sigurnije pomorske 

putove koji su djelom išli i Jadranskim morem. Iako su trgovci i hodočasnici 
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istočnog kršćanstva (prije svega Bugari, Makedonci, Grci, Rusi i Ukrajinci) 

povremeno koristili kopnene putove (dijelovi vie Militaris, vie Danubie i vie 

Egnatie), ipak su i oni uglavnom putovali riječnim tokovima Volge, Dona i 

Dnjepra, ustaljenim putovima na Crnom moru sa lukama u Belgorodu koji je 

vodio Crnim morem prema važnim bugarskim lukama Varnom, 

Mesembrijom i Burgasom, a zatim Egejskim i Sredozemnim morem kako bi 

stigli do dva najvažnija hodočasnička središta pravoslavlja – Konstantinopola 

i Svete Zemlje. Treba reći da je bilo više geografskih točki na kojima su se 

hodočasnici ecclesie universalis susretali tijekom putovanja. Koristeći 

dijelove istih kopnenih putova (primjerice, via Militaris bila je tijekom 

srednjeg vijeka dobro očuvana i njome su putovale vojne jedinice, trgovačke 

karavane, pa i brojni hodočasnici u oba smjera, a nema sumnje da je već na 

toj cesti dolazilo do kontakata između istočnih i zapadnih kršćana pa tako i 

Bugara i Hrvata, osobito u Filipopolu i Serdici, a posjećivali su i zajednička 

hodočasnička središta kao Konstantinopol ili Antiohiju39. Među brojnim 

genoveškim i mletačkim trgovcima, a osobito onim mletačkim jer je velik dio 

ili gotov cijela istočna obala Jadrana bila pod vlašću Venecije osobito od 

početka 15. St., bio je i velik broj hodočasnika iz Hrvatske,40 od kojih je dio 

zasigurno putovao na Crno more gdje su u Varni ili Burgasu susretali 

pravoslavne, dakle i bugarske hodočasnike. Još su intenzivniji i brojniji 

susreti bili u Konstantinopolu i Svetoj Zemlji, gdje su dolazili brojni 

pravoslavni i katolički svećenici, avanturisti, lutalice i trgovci i dijelili i 

razmjenjivali svoje ideje. Takvi susreti bili su nerijetki i u lukama istočnog 

Mediterana, kao npr. na Cipru, Rodosu, Samosu ili Lezbosu, a gdje su 

pristajali brodovi kako oni pristigli sa Crnog tako i sa Jadranskog mora. 

Odnos pravoslavnih, pa tako i bugarskih ili makedonskih kršćana, prema 

strancima općenito kretao se kroz cijelu lepezu osjećaja, od potpunog 

nerazumijevanja i nepoštivanja što je prije svega ovisilo o konkretnim 

političkim i gospodarskim odnosima (primjerice, prema zapadnjacima koji se 

u srednjovjekovnim bugarskim izvorima nazivaju Franci, Latini, Romani, 

Alemani, Mlečani, Genovežani) te o vjerskoj pripadnosti došljaka 

(primjerice, Židovi i katolici). No, valja istaknuti da je isti stav bio uvriježen 

i kod većine zapadnokršćanskih ljudi koji su putovali istočnokršćanskim 

krajevima i nisu imali previše razumijevanja prema istočnoj vjeri, nerijetko 

                                                 
39 Larnach, Matthew. All Roads lead to Constantinople..., str. 10.  
40 O hrvatskim hodočasšćima u Svetu Zemlju u srednjem vijeku vidi: Ladić, Zoran. 

Medieval Pilgrims from East Adriatic Coast to Terra Sancta. // Trono, Anna, Marco Leo 

IImperiale, Giuseppe Marella (Eds.). In viaggio verso Gerusaleme: culture, economie e 

territori. Walking towards Jerusalem: Cultures, Economies and Territories. Mario Congedo 

Editore, Lecce 2014., str. 95–111.  



Srednjovjekovna „inicijativa dvaju mora“ u svjetlu hodočasničkih putovanja...  

 

31 

su i bili puni predrasuda prema svim oblicima kulture i civilizacijskog 

okruženja istočnog kršćanstva, nazivajući istočne kršćane čak i hereticima53. 

Stav Bugara prema strancima i njihovo inkorporiranje u bugarsko društvo 

ovisio je o dobrim ili lošim političkim ili vjerskim prilikama prema nekoj 

stranoj društvenoj skupini ili pojedincima. S jedne strane, na primjere 

tolerantnih odnosa prema strancima nailazimo najčešće kod učenih ljudi. 

Primjerice, u zapisima bugarskog arhiepiskopa Demetriosa Chomatenosa 

(1216.-1236.) sa sjedištem u Ohridu, koji je zapisao da se od davnih vremena 

u njegovoj dijecezi nastanjuju ljudi raznih kršćanskih vjeroispovijesti pa čak 

i pogani kao Židovi, Armenci, Ismaeliti i drugi41. Znatno, ranije odmah po 

izgradnji izuzetno važne carske ceste  

53  No, obje su Crkve tijekom srednjeg vijeka bile neumjerene u traženju raznih 

pojedinaca i skupina heretika, a u cilju učvršćenja crkvene vlasti u pojedinim državnim 

tvorevinama. Prvi poznati takav slučaj vezan uz istočno kršćanstvo zapravo onaj iz 

Bugarskog carstva. Događaj se pojašnjava u pismu patrijarha Teofilakta Lakapana (933.-

956.) bugarskom caru Petru (917.-969.). U tom pismu car Petar traži od Teofilakta 

pojašnjenja kako se odnositi prema hereticima poznatima kao manihejci i Paulićani odnosno 

Bogumili. Teofilakt mu objašnjava da oni među njima koji su iskreno odbacili herezu mogu 

biti ponovno prihvaćeni u krilo Crkve u skladu sa Kanonom 19 Nikejskog koncila iz 325. 

godine. Drugi prema Teofilaktu zapravo nisu ni razumjeli herezu kojoj su se pridružili zbog 

njihove vlastite “jednostavnosti“ uma i duha imaju biti smatrani “djecom“ u duhu. Treći su 

oni koji u potpunom neznanju koji nisu niti sudjelovali u heretičkim ritualima, već su bili 

zadivljeni bogumilskim asketizmom, njihovom dobrotom i pobožnošću, imaju biti 

prihvaćeni nakon četiri mjeseca u krilo Crkve. To vrijeme imaju provesti odvojeni od ostatka 

zajednice kako bi dokazali iskrenu vjernost Crkvi. Teofilaktovo pismo se najoštrije ponijelo 

prema svećenicima koji su bili skloni propovijedat heretičko učenje, pa se preporučuje 

njihovo uklanjanje sa svećeničke pozicije. Detaljnije vidi u: Živković, Pavo. Pojava 

Bogumilstva i anathema kao način borbe protiv heretika. // Croatica Christiana periodica, 

Vol. 17, No 31, 1993., 42–48; Vidi također: Roach, Andrew P. and Angelovska-Panova, 

Maja. Punishment of heretics: comparisons and contrasts between Western and Eastern 

Christianity in the Middle Ages. // Journal of History, year XLVII, No1, Association of the 

Historians of the Republic of Macedonia, 2012., str. 146–147. 

vie Eganite na svim važnijim trgovištima i u gradovima stanovništvo je bilo 

izmiješano i sastojalo se od trgovaca, obrtnika, migranata slobodnjaka iz 

Italije, domicilnog grčkog i makedonskog stanovništva, Židova te raznih 

drugih gentilnih i etničkih skupina42. U razvijenom i kasnom srednjem vijeku 

                                                 
41 Polyvyannyy, Dmitry. Review. Byzantines, Jews, and Latins in Medieval Bulgaria: 

Others, within and outside the Commonwealth. Ангелов, П. Чуждите народи в 

представите на средновековния българин. ТАНГРА ТанНакРА ИК ООД. // Журнал 

Slovĕne = Словѣне. International Journal of Slavic Studies, Vol. 5, No. 2, 2016., стр. 364.  
42 Lolos, Yannis. Via Egnatia after Egnatius…, str. 280–281.  
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dobri interesni odnosi između Bugara i zapadnih kršćana osobito su dolazili 

do izražaja u velikim bugarskim urbanim središtima kao što su Filipopolis, 

Varna, Nesebăr, Trnovo i Vidin43. 

Ipak, valja istaknuti da odnos zapadnih i istočnih kršćana, pa tako i 

hodočasnika iz Hrvatske i Bugarske, općenito nije bio ispunjen povjerenjem 

i pretjeranom željom za međusobnim kontaktima pa je temelj gradnje 

mostova dviju kršćanskih sfera prije svega bio poslovni interes. No, treba reći 

da se nerazumijevanje, nesporazumi ili, upotrijebimo li težu riječ – 

povremena mržnja, između zapadnih i bugarskih kršćana odražavala 

uglavnom unutar odnosa krugova obrazovanih teologa i filozofa i nositelja 

političkih ili crkvenih vlasti. i to, što je najvažnije, osobito u vrijeme 

križarskih ratova, negativan stav prema Latinima / Francima / Alemanima 

nisu izražavali toliko pripadnici bugarske koliko nositelji bizantske elite koji 

su križarske vojne, zbog slabe međusobne komunikacije, Grci smatrali 

napadom na njihovu interesnu sferu. Zapadnjaci su naravno uzvraćali istom 

mjerom koristeći se informacijama koje su dobivali iz bugarskih crkvenih i 

svjetovnih krugova. Primjerice, neki Richard iz Londona, plemić u III. 

križarskoj vojni (1189.-1191.), prosječan plemić – križar, zapisao je u svom 

dnevniku kako postoji „stara i nemilosrdna mržnja između Grka i Latina“, 

jasno ukazujući na obostranost loših osjećaja44. No, križari su bili upoznati i 

sa napetim vojnim, crkvenim i političkim odnosima između Bugara i Grka 

(Rhomaioi). Tako je bilo poznato da je poglavar bugarske Crkve, arhiepiskop 

Bazilije I. (1186.-1232.) napisao pismo papi Inocentu III. (1160.-1216.) u 

kojem je od njega tražio da prizna autonomiju bugarske od grčke Crkve45. 

Ipak, kao i svaka strana vojska koja prolazi kroz neko carstvo, kraljevstvo ili 

etnički teritorij, pa makar se radilo o vojskama milites cruce signatis, i križari 

su uvijek nailazili na veliki oprez, rezerviranost i nerijetko neprijateljstvo, ne 

samo od strane istočnih kršćana već i onih koji su pripadali zapadnoj 

kršćanskoj sferi. Svaka veća skupina dobro naoružanih i potencijalno opasnih 

zapadnih hodočasnika povremeno se sukobljavala sa kršćanima u Bugarskom 

Carstvu, ali i u Ugarsko-Hrvatskom Kraljevstvu kao jednom od najvjernijih 

duhovnih podložnika rimske stolice. Primjerice, već 1054. godine, u 

praskozorje križarskih vojni, velika skupina hodočasnika, koja je išla 

putovima via Diagonalis i via Militaris predvođena biskupom Lietberom iz 

Cambraia, sumnjičavo su primljeni od strane ugarskog kralja Andrije I., a još 

                                                 
43 Polyvyannyy, Dmitry. Review. Byzantines, Jews, and Latins in Medieval 

Bulgaria..., str. 364–365.  

44 Ibid., str. 366.  
45 Ibid.  
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su teže prošli u bugarskim zemljama gdje su stalno napadani od manjih vojnih 

postrojbi lokalnih kršćana46. 

*** 

Danas je već vrlo dobro istražena uloga istočne, hrvatske obale 

Jadranskog mora kao važne pomorske hodočasničke rute, ne samo u Svetu 

Zemlju, nego i u ona loca sancta na zapadnoj obali Jadrana jer se na 

Apeninima, pored Rima kao središnjeg hodočasničkog mjesta zapadnog 

kršćanstva, nalazio i niz također internacionalnih loca sacra koja su, kao što 

je istaknuto ranije, u velikom broju posjećivali i hrvatski hodočasnici. 

Naravno, živosti navalnih ruta na istočnom Jadranu jednako je doprinosila i 

razvijena trgovina brojnih istarskih i dalmatinskih komuna sa onima na 

Apeninskom poluotoku, ali osobito sa Venecijom i to tijekom cijelog 

srednjeg vijeka. Poznata kao vrlo sigurna i znatno povoljnija za pomorska 

putovanja prema Maloj Aziji (Asia Minor), istočna obala Jadrana postala je 

vrlo frekventna ruta hodočasničkih brodova, u prvom redu iz Venecije, ali 

povremeno i iz samih istočno-jadranskih luka kao što su bile Senj, Zadar, 

Šibenik, Split i osobito Dubrovnik, budući da su sve ove komune imale manji 

ili veći broj galija i drugih vrsta brodova za prijevoz putnika i robe47. 

Najveći broj hrvatskih mornara, zapovjednika i časnika bio je 

unajmljen ili regrutiran od strane mletačkih prijevoznika, trgovaca i ratne 

mornarice, što je dodatno utjecalo na veliku vjerojatnost susreta sa 

pravoslavnim kršćanima, pa tako i Bugarima, obzirom na mletačke interese 

ne samo u Konstantinopolu već i diljem Crnog mora koje je gotovo cijelom 

zapadnom obalom Crnog mora bila važna hodočasnička i trgovačka ruta 

istočnih i zapadnih kršćana.  

                                                 
46 Jacoby, David. Evolving Routes of Western Pilgrimage to the Holy Land, Eleventh 

to Fifteenth Century: an Overview. // Herbers, Klaus and Hans Christian Lehner (Eds.). 

Unterwegs im Namen der Religion II / On the Road in the Name of Religion II. Wege und 

Ziele in vergleichender Perspektive – das mittelalterliche Europa und Asien / Ways and 

Destinations in Comparative Perspective – Medieval Europe and Asia. // Beiträge zur 

Hagiographie, Band 17, Stuttgart 2016., str. 77.  

47 Više o hrvatskim hodočašćima i hodočasnicima iz drugih zemalja zapadnog 

kršćanstva pomorskom rutom od Venecije preko istočnojadranske obale do Svete Zemlje 

vidi: Ladić, Zoran. O hrvatskim hodočašćima ad loca sacra u srednjem vijeku. // Mašić, 

Boris (ur.). Sveta mjesta starih Zagrepčana. Hodočasnička odredišta Zagrepčana u 17. i 18. 

stoljeću. Hodočašća – europske poveznice. Muzej grada Zagreba, Zagreb 2015., str. 5–26.  
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Karta 3. 
Gradovi i komune na hrvatskoj obali Jadrana koji se spominju kao srednjovjekovne 

hodočasničke luke u putopisima zapadnih hodočasnika na putu od Venecije do  

Svete Zemlje 

*** 

Pored spomenutih, bugarski i općenito pravoslavni (ukrajinski i ruski) 

hodočasnici koristili su i neke druge kopnene ceste, a jedna od najvažnijih 

bila je via Militaris, koja je prolazila kopnom kroz Bugarsku i koju su 

intenzivno koristili i zapadno europski hodočasnici. Za pravoslavne bugarske 

hodočasnike osobito je važan i frekventan dio Vie Militaris bio onaj koji je 

išao od Sofije (Serdica) preko Plovdiva (Philipopolis) u Bugarskoj te uz 

rijeku Maricu do turske Edirne (Adrianopola), Arkadiopola i do krajnjeg cilja 

– Konstantinopola48 i dalje pomorskim putem preko Egejskog mora, otoka 

Rodosa, Cipra i drugih do luka u Acri ili Jaffi. 

                                                 
48 Detaljno vidi u: Larnach, Matthew . All Roads lead to Constantinople....  
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Naravno, za pravoslavne, rjeđe i za katoličke, hodočasnike put je 

mogao ići i kopnenim putom od Konstantinopola kako bi se posjetilo osobito  

 

Karta 4. 
Balkan u srednjem vijeku sa naznačenim najvažnijim gradovima, lukama i rijekama 

koji su se nalazili na važnim kopnenim putovima prema Konstantinopolu i Svetoj 
Zemlji 

važna hodočasnička središta bila su u Maloj Aziji, a prije svega nedaleku 

Nikeju62 i Efez49 – grad biblijske tradicije vezane uz apostola Pavla i 

koncilske tradicije jer je tamo 431. godine održan III. ekumenski crkveni 

                                                 
49 Prema istraživanjima nekih povjesničara, Efez je, daleko ispred svih maloazijskih 

gradova, bio poznat po broju i vrijednosti kršćanskih relikvija. Zato su ga rado posjećivali i 

u njemu se susretali ne samo istočni kršćani već i oni zapadni. Primjerice, ovaj hodočasnički 

centar posjetio je anglo-saksonski hodočasnik i biskup Sv. Willibald koji je u Efez 

hodočastio 724. Godine. U gradu je bio jedan od najsvetijih kršćanskih hagiotoponima – 

crkva i grob sv. Ivana Evanđeliste. Tu je bila i grobnica Marije Magdalene te niz drugih 

važnih hagiotoponima i relikvija (primjerice, komad Pravog križa, crveni kamen na kojem 

je Josip iz Arimateje oprao Kristovo tijelo i druge moći). Foss, Clive. Pilgrimage in Medieval 

Asia Minor..., 130–131.  
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sabor,50 ali i Cezareju, Miru te Antiohiju prije dolaska u Svetu Zemlju51. 

Osnovni  

62  Poznat i po I. ekumenskom koncilu održanom 325. godine sa glavnom točkom 

rješavanja pitanja arijanstva. Od ranog srednjeg vijeka Nikeja je bila jedno od najvažnijih 

bizantskih, ali i zapadnih hodočasničkih središta u Asia Minor. Foss, Clive. Pilgrimage in 

Medieval Asia Minor. // Dumbarton Oaks Papers, vol. 56, Washington, DC 2002., str. 131. 

razlog za postojanje hodočasničkih putova na ovoj maloazijskoj trasi bio je u 

velikom broju važnih sakralnih građevina i sačuvanih svetačkih relikvija. 

Ovim je putem hodočastio i ukrajinski kalek odnosno hodočasnik iguman 

Daniel 1106. čije je 16-mjesečno hodočašće iz Konstantinopola u Jeruzalem 

opisano u najstarijem ukrajinsko-ruskom hodočasnikom djelu „Khozheniu 

Daniila, Rus’skyia zemli igumena“ odnosno „Hodočašće opata Daniila, 

igumana iz ruskih zemalja“66. Za bugarske i ostale pravoslavne hodočasnike 

od velike važnosti bilo je i hodočasničko središte na Svetoj gori Atos52 gdje 

su svoje manastire, pored Grka, utemeljili Bugari (manastir sv. Jurja Zografa 

izgrađen krajem 9. ili početkom 10. st.), Rusi (manastir Sveti Pantelejmon ili 

Pantaleon iz 1765. na mjestu ranije utemeljenog Paleomonastira iz 11. st.) i 

Srbi (manastir Hilandar koji je posvećen 1198.). Inače, vrlo vrijedne podatke 

o pravoslavnim hodočašćima zapisalo je otprilike 10 hodočasnika koji su s 

područja Velikog Novogroda države od 10. st. do 1453. hodočastili u 

                                                 
50 Više o III. ekumenskom koncilu održanom 431. vidi: New Advent Catholic 

Encyclopaedia, (sub voce: Council of Ephesus), http://www.newadvent.org/cathen/05491a.  

htm (pristupljeno: 20. veljače 2020.)  
51 Foss, Clive. Pilgrimage in Medieval Asia Minor..., str. 130, 132, 138.  
52 Od 13. do sredine 14. stoljeća Sveta gora Atos i manastiri na njoj, između njih i 

bugarski manstir Zograf, nerijetko su bili mjesta susreta zapadnih i istočnih teologa u 

njihovom nastojanju da dođe do crkvenog jedinstva. Još početkom 13. st. (1213.) papa 

Inocent III., zbog kontinuiranih pljački pravoslavnih manastira na Atosu i na poziv samih 

tamošnjih monaha, znamenitim apostolskim pismom uzeo je pod svoju vrhovnu zaštitu i 

jurisdikciju, odnosno pod zaštitu sv. Petra i svoju Svetu goru i njene manastire. Pri tome je 

naglasio da je Sveta gora Atos time izuzeta od vlasti bilo kojih drugih crkvenih i političkih 

autoriteta, te im potvrđuje sve povlastice stečene od davnina. Inocent III. Naglasio je da je 

Atos oduvijek i na Zapadu bio na glasu svetosti kao “Gora kuće Božje … da u nju hodočaste 

svi narodi“. Dakle, razvidno je da je Sveta gora Atos bila službeno priznata od apostolske 

stolice, a kao takva i posjećivana od strane zapadnih hodočasnika, što Atos čini mjestom 

potencijalnih susreta Bugara i Hrvata. No, teološke razlike dviju Crkava nisu se mogle 

prevazići i otvoreni nesporazumi, osobito između grčke (bizantske) i zapadne Crkve, 

dovodili su do čestih zategnutih odnosa sa najutjecajnijom istočnom Crkvom. Oberški, 

Janko. Monaški život i naučni rad na Atosu. // Bogoslovska smotra, Vol. 16, No. 4, 1928., 

str. 431–434.  
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Konstantinopol i Svetu Zemlju. Osobito je u tada skučenim čitalačkim 

krugovima bio popularan putopis Kniga palomnik autora svjetovnog imena  

66  Za cjeloviti prijepis njegovog putopisa vidi: Житие и хождение игумена Даниила 

из Русской земли (sub voce: игумен Даниил), http://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=524498 

(pristupljeno: 20. veljače 2020.). Vidi također: Matsuki, Eizo. Novgorodian Travelers..., str. 

2 i bilj. 6 na istoj stranici. Spomenimo da je opat Daniil bio primljen u dobroj vjeri i uz 

prigodne počasti od jeruzalemskog kralja Balduina I., a što je Daniil opisao toplim riječima 

u svom hodočasničkom dnevniku. To ukazuje na nastojanja oko uspješne izgradnje dobrih 

odnosa između istočnih i zapadnih kršćana, u ovom slučaju križara odnosno peregrinos 

crucesignatos. Obolensky, Dimitri. Early Russian Literature. // Auty, Robert and Dimitri 

Obolensky (Eds.). Companion to Russian Studies 2. An Introduction to Russian Language 

and Literature. Cambridge University Press, 1977., str. 74; Wilson, C. W. (prir.) The 

Pilgrimage of the Russian Abbot Daniel in the Holy Land 1106–1107 A. D.. London, 1888., 

str. VIII. 

Dobrynia (kasnije novgorodskog arhiepiskop Antonij) Iadreikovich, sina 

novgorodskog vojvode i vojnog zapovjednika Iadreija, zapisan početkom 13. 

st. (1200.-1204),68 zatim putopis tzv. „Lutalice“ Stjepana iz Novgoroda 

smještenog nedaleko Baltičkog mora, napisanog tijekom 1348.-1349.69 

Epifanija Mudrog53, đakona Zosima,54 te Ignacija iz Smolenska u drugoj 

polovini 14. st.55 i drugi. Novgorod, koji je u 12. i 13. Stoljeću, uz 

Konstantinopol i Solun, bio najrazvijeniji i najbogatiji istočnokršćanski grad 

također je zanimljiv jer je u njemu razrađena orijentalno-kršćanska teorija 

civitas sacra, svetog grada pod patronatom i nebeskom zaštitom sv. Sofije, 

prizivane od svih stanovnika, pa i prinčeva u trenutcima najvećih nevolja, 

prije svega rata56. Tako je u Prvoj novogorodskoj kronici57 zapisana 

                                                 
53 Ibid., str. 5, 180.  
54 Ibid., str. 8, 166.  
55 Ibid., str. 48–105.  

56 O srednjovjekovnom konceptu civitas sacra u zapadnom kršćanstvu kasnog 

srednjeg vijeka te opsežnu bibliografiju o toj temi vidi: Banker, James. Death in the 

Community. Memorialization and Confraternities in an Italian Commune in the Late Middle 

Ages. Athens, The University of Georgia Press, 1988, 176–178. U svakom, slučaju, jasno je 

da su neki teološki elementi i topoi zapadnog i istočnog kršćanstva (npr. imitatio Christi, 

civitas sacra, vita perfecta, Marija kao mediatrix Christianorum, kultovi svetaca, 

hagiografski žanr) tijekom dugog razdoblja srednjeg vijeka bili jednako popularni i razvijali 

se na sličan način.  
57 O dubokoj pobožnosti prema liku svetice Sofije i o povezanosti kulta sv. Sofije i 

stanovnika Novgoroda, ali i o putovima koji su vodili iz Novgoroda i ostalih sjevernih 

gradova i regija prema Konstantinopolu i Svetoj Zemlji, vidi: Новгородская первая 

летопись, https://www.lrc-lib.ru/rus_letopisi/Novgorod/contents.htm (sub voce: Prvi 

novgorodski ljetopis) (pristupljeno12. veljače 2020.).  
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znamenita rečenica koju je navodno izrekao novgorodski i galički knez 

Mstislav 1210. godine: „Gdje je sv. Sofija tu je i Novgorod“58. Snažnu 

povezanost stanovnika Novgoroda i njihove zaštitnice sv. Sofije iskazana je 

i u spomenutom djelu nadbiskupa  

68 Stavrou, Theofanis G. and Weisensel, Peter R. Russian travelers to the Christian 

East from the twelfth to the twentieth century. Slavica Publishers, Columbus, Ohio, 1986., 

str. 6. 
69 „Lutalica“ Stjepan iz Novgoroda napisao je ovaj. putopis poznat pod imenom 

„Lutanje Stjepana od Novgoroda“ koje je izuzetno važno djelo socio-topografskog i 

sakralnog karaktera Konstantinopola u razdoblju nakon mongolskih osvajanja. Stjepan 

donosi i niz podataka o političkom i vojnom životu u Bizantskom Carstvu i Maloj Aziji u 

14. i 15. stoljeću. Stjepan je prema mišljenju nekih povjesničara bio relativno bogat laik i 

pripadnik novgorodskog građanstva ili aristokracije, na što ukazuje i njegovo relativno slabo 

poznavanje pobožnih legendi i mjesta na kojima su čuvane relikvije. Uz to, moguće je da je 

bio svjetovni poslanik Novgoroda u Konstantinopol. O Stjepanu vidi: Majeska, George P. 

Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. // Dumbarton 

Oaks Studies, Number 19., Dumbarton Oaks, Washington, D.C. 1984., str. 15–47. 

Antonija Kniga palomnik, dakle hodočasničke knjige u kojoj nadbiskup više 

od polovine sadržaja posvećuje kultu sv. Sofije, njenoj crkvi u 

Konstantinopolu te ukazuje na misli novgorodskog nadbiskupa kako bi 

Novgorod mogao postati novi Konstantinopol ako bi rekonstruirao i ponovno 

posvetio crkvu sv. Sofije, sličnu onoj kakvu je imao Konstantinopol59. 

*** 

Zašto je za ovaj rad važno navesti kopnene i morske rute kojima su 

hodočastili nordijski, ruski i ukrajinski hodočasnici? Obzirom na temu ovog 

rada, a zbog činjenice da za razdoblje srednjeg vijeka postoji vrlo malo vrela 

svih vrsta o bugarskim hodočašćima, a kamoli onih tipa putopisa i dnevnika, 

to je važno jer je veliki dio hodočasnika iz tih zemalja hodočastio kopnenim 

putem kroz Bugarsku i, još češće, pomorskim putom preko zapadne obale 

Mare Maius, a koja je velikim dijelom prolazila i kroz Bugarsku. To se lijepo 

vidi na karti koja slijedi. Većina ukrajinskih i ruskih pravoslavnih 

hodočasnika putovala je riječnim tokovima od Smolenska do Kijeva, pa 

zatim Dnjestrom do Belgoroda, zatim Bugom ili Dnjeprom do obala Crnog 

mora i luke Herson. Neki su hodočastili od Kijeva izravno u Odesu, a neki i 

kopnom do Odese gdje su se ukrcavali na brodove koji su išli zapadnom 

obalom Crnog mora. Upravo ovim pomorskim putem hodočastili su brojni 

                                                 
58 Matsuki, Eizo. Novgorodian Travelers..., str. 6.  
59 Matsuki, Eizo. Novgorodian Travelers..., str. 6.  
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bugarski hodočasnici, a sa zapadnim, pa tako i hrvatskim, palmierima i 

članovima posada brodova mogli su se susresti bilo na kopnenim putovima 

iz Konstantinopola do Svete Zemlje ili pomorskom putu od Crnog kroz 

Egejsko more do Terre sancte60. Druga hodočasnička kopneno-riječna ruta 

vodila je od Moskve rijekom Donom do luke Azov i zatim Azovskim morem 

dalje prema genoveškoj koloniji Kaffi (Feodosiji) na Krimu i odatle morskim 

putem na južnu obalu Crnog mora do Sinope (danas Sinop u Turskoj) te 

pomorskim ili kopnenim putom do Konstantinopola. 

Nordijski (iz Finske, Švedske, Litvanije) hodočasnici koji su išli preko 

Baltičkog mora do Lagode, Novgoroda, Smolenska, Kijeva i do Belgoroda i 

Kaffe pridružili su se ovdje ruskim, bugarskim i rumunjskim hodočasnicima. 

Na daljnjem putu su svi koristili spomenutu zapadniju kopnenu rutu via 

Danubia koja je počinjala od utoka rijeke Dunava u Crno more. Ovaj put 

opisan je u spomenutom Khozheniu Daniila, Rus’skyia zemli igumena,  

                                                 
60 Primjerice, na otoku Limnosu, Lezbosu, Samosu, Naxosu, Kosu, Rodu i Cipru gdje 

su postojale pomorske luke za hodočasnike istočnog i zapadnog kršćanstva. Također, kada 

su pristizali pomorskim putem, hodočasnici iz dviju zemalja, zasigurno su se susretali u 

utvrdama, gradovima i lukama kao što su Antiohija, Tripoli, Beirut, Sidon, Tir, Acra i Jaffa.  
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Karta 5. 
Rekonstrukcija hodočašća iz Ukrajine i Rusije đakona Zosima i Ignacija iz Smolenska 

dijelom preko Crnog mora i Bugarske Svetu Zemlju u 14. i 15. st. 
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ukrajinskog hodočasnika igumana Daniela iz 1106.-1108.,61 najpopularnijem 

pravoslavnom hodočasničkom putopisu srednjeg vijeka ispunjenom nizom 

opisa preuzetim iz apokrifnih spisa62 (danas postoji oko 150 rukopisnih 

prijepisa ovog dnevnika)63 koji je hoždenie do Svete Zemlje prošao pješice i 

na brodu u razdoblju 1106.-1107. godine64. On opisuje svoje putovanje nakon 

dolaska u Konstantinopol, koji je prva postaja njegova hodočašća, ali je 

putovanje započeo u rodnom Černigovu nešto sjevernije od Kijeva. Cestom 

je išao do Odese na Crnom moru, a zatim je nastavio galijom pomorskim 

putom kroz Rumunjsku i Bugarsku, a brod je pristao u Varni i Burgasu (grčka 

kolonija Pirgos, a u srednjem vijeku mala utvrda). Treba spomenuti da se 

pored Burgasa tada nalazio vrlo značajan trgovački i hodočasnički centar 

Nesebăr (od 9. st. u sastavu Bugarskog carstva koji su posjećivali kako 

zapadni hodočasnici (Franci/Alemani/Romani) tako i Židovi, a opljačkali su 

ga Mlečani sredinom 13. st. te ponovno križari 1366. godine. Bugarski 

crnomorski grad Nesebăr je zasigurno bio prosperitetna urbana zajednica 

budući da je privlačio pažnju pljačkaških vojski za Zapada. Zatim je nastavio 

do Konstantinopola koji je bio jedno od središnjih hodočasničkih centara 

osobito za pravoslavne vjernike (relikvija pravog križa carice Helene, 

relikvije Kristove pasije, glava sv. Ivana Krstitelja, slika Bogorodice, moći 

sv. Luke Evanđelista, moći sv. Timoteja)65. U njega su još ranije hodočastili 

kijevski iguman Teodozije (10 st.) Njegov brod je pristajao u Tenedosu, 

Mitileni, Kiosu, Efezu, Samosu, Patmosu, Kosu i konačno Rodosu. Rodos je 

bio centar na kojem je često dolazilo do doticaja između katoličkih i 

pravoslavnih hodočasnika. Ipak, treba reći da su se Bugari susretali sa 

zapadnim hodočasnicima i trgovcima prostorno znatno ranije – već od Vidina 

(koji je 1365. zauzela vojska kralja Ludovika I. Anžuvinca, au kojoj su bili i 

hrvatski vojnici),66 pa u Sofiji, Filipopolu, Varni, Nesebăru i Trnovu. 

                                                 
61 Vidi gore bilj. 65. Vidi također: Kahn, Andrew, Lipovetsky, Mark, Reyfman, 

Sandler, Irina Stephanie. A History of Russian Literature...; Matsuki, Eizo. Novgorodian 

Travelers, str. 2, bilj. 9.  
62 Федорова, Ирина. К вопросу об апокрифах в Хождении игумена Даниила. // 

Журнал Slovĕne = Словѣне. International Journal of Slavic Studies, Vol. 4, No. 1, 2015., 

str. 526–540.  

63 Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли (sub voce: игумен 

Даниил) http://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=524498 (pristupljeno 5. svibnja 2019.).  

64 Obolensky, Dimitri. Early Russian Literature..., str. 74.  
65 Foss, Clive. Pilgrimage in Medieval Asia Minor..., str. 138–139.  
66 Josipescu, Sergiu. The Romanian concept of crusade in the fifteenth century. // 

Housley, Norman.(Ed.). The Crusade in the Fifteenth Century: Converging and competing 

cultures, Routledge, London 2016., str. 190–191.  
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Teodozije je od Kaledonije putovao do Cipra i konačno do luka Jaffe (danas 

najstariji dio Tel-Aviva) i Acre na obali Palestine. Inače, dvije glavne luke za 

prihvaćanje hodočasnika sa istoka i zapada bile su upravo Jaffa i Acra, ali je 

1291. godine padom Acre u ruke Mamluka, Jaffa postaje najvažnija luka za 

prihvat hodočasnika koji su došli u Svetu Zemlju. No, ovaj grad bio je tek 

mjesto kratkog boravka, jer sama Jaffa, za razliku od Acre, nije imala veliko 

hodočasničko značenje. U samoj Bugarskoj najznačajniji hodočasnički 

centar bio je Rilski samostan, utemeljen u 10. st. u vrijeme cara Petra i (927.-

968.), i smješten nešto više od 100 km od Sofije. Pisanim darovnicama 

primao je velike carske donacije u vrijeme II. bugarskog carstva sve do pada 

Bugarske pod Osmanlije. 

 

Karta 6. 
Najvažnije srednjovjekovne postaje na hodočasničkom putu iz Venecije preko 

istočnojadranske obale u Jeruzalem i Svetu Zemlju 

Uz spomenute hodočasničke pomorske i kopnene veze, zapadni 

hodočasnici, pa tako i Hrvati, znali su i za pojedine legende vezane uz 

Bugarsku nakon pokrštenja kneza Borisa 864. Već pedeset godina nakon 

pokrštenja Bugara zapisano je čudo učinjeno od sv. Grgura tijekom bizantske 

vojne kampanje u Bugarskoj 917. Godine. Naime, mladi bizantski vojnik bio 

je zarobljen od Bugara, ali je moću sveca – svog imenjaka bio čudotvorno 
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oslobođeni neobjašnjivo vraćen u svoje selo. Uskoro je ovo selo postalo jako 

lokalno hodočasničko središte67.  

Konačno, najudaljeniji hodočasnici koji su prolazili kroz Bugarsku na 

putu u Svetu Zemlju dolazili su sa područja zapadne Europe, Britanskog  

 
Karta 7. 

Hodočašća ruskih i ukrajinskih hodočasnika u ranom srednjem vijeku morskim putem 

– dijelom kroz bugarsku obalu Crnog mora prije pokrštenja Bugara 

otočja, Baltika i Velikog Novgoroda glavnim kopnenim putom koji je išao 

morem do finskog zaljeva, zatim Nevom i jezerom Volkov do Novgoroda, a 

odavde Dnjeprom do Kijeva, koji su utemeljili Vikinzi, te dalje do 

Konstantinopola. Drugi pravac išao je od Novogroda do Volge i prema 

gradovima Itilu i Bulgaru na Volgi pa sve do Kaspijskog mora i dalje u Malu 

Aziju. Treći pravac išao je od Novgoroda do izvora Dona (Rostov osnovali 

Vikinzi) te do Azovskog Mora. Trgovinu Baltika i Konstantinopol preko 

crnog mora zaustavile su invazije Pečenega i Polovaca u 11. i 12. st. Od 13. 

st. Mlečani i Genovežani imali su kolonije na Krimu (Kaffa u vrijeme nakon 

prvih križarskih ratova – kasnije Teodoziji ili Feodoziji). Genova je 1266. 

sklopila prvi ugovor sa Tatarima i učvrstila se u Kaffi na Krimu i Tanaisu 

(grad na Azovskom moru) blizu Rostova na Donu i tijekom cijelog kasnog 

srednjeg vijeka imala je bolju poziciju u tim područjima od Mlečana. Više 

podataka o pravoslavnim hodočašćima preko Bugarske u Svetu Zemlju 

donosi krajem 14. st. Ignacije iz Smolenska, pisar smolenskog biskupa 

Mihovila, u djelu «Put u Konstantinopol“ koji je krenuo iz Rjazana niz rijeku 

Don sve do utoka Dona u Crno more, a u luci Azov je susreo i Genovežane, 

                                                 
67 Foss, Clive. Pilgrimage in Medieval Asia Minor..., str. 139–140.  
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a u njoj su svoju četvrt imali i Mlečani68. On je zapisivao i zanimljive 

kroničarske podatke, pa je tako za 1396. zapisao da su Turci ubili bugarskog 

cara Šišmana (zapravo je ubijen 1393.). Inače, Ignacije je hodočastio preko 

Balkana na Goru Atos između 1396.-1402. Nažalost, njegov opis hodočašća 

nastavlja se po istočnoj strani Crnog mora i po Maloj Aziji, pa zato ne 

spominje bugarske luke i središta. Na kraju ovog rada spomenimo da je 

najvažniji izvor za bugarska hodočašća zove se „Bdinski zbornik“, a napisan 

je 1360. godine na zahtjev bugarske carice Ane, supruge bugarskog cara 

Ivana Stracimira, za Stracimirovu majku Teodoru, te predstavlja zbirku 

života ženskih svetaca (tzv. „materikon“)69. Ovaj izuzetno vrijedan zbornik 

života i legendi mučenica i pustinjakinja iz istočnokršćanske ekumene sadrži 

opise života i mučeništva svetica kao što su Teodora, Tekla, Petka, Barbara, 

Juliana, Marina, Marija Egipatska, Eupraksija i druge70. Obzirom da „Bdinski 

zbornik“ ima golemo značenje za povijest bugarskog kršćanstva i kulture, ali 

ne i za povijest zapadnog, pa tako i hrvatskog, kršćanstva u ovom smo radu 

iznijeli samo najvažnije podatke o tom kasnosrednjovjekovnom djelu. 

*** 

Istaknimo na kraju da mreža srednjovjekovnih kopnenih i pomorskih 

putova između Bugarske i Hrvatske ukazuje na neku vrst srednjovjekovne 

“inicijative dvaju mora“, ali pridodamo li tome golemi kršćanski slavenski i 

nordijski prostor na sjeveroistoku Europe, s izuzetno važnom ulogom 

Baltičkog mora, odakle su hodočasnici kopnenim i riječnim putovima 

putovali do Crnog mora, slika srednjovjekovnog prostora na kojem su važnu 

ulogu imale Hrvatska i Bugarska, izrazito podsjeća na suvremenu “inicijativu 

triju mora“ dajući toj ideji dimenziju „procesa dugog trajanja“. U tom smislu 

možemo govoriti da ova suvremena ideja, koja je inicirana nekoliko godina 

unazad, zapravo ima svoje srednjovjekovne korijene čija su najvažnija 

obilježja bila jedinstveni europski kršćanski prostor i odlično razvijena mreža 

kopnenih i pomorskih putova i ruta, a koje su omogućile trajne i snažne 

civilizacijske doticaje zapadnog i istočnog kršćanstva. 

                                                 
68 Majeska, George. Russian Travelers to Constantinople..., str. 48–105.  
69 Belyakova, Taisiya. The role and image of the Holy Land..., str. 12.  
70 Ibid., str. 13. Inače, „Bdinski zbornik“ ne donosi točan opis Jeruzalema nakon 

arapskih osvajanja već radije apokrifni opis Jeruzalema s posebnim težištem na simboličkom 

značenju Sv. Groba. Ibid., str. 13.  
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Както показва проучването на различните видове използвани в 

този труд извори (поклоннически пътеписи и дневници, животописи и 

легенди, свързани с култовете на светците, а същевременно и 

свързаното с тях създаване на поклоннически центрове, карти и 

описания на поклонническите пътувания), срещите и контактите между 

българите и хърватите през късното Средновековие са обусловени от 

важни фактори. В периода на развитото и късното Средновековие към 

съществуващите и периодично обновявани антични римски пътища е 

разширена допълнително мрежата от сухопътни пътища из целия 

европейки континент, включително и в териториите на Югоизточна 

Европа и Балканите. В стопански, военен, културен, интелектуален и 

религиозен смисъл те не само са свързвали здраво Западна и Източна 

Европа, но и са засилили връзките между българските и хърватските 

пътешественици, сред които са и поклонниците. За това спомага и 

фактът, че най-голямата част от тези малшрути е водела към 

средновековната метрополия на цяла Европа – Константинопол (до 

1453 г., когато тези връзки направо прекъсват, но по-късно отново се 

възстановяват, без оглед на промените в религиозните обстоятелства). 

Още по-важна причина е, че тези континентални транспортни коридори 

са тръгвали от средновековния мегаполис до най-святото място за 

християнството – Светите земи. Както показват писмените източници, 

мрежата от старите римски пътища като via Militaris, via Diagonalis via 

Egnatia или via Danubia заедно с множеството други по-малки, вливащи 

се в тях, преминава през всички стратегически важни центрове както в 

Хърватия, така и в България. По тях през Хърватия към България – било 

през украинските и българските черноморски маршрути, или през 

Константинопол и по-нататък към Светите земи – са се движели 

многобройни пътници и различни войски в различни времена. 

Хърватските поклонници съставляват една наистина малка част от тях, 

но те са дали своя достоен принос за опознаването на българската 

държава, на нейното стопанство, език и, разбира се, религия. 

Черно море е представлявало важна отправна точка към 

малоазийските и поклонническите средища в Светите земи, дори когато 

е ставало дума за комбинирани сухопътно-морски поклоннически 

пътувания, които не са били рядкост както за източното, така и за 

западното християнство. Защото без оглед на страха от морските 

опасности пред поклонниците, факт е, че пътуването по море е било два 

пъти по-бързо, отколкото по суша. Освен източноправославните 

поклонници от хинтерланда на Черно море, много често пътувания са 

предприемали и славянски и скандинавски поклонници от Балтийския 
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район. Черноморското корабоплаване става особено активно от ХІІІ век 

нататък, когато генуезки и венециански преселници, установяват важни 

пристанища и колонии, сред които са и създадените в Одеса и Кафа на 

полуостров Крим. Оттам множество кораби са поемали към западното 

Черноморие, където особено важни са били българските пристанища 

Варна, Несебър ( Месемврия) и Бургас. 

През целия средновековен процес на поклонничество 

изключително голяма роля играе и Адриатическо море, по-специално 

неговият източен бряг заради добрата му населеност и гъстата мрежа 

многобройни пристанища и комуни от Пореч до Котор. Предвид 

стратегическото и стопанско значение на Истрия и Далмация от ХІ век 

насетне, Венеция започва да развива интензивен търговски обмен с 

Леванта, а нейни кораби с течение на времето използват все по-често и 

западни и хърватски поклонници. За настоящия труд е важен фактът, че 

в морските пътувания от Венеция до Светите земи и Константинопол, 

както и в тези от западното, българско крайбрежие на Черно море, се 

осъществява логическо преплитане и свързване на черноморските и 

адриатическите морски пътища, което допълнително засилва българо-

хърватските цивилизационни и религиозни връзки. 

Мрежата на средновековните сухопътни и морски пътища между 

България и Хърватия говори за съществуването на своеобразна 

средновековна „инициатива на две морета“, но ако добавим към това и 

обширното християнско славянско и скандинавско пространство на 

Североизточна Европа, заедно с изключително важната роля на 

Балтийско море, откъдето поклонниците по суша и по вода са поемали 

към Черноморието, картината на средновековното пространство, в 

което важно място заемат България и Хърватия, напомня до голяма 

степен за съвременната „инициатива на три морета“. В този смисъл 

можем да кажем, че тази инициирана преди няколко години съвременна 

идея има своите корени през Средните векове, а сред най-важните ѝ 

характеристики и тогава са били общоевропейското християнско 

пространство и отлично развитата мрежа от сухопътни и морски 

пътища, допринесли за постигането на трайните и здрави 

цивилизационни връзки между източното и западното християнство. 
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