
 
 
Анализа историјских докумената о цркви св. Ђорђа у Новом Горажду 

570 ГОДИНА ГОРАЖДАНСКЕ ЦРКВЕ 
 

Истприја Храма Светпг великпмученика Гепргија у Дпопј Спптници кпд 

Гпражда једва je ппзната. Извпри су пскудни - a ппдатака je такп малп, да 
ce тешкп мпгу сагледати у петстптинаседамдест  љета оенпг битисаоа. 
Пва знаменита грађевина, при кпјпј је Бпжидар Љубавић – Гпражданин 
пснпвап прву штампарију на ппдручју Бпсне и Херцегпвине, кпја је у 
перипду пд 1519-1523. гпдине, штампала коиге на српскпм језику и 

писму, мнпгп пута рушена и пбнављана, дпживела je и наше дане кап 
један пд најзначајнијих сппменика српске средоевекпвне културе. 

Пве, 2016.гпдине  навршава се 570 гпдина гпражданске цркве. 

Ппвпдпм тпг јубилеја анализирап сам дпступне истпријске дпкументе и 
ппкушаћу да, хрпнплпшки представим најбитније дпгађаја из “живпта“ пвпг значајнпг културнп-
истпријискпг сппменика. Надам се да ће неки пд тих ппдатака ппмпћи у будућим радпвима кпји се 
планирају у склппу црквенпг кпмплекса, кпји је прпглашен наципналним сппменикпм  БиХ – мислим прије 
свега на псликаваое цркве, изградоу у ппследоем рату ппрушенпг Црквенпг дпма,  уређеое пкплнпг 
прпстпра и истражне археплпшке радпве. 

П развпју цркве св.Ђпрђа у Дпопј Сппптници кпд Гпражда, крпз истприју ппстпје различита мишљеоа кпја 
се базирају на усменим казиваоима, дпступним писаним и истпријским ппдацима и истражним 
археплпшким радпвима. 

 Црква ппсвећена светпм великпмученику Гепргију (у нарпду тпг краја ппзната кап Црква св.Ђпрђа) 
пптиче из средине 15.вијека и представља задужбину Херцега Стефана Вукчића Кпсаче, у истприји 
ппзнатпг кап ктитпра више правпславних манастира и цркава на ппдручју некадашое 
Херцегпвине. У ктитпрскпм натпису смјештенпм на надвратнику улаза у цркву, уписана  је 6954 
гпдина. Пп средопвјекпвнпм византијскпм начину биљежеоа датума „пд битија“, тј. пд Адама,  тп 
пдгпвара 1446-тпј  гпдини пд Христпва рпђеоа, кап гпдини изградое цркве (6954-5508=1446).  

o У неким дпкументима, кпд истраживача кпји за рачунаое времена примјеоују 
александријску метпду, пп кпјпј се пд ппстанка свијета пдузима 5500 гпдина, кап гпдина 
изградое се ппмиое 1454.гпдина. 
 

 Други изузетнп значајан дпгађај у истприји цркве св.Ђпрђа, дпгпдип се крајем друге и ппчеткпм 
треће деценије 16.вјека. У вријеме изградое цркве Херцега Стефана у Дпопј Сппптници и недугп 
накпн тпга, птппчела је у Оемачкпј примјена нпве технплпгије штампаоа ппкретним слпвима  
1445. гпдине, на ручнпј преси,  па се пва гпдина пзначава кап гпдина изума штампарства. 
Гутенбергпва штампарска радипница је 1450. гпдине пдштампала неутврђену оемачку пјесму, а 
рад на Библији је ппчеп 1452., а завршип 1455.гпдине.  

Педесет гпдина ппслије генијалнпг Гутенбергпвпг прпналаска, српске штампарије заппчиоу да 
умнпжавају коиге из библијске коижевнпсти. Пд Цетиоске 1493, прекп штампарије Бпжидара Вукпвића у 
Венецији 1519, штампарије Бпжидара Гпражданина 1519, Рујанске штампарије 1536, Грачаничке 1539, 
Милешевске 1544 и 1557, Бепградске 1552. дп Мркшине штампарије 1552. гпдине. 

Гпражданска штампарија једина је преживјела та тешка времена ппд турским рппствпм – није се угасила. 
Ппслије Гпражда оенпм ппремпм, Димитрије Љубавић – унук Бпжидара Гпражданина, наставип је 
штампарскп умјеће у Румунији. 

 



 

Горажданска штампарија 1519-1523 

Пд 1519. гпдине у Херцегпвпј цркви ппчела је са радпм штампарија Бпжидара Љубавића - 
Гпражданина и синпва му Ђура и Тепдпра, најстарија на пвим прпстприма (друга на Балкану – ппслије 
Макаријеве у Црнпј Гпри и прва щтампарија у Турскпј империји). 

Щтампарија Бпжидара Гпражданина и синпва, најстарија и прва културна институција у Херцегпвини, 
свиједпчи да су Срби знали да прихвате нпве цивилизацијске и културне текпвине и да их искпристе на 
најбпљи начин. Срби су први међу правпславним нарпдима штампали коиге за себе, али и за друге. 

Гпражданска издаоа – штампарије Бпжидара Гпражданина, пставила су трајан белег у истприји српске 
писменпсти и културе, предавши ппкпљеоима три значајне и лијепе коиге:  

Служабник (Литургија) 1519, Псалтир с ппследпваоем 1521. и Мплитвеник (Требник) 1523 гпдине.  

Такп је ппред  духпвнпг пламена кпји је засијап изградопм пвпг храма у дплини Дрине, засијап јпш 
један – културни, спајајући се у вјечиту ватру кпја је пзарила и пзначила тај Храм и те Коиге кап 
истпријски светипник духпвнпг и културнпг сјаја за сва времена. 

 

Историјски докуменати о цркви св. Ђорђа у Новом Горажду 
 
Сава Кпсанпвић: Српске старине у Бпсни, Сарајевп, 1. Пктпбра 1870.гпдине  
 
У пвпм путппису Кпсанпвић је прибиљежип неке старине и записе, а пвдје издвајамп занимљиве записе п 
Гпражду и цркви св.Ђпрђа задужбини Херцега Стефана. 

 П Гпражду:  

o “Нащап сам се у Гпражду, варпщици кпја лежи на лијевпј пбали ријеке Дрине. Некад је 
била знатнија варпщ и звала се Е р м е н и ј а. Бег Сијершић, п кпјпј ће ппрпдици ниже 
бити ријеш, каза ми, да и сада стпји у цариградским прптпкплима: “Ерменија на Дрини са 
18000 дпмпва“.  

Кпсанпвић ппмиое и пстаке старих утврђеоа, “развалине некадащое тврдиоице херцега 
Стјепана на Градини, Сампбпр и Звешај“. 

 Ппис цркве:   

o “ Да пријеђем на ппис цркве. Пна је на свпд и средое је велишине, нп дпста виспка и плтар 
сразмјернп прпстран са једним прпзпрпм. Некад је била мплерисана. С лијеве стране 
ппред прпскпмидије има малу припрату на свпд без и једнпг прпзпра. У опј се сад не 
служи и храм је Архистратига Михаила, кап щтп свједпши и пешат црквени, гдје на 
истпм пище гршким писменима: 
Темплп је прпстп и нпвијег дпба. С десне стране средоа црква има самп један прпзпр 
гптпвп при зељи. На ластавици вище врата дигнут је камени звпник пд једнпг хвата и 
за два звпна, зидат пп свпј прилици кад и црква. Ппд звпникпм у камену има 
худпжаственп урезанп дијете гплп са барјакпм у руци, щтп бих рекап да представља 
васкрснуће Спаситеља. С десне стране с ппља дп прпзпра у црквенпм зиду има такпђе 
вјещтп израђен впјник имајући у деснпј руци кппље засађенп и низ дпље пкренутп (ваљда 
грб Херцегпвине): у лијевпј руци има стријелу, а на глави калпак са перјем. Ппкрај исте 
плпше на дпвратницима у прпзпра, кпји су пд црвенпг мермера, има некпликп натписа пд 
јеремпнаха исте цркве, кпји се не мпгу прпшитати. Самп тп разумјех, какп неки Герман 
каже да је пставип пца, матер и српдне пп крви, пак се у ту пбитељ населип да спасе 
дущу, те ппзива и друге да му ппщљедују. Из пвпг се види јаснп, да је пва црква била 
ппщте-житељни манастир... 



 П дпградои 

o  “Предоу цркву или препрату на щтук президап је у прпщлпм стпљећу племић из 
Гпражда Синан-паща Сијершић, кпји је пнда заппвиједап у Гпражду и пближоим тамп 
мјестима. Каква разлика у дјелу равнпимеоака: Синан-паще, кпји спали тијелп светпг 
Саве и Врашару, ппрущи тплике цркве, пспбитп у Призрену и стараще се изгладити сваки 
ппмен светиое српске! Каква велим разлика између оега и паще Сијершића, кпји ма да 
преврну вјерпм, али ппет пста у оему искра шуства прадједпвскпг!  

o Нп питаое је щта најглавније ппбуди Сијершића да призида ту црквицу, - дјелп, кпје је 
ваљда јединп пд пптуршене браће? Судећи пп једнпј надгрпбнпј плпши у истпј оегпвпј 
црквици, на кпјпј стпји пвај натпис: 

  

ја бих рекап, да се пва ппрпдица С и ј е р ш и ћ, прије негп щтп су се истуршили, звала: 
Шијеринићи, пак дпцније, Сијершићи, и да се Синан-паща сјетип некпг свпг дједа или 
прадједа, кпји мирнп ппшива ппд тпм хладнпм плпшпм пред црквпм херцегпвпм, и ганут 
српдственим или религијпзним шувствпм, ппдигап му црквицу вище грпба, те да у тпме 
барем нађе утјехе свпјпј савјести...   

 Билп какп му драгп, буди му хвала на тпм дјелу! 

 Сава Кпсанпвић је пд 1881 – 1885.  Управљап Дабрпбпсанскпм митрппплијпм 



Најсадржајнији дпкумент п гпражданскпј цркви, с краја 19.вјека пптписује аутпр З. У пвпј анализи навпдим 
самп неке дијелпве релевантне за пву тему.   

З.(Зечевић?): Задужбина Херцега Стефана кпд Гпражда (Б-Х Истпчник, Сарајевп, јуни 1890) 

Међу најзнаменитије сппменике старијег дпба у Бпсни и Херцегпвини, кпји дп данащоег дана 
пстадпще ппщтеђени пд неумитнпг зуба времена, мпже се несумоивп да убрпји гпращка црква 
– задужбина Херцега Стефана. Није тп мпжда, љеппта и пгрпмнпст грађевних размјера, или 
оезина макар и некадаоа дивпта и сјај, или пак бпгаствп пве грађевине, кпје јпј дају права, да 
буде уврщтена у ред најважнијих сппменика пве земље! 

Нищта пд свега тпга, већ једина пкплнпст, да пна самијем свпјим ппстпјаоем баца преважан, 
јасан арак у мрашну хистприју вјерских пднпщаја бпсанске државе у 15.вијеку – дпвпљна је, да 
дпкаже оенп гплемп знаменпваое.  

 Пписујући мјестп Зечевић, такпђе, навпди да је “ Према нарпднпм пришаоу, на пвпме мјесту, ђе је 
сада црква, билп распплпженп древнп Гпражде, кпје сетада звалп Ерменија. Кащое се та 
насепбина раселила и варпщ Гпражде ппдиглп на садаоем свпм мјесту“. 

Први, писани, ппдатак п радпвима на цркви ппјављују се тек у 18.вијеку, кап запис у једнпм примјерку  
пктпиха Бпжидара Вукпвића – Ппдгпричанина, штампанпм у Венецији, кпји је тада ппсједпвала 
гпражданска црква. 

 Да се пак Херцегпва црква у прпщлпме вијеку збиља ппправљала дпказује један на жалпст врлп 
кратак запис на кприци мљеташкпг пктпиха, ђе стпји записанп: ппкрила се црква гпращка 1778. 
. 

 Ппред  дпста детаљнпг пписа цркве Зечевић биљежи захвате на прпмјени првпбитнпг пблика 
цркве:  “ Други перипд грађевнпг стаоа цркве, настап је какп се приша, у прпщлим вијеку 
(1778.гпд. када је на службу у гпрашку цркву дпшап ппп Јпвп Кпспрић, први из угледне 
свештеничке ппрпдице Кпспрић, кпја је све дп 1992. гпдине, 214 гпдина, службпвала у цркви 
св.Ђпрђа у Гпражду- прим.ТМ), а прпмјена је наведена усљед вепма знашајних узрпка. Тпга времена, 
према приши нарпднпј, даде неки паща, шлан тада и пд вајкада у Ппдриоу мпћне и 
најзнаменитије ппрпдице бегпва Сијершића, ппдигнути велик приградак цркви сприједа у истпј 



щирини, а у дуљини пд 6 метара, дпшим је висина хватала једва нещтп вище пд пплпвину висине 
старе цркве. 

У тпј градои стара црква пстала је сасвим нетакнута, те се тада из нпвпг дијела цркве 
улазилп у стару цркву на прващоа врата. Кпд старих улазних врата бијаще ппдигнута 
каменита трпеза, те је исти приградак, какп се приппвиједа, бип је упптребљаван кап 
нарпшита црква, са хрампм св. Пца Никплаја. Гпдине 1869. разваљена је та трпеза, и утрпщена 
у зидаоу, самп је дп данас пстала оена гпроа плпша. Ступ те трпезе бип је пд тесанпг 
шетверпугплнпг камена, вас ппкривен некаквим римским натписпм, а утрпщен је са псталимјем 
градивпм гпд. 1869. “ 

Из исцрпнпг пписа цркве издвајам: 

 Црквене зидпве сппља и изнутра ппкрива сада прпста крешна пбљепа, а некада су, какп се приша, 
ти зидпви били укращени сликама. Кпд ппправака прије недавнпг времена пткривена је 
неппсреднп дп прпстпра за пјевницу, на мјесту, ђе је владишин стп, на зиду, гплема, прпстије 
израђена слика св. Архангела Михаила, нп данас се вище не види ппщтп је сва црква пбљепљена 
дебелпм кпрпм, кпју је набацила рука прпстих дпмаћих дјелатеља. 

 Избпшена јужна страна служи кап прпстпр за пјевницу, а сјеверна кап прилаз у ппбпшни прпстпр, 
у кпји се улази на ниска врата, Ппщтп у истпм прпстпру имаде уз истпшни зид мала каменита 
трпеза, а у зиду деснп и лијевп удубине кап за жртвеник и кадилпхранипницу, тп се мпже 
мислити, да је тај прпстпр некада служип кап засебна мала црквица, вепма ппдесна за 
скрущене мплитве великијех исппсника, имајући какп се приппвједа, храм сабпр св. Архангела 
Михаила, - дпшим данас служи кап мјестп за исппвједаое. Кад је тај пбишај у живпт приведен, да 
ли пд вајкада или пд нпвијег времена, - не да се пзнашити. 

 Акп се јпщ приппмене, да је уз предоу страну цркве прислпоен неукусан, једнпставан дрвени 
звпник, са једним звпнпм пд гпд. 1882., кпји је дар Оег.Вел.нащег премилпстивпг цара Франц 
Јпсифа I, - пнда је тиме у главнпм исцрпљен ппис садащоег стаоа грађевнпг стаоа Херцегпве 
задужбине. 

 Та стара црква имала је мален, плпшаст птвпрен звпник, слишан звпницима пп Далмацији, или 
пнпме на старпј мпстарскпј цркви, - са једним звпнпм. На врху бијаще каменит крст, кпји је дп 
данас сашуван, дпшим је звпник скиоен, какп се приппвиједа кпд прерађиваоа гпд.1869. Тп древнп 
звпнп билп је маленп, плиткп, слишнп ћаси, са увпм за утврђеое у сталак, щупљинпм великп за 
5-6 пка, а без икаква натписа. У кпликп дппире сјећаое садащоег наращтаја, истп се звпнп 
шувалп у плтару, те га ппщтп бијаще распукнутп, некакп щездесетијех гпдина пвпга вијека, 
пднесе нека Хачи Стака у Сарајевп, да га даде прелити, али – не зна се с кпјег узрпка,  - тек црква 
гпращка, щтп се сажаљевати мпра, пстаде без једнпг важнпг сппменика старине свпје. 

(Прим. ТМ: акп је, ппменути,  дрвени звпник бип уз цркву 1882., и акп је стари плпчасти звпник на ластавици 
склпоен 1869. гпд., питаое је, да ли је црква имала икакав други звпник дп 1882.гпдине). 

 

 Грпбна плпша кнеза Радпслава, стајала је све дп гпд. 1869. у крај врата старе цркве деснп уза 
саму шасну трапезу нпве цркве, дакле у цркви, из шега излази, да је заиста тај грпб, бип ппвпдпм 
дпграђиваоа цркве. 

 Гпд. 1869. мпже се у неку руку управп назвати кпбнпм гпдинпм у хистприји херцегпве цркве. Те се 
гпдине пкп цркве мнпгп радилп: дпзиђивалп, прерађивалп, - и црква је дпбила свпј данащои вид и 
устрпј, али на жалпст на неисказану щтету старинских сппменика исте цркве, у тпликп, да би 
пписиваш, кпји би прије гпдине 1869. бип предузеп ппис херцегпве задужбине, имап мнпгп мнпгп 
бпљи наглед на темељитпст и пптпунпст свпга рада, ппщтп би бип имап пред пшима вище 
стварних сппменика те древне цркве.  Исте гпдине ппдигнут је Сијершића приградак на исту 
висину са старпм црквпм, а звпник скинут. Тада је извађен зид пд прпшеља старе цркве, и црква 
тиме дпбила самп једну прпстприју за храм. Грпбна плпша кнеза Радпслава изнещена је уз цркве, 
и ппстављена на свпје садащое мјестп. Херцегпв натпис скинут је  са свпга древнпг мјеста и 
стављен над вратима нпвпг прпшеља, ђе се и сад налази. Некпји каменпви са натписима 
утрпщени су на дпзиђиваое и инаше, те је један дпспјеп, да ппслужи кап пквијер на прпзпру, кпд 



десне пијевнице, и такп ипак пстап на видику, дпшим су пстали исшезли испред пшију 
љубппитнпг испитиваша. Тада је уједнп нађена и шасна трпеза из храма св. Никплаја, а такп и 
плтарски древни зид кпји је служип кап икпнпстас у херцегпвпј цркви. Гплеме тврде плпше 
старпг патпса ппвађене, и ударен нпви патпс пд камена миљевине. Црква је тпме у ппгледу 
прпстпра и уређенпсти мнпгп дпбила (прије бијаще н. пр. изузевщи плтар, сасвијем мрашнп, а 
сад је дпбила 3 (три) нпва прпзпра) – али управитељи тпга ппсла нису мпжда ни слутити 
мпгли, какп су се у мнпгпме грднп пгрјещили п сппмен пснивапца и кащоих ктитпра и 
прилпжника тпга св. Храма, дпшим је све тп свјеснијпм управпм мпглп да се пбави, а да се не 
избрищу тплики трагпви црквене старине, кпја треба да је свакпме света и неприкпснпвена. 

 Занимљив је јпш један детаљ: “...Пшевидци казују, да се све дп сппменуте гпдине(1869) , исппд све 
стрехе, пкп цијеле цркве налазила ппщирпка пруга трпугластих ппља, насликаних на зиду, са 
гпре пкренутим врхпвима. Та ппља била су наизмјенице пбпјена црвенпм и зеленпм бпјпм, те су 
у оима уписивана (урезивана) имена мнпгијех прихпдника – да се јамашнп предаду вјешнпм 
сппмену, и за углед пптпоем наращтају. Кап щтп мнпги други предмети, такп је и пвај стари 
знашајни сппменик херцегпве цркве, упрппащћен гпд. 1869. “ 

 При сврщетку пвпга грађевнпг пписа цркве, ваља јпщ приппменути, да патпс црквени лежи у 
истпј висини са ппврщинпм земље, кпја пкплнпст такпђе пптврђује древнпст цркве, кпја је и 
према тпме ппстала прије турскпг псвајаоа, ппщтп су све, касније грађене цркве (н.пр. 
сарајевска, мпстарска и шајнишка стара црква), мпрале се маое или вище спущтати у земљу. 

 У прпстранпм црквенпм двприщту цијела сјеверна страна знатнп је узвищена. Кппајући грпбпве 
свпјим ппкпјницима, наилазили су Гпраждани ппд земљпм на гплемп уграђенп камеое, пд кпјега 
јпщ један цијеп низ и данас прпвирују из земље. Према пвпме даје се мислити, да ће тп бити 
трагпви пстатака некадащоег манстирскпг дпма. Дпдајемп к тпме јпщ, да се украј пута, 
ппщавщи пд цркве у Гпражде, у даљини пд 10-15 минута хпда налази старинскп малп грпбље, 
кпје нарпд назива “калуђерскп грпбље” – пнда не мпже бити сумое тпм, да је Херцегпва 
задужбина била некп вријеме манастир. 



У “ИСТПЧНИКУ“, мјесечнпм духпвнпм часппису за црквенп-прпсвјтне пптребе српскп-правпславнпг 
свештенства, свеска 6 и 7, стр.304, издатпг у Сарајеву за 
мјесеце јуни и јули 1891. пбјављена је инфпрмација да је у 
Гпражду на Видпвдан псвештан ЦРКВЕНИ ДПМ. 

  (... гпращка српска цркв.ппщтина дпзвплпм свпга 
рпдпљубивпг митрппплита Серафима, премда 
сирпмащна гплемијем жртвама ппдигла је уз 
Херцегпву задужбину “црквени дпм“ са 11 ппвећих спба 
и намијенила га упптреби нарпда кад цркви дпђе. Пвај 
дпм псвещтан је и нарпду птвпрен лицем на Видив-
дан п.г.). 

 
У “Истпчнику“ из 1893. Гпдине пбјављена је инфпрмација п Псвећеоу звпника гпражданске цркве: 

 “Дпбили смп ппзив свешанпм псвећеоу звпника 
Херцегпве цркве кпд Гпражда и свешанпм парастпсу за 
Херцега Стефана, пснпватеља исте цркве, кпје је 
приредила српскп-правпславна црквена ппщтина у 
Гпражду на дан св. Кпнстантина и Јелене, 21.маја 
1893. – кап дан смрти Херцегпве... 
...Ппслије псвећеоа свешани парастпс пснпватељу 
цркве, а уједнп и коижевним трудбеницима: старцу 
Бпжидару Гпражданину, јеремпнаху Тепдпру и ђакпну Радпју. “  

 



Из пвпг дпкумента видимп да је звпник завршен 1893. (у неким дпкументима се ппјављује ппдатак да је 
изграђен 1894.гпдине). Такпђе је записан датум смрти ктитпра цркве Херцега Стефана и ппдатак да се у тп 
вријеме давап свечани парастпс пснивачу цркве кап и пснивачу и штампарима старе Гпражданске 
штампарије. 



Миленкп М. Вукићевић : Из старих Србуља, Гласник земаљскпг музеја БиХ, Сарајевп, 1901. 

У пвпм раду прпф Вукићевић изнпси свпја сазнаоа п цркви Св.Ђпрђа у Гпражду, приликпм пбиласка цркве 
07.августа 1900.гпдине. 

Из пвпг рада издвајам два значајна ппдатка: 

  Први гпвпри п уништаваоу старих коига...Када се преправљала црква 1869. гпдине, пнда су на 
тавану или на хпру нађене мнпге “коижуре” и “старе артишине”, па су кап непптребне 
ппкупљене у двије три вреће и башене у Дрину. Тиме је упрппащћенп све щтп је билп вриједнп. 

 Други ппдатак гпвпри да је ипак у тп вријеме црква ппсједпвала један примјерак гпражданскпг 
Псалтира...Псалтир с Часлпвцем имап сам при руци, и акп дпста пщтећен, али се ипак задржап 
ппследои лист. С тпга изнпсим пвдје на ппсљедоа два листа пнп, щтп се не тише црквене 
садржине, и тп пд ријеши дп ријеши: 

Пвим преписпм је пбухваћен и запис Тепдпра Љубавића п паду Бепграда (1521.гпдине) и запис у 

кплпфпну п мјесту и датуму штампаоа коиге. 



Ђпкп Мазалић: Херцегпва црква кпд Гпражда (Гласник Земаљскпг музеја БиХ,Сарајевп, 1940) 

Према мишљеоу Ђ. Мазалића, кпји је вршип истраживаоа на цркви у Сппптници четрдесетих гпдина 20. 
вијека, пву цркву су зидали примпрски мајстпри п чему свједпчи дпста виспк прелпмљени свпд напса са 
пштрим пппречним лучним ппјасевима у гптскпм стилу чија је примјена у 15. вијеку била раширена у 
примпрју и кпји је имап утицаја и на сусједне пбласти. 

 Параклис са сјеверне стране плтарскпг прпстпра,  је стара грпбаљска  капела, сматра Мазалић, 
и најстарији је дип грађевине. 

 Црква кпју је ппдигап Херцег Стјепан и ппсветип је св.Ђпрђу, имала је један брпд и апсиду  - без 
пјевница. Сјеверним зидпм плтарскпг дијела ппкрила је јужни зид капеле. 

 У 16.вјеку цркви је, дпзидан западни дип, гптпвп једнакп дуг, а нещтп щири,  са пплупблишастим 
свпдпм. У тпј пбнпви са сјеверне и јужне стране призидане су двије пјевнице. На мјесту, гдје су у 
сјевернпм и јужнпм зиду Херцегпве цркве били пп свпј прилици прпзпри, избијени су прпстпри за 
пјевнице. 

 Патпс у напсу нижи је пд улаза и патпса плтарске прпстприје, кпји је ппдигнут за двије 
степенице, у свему 27 цм. Да ли је патпс у светилищту бип пдувијек вищи пд пнпга у напсу 
тещкп је рећи. Судећи пп висини на кпјпј данас стпји апсидални прпзпр, изгледа да је касније 
ппдигнут. Вјерпватнп у 16.вијеку. 

 Старији дип цркве није имап сппља никаквих декпрација псим једнпставнп прпфилисаннпг 
заврщнпг вијенца на сјевернпм и јужнпм зиду те апсиди. Ппщтп су периметрални зидпви 
ппвищени у нпвије вријеме пригпдпм неке пправке, мпжда 1894., за пкп 0,50 м, пстап је тај 
вијенац ниже. 

 Сви крпвпви (цријеп) нпви су (1922.гпд.). Главни је на двије впде, пнај јужне пјевнице на три, 
апсидални на щест. Сјеверна пјевница с капелицпм има самп једнпсливан крпв. 

 Мали звпник “на ластавици вище врата“, кпји је јпщ Кпсанпвић гледап, бип је ппдигнут 
вјерпватнп 1869.гпд.  Арсеније Ппппвић-Кпспрић, “јефимер“, записап је у Трипду цвијетнпм, кпји 
се налази сад у ппсједу гпращкпг парпха г. Мргуда Кпспрића, да је црква те гпдине пправљена. Пн 
тп нарпшитп истише. 

https://obnovasopotnice.files.wordpress.com/2013/10/hercegova-crkva-kod-gorac5beda_c491-mazalic487.pdf


 Данащои звпник, ппдигнут је 1894, сам за себе пријатнпг је изгледа, нп оегпва декпративнпст 
пдудара пд једнпставнпсти псталих дијелпва цркве и не ппднпси се с оима. Два масивна 
каменита ступц и два пиластра, шинећи тетрапилпн, засведен плитким кружним крижастим 
свпдпм, нпсе псталу кпнструкцију. Улаз у звпник је изнутра. Виспк је 1,66 м, щирпк 0,56 м, 
дебљине зида 0,65 м. Дп оега се дплази с дрвенпг хпра, дп кпга впде дрвене степенице: све 
нпвијег времена. 

 Црквени икпнпстас нпвијег је времена, фабришке прпвенијенције, из Нпвпг Сада. Међу старијим 
икпнама прпнащап сам рад ппзнатпг нащег икпнпписца Алексија Лазаревића, сина Симеунпва из 
првих деценија 19.вијека. Пдлишнп је пшувана. Представља св. Никплу у пријестплу кап пбишнп: 
благпсиљајући деснпм рукпм и држећи у лијевпј еванђеље. Пкп оега су мале слишице у 
картущама. Над главпм св. Трпјица, а псталих дванаест приказују ппзнате дпгађаје и шуда из 
свешева живпта. Сва слика рађена је у раскпщнпм рпкпкпу. Ппзадина је златна, кплпр жив, а 
дискретан. Табла на кпјпј је слика изведена, састављена је пд двије даске, међу се ужљебљене и 
ушврщћене двијема прешкама с леђа. Велишина: 0,96 х 0,765 х 0,035 м. На слици је сашуван и 
пригиналан, барпкни пквир. Запис се налази при дру и гласи: 
 

 



 

Здравкп Кајмакпвић,  Дрина у дпба Кпсача, 1981. гпдине 

Најкпмплетније археплпшкп-архитектпнскп истраживаое, на пснпву запажаоа на терену, усмених 
предаоа, истпријских дпкумената и чиоеница и спндажнпг испитиваоа пбавила је екипа истраживача 
ппд впђствпм Здравка Кајмакпвића, уз сарадоу са стручоацима разних специјалнпси (др Влајкп 
Палавестра, др Чпн Фао и мт Милица Кпспрић, директпр музеја Истпчне Бпсне у Тузли). 

Резултати истраживаоа су пбјављени у гпдишоаку “НАЩЕ СТАРИНЕ” Завпда за заштиту сппменика 
културе и прирпдних знаменитпсти и ријеткпсти Бпсне и Хецегпвине:  Здравкп Кајмакпвић,  Дрина у дпба 
Кпсача , 1981. гпдине.  

 Кајмакпвић, на пснпву пбављених испитиваоа, хрпнплпгију настанка ппјединих фаза цркве пвакп 
приказује: 

1. Најстарији дип цркве је крстппбразни брпд, пнај кпји је пресвпђен прелпмљеним свпдпм, и 
плтарски прпстпр са апсидпм. 

2. Параклис са сјеверне стране плтарскпг прпстпра призидан је уз цркву дпцније. 
 
Пве тврдое З. Кајмакпвића, супрптне су мишљеоу Ђ.Мазалића. Пбзирпм да су базиране на детаљнпм 
археплпшкпм истраживаоу (спндираоем терена) сматрам да су вјерпдпстпјније. 
 

3. Западни, припратни дип цркве, пресвпђен пплупблишастим свпдпм, вјерпватнп је најмлађи, а 
свакакп млађи пд крстппбразнпг истпшнпг дијела цркве. 

4. У мпменту када је западни дип призиђиван уз цркву пна није била у рущевинама, већ је намјернп 
цркви срущен западни зид да би се призиђиваоем дпбип већи прпстпр. Мјестп гдје се спаја 
старија и нпвина грађевина није уз западну ивицу трћег пиластра негп се налази 60 цм пд пве 
ташке према западу. 

5. Ктитпрски натпис Херцега Стефана налазип се првпбитнп изнад улаза у стару цркву. 
Дпвратници тих врата били су укращени “мправским ппплетпм”. Када је црква прпдужавана 
камен са натписпм и десни дпвратник пренещени су и уграђени на нпва врата цркве. Лијеви 
дпвратник и декпративни архитрав изграђени су тек тпм приликпм. 

6. Ктитпрски натпис пажљивп је калкиран и оегпв је садржај слиједећи:  



 

Датум кпји се шита је 6954–5508 = 1446. гпдина. Прптурјешнпст кпја се јавља пваквим шитаоем датума 

разријещип је Иларипн Руварац (П натпису на цркви Херцега Стефана у Гпражду, Глас Српске краљевске 

академије, Бепград, 1889.). 

Према навпдима З. Кајмакпвића у склппу археплпшкп-архитектпнских истраживаоа извршених 80-тих 

гпдина 20.вијека (спндираое терена је вршенп на пет мјеста: на сппјевима пјевница и напса, на сппју 

параклиса (капелице) и плтарске припрате, на сппју старпг и дпграђенпг дијела напса и на два мјеста у 

ширем кругу црквенпг двпришта). 

 Ппкущај да се у унутращопсти цркве идентификују фреске псталп је без резултата. У 
херцегпвпј цркви избущенп је укупнп 64 спнде у малтерима али ни једна није ппказала трагпве 
бпје. Ипак, испитиваоа су јаснп ппказала да је црква без икакве сумое имала свпј фрескп декпр. 
Прије свега п тпме свједпши вепма лпще изведенп и рустишнп унутращое лице зида, щтп је 
дпказ да је већ приликпм градое цркве билп предвиђенп псликаваое. Ппједине спнде ппказале су 
и пстатке финпг фрескп малтера у првпм слпју. Пп оему је бип 
набашен нещтп млађи слпј сивкасте бпје, а пвај је бип ппкривен 
сасвим нпвим малтерпм тамнпг тпна, пп кпме је врщенп 
крешеое и “мплпваое“  зидпва. 
Да  је црква стварнп била псликана, пптврдили су скпрп сасвим 
слушајнп, налази у спнди брпј 6. Кппаоем пве спнде уз улазна 
врата у манастирскп двприщте, на удаљенпсти пд 25 м западнп 
пд цркве, да евентуалнп устанпвимп ппстпјаое темеља старих 
манстирских кпнака, исппд дебелих наслага ила и стерилне 
земље, на дубини пд 115 цм прпнађенп је мнпщтвп 
каснпсредопвјекпвне керамике разне врсте, затим фрагменти 
ппека, впдпвпдних керамишких цијеви и гпмила камеоа пд 
ппрущених зидпва са малтерпм. Такав састав земљищта бип је 
све дп дубине пд 160-200 цм, на кпјпј су, у сјевернпм врху спнде 
прпнађени фрагменти пбијених фресака. Пни су лежали 
ппмијещани са малтерпм и каменпм из ппрущених зидпва, а 
пднпсе се на декпрацију спкла. Састављаоем фрагмената 
ппказалп се да је спклп билп укращенп стилизпванпм палметпм 
бијеле бпје кпја је изведена на тамнп пкер, црнпј ппзадини. Три друга фрагмента пптишу пд 
сликаних свијетлих завјесица пп кпјима су сликари извели пкерасте, црне и црвене листпве и 
граншице. И пвај прнамент пптише са фриза кпјим је бип укращен најнижи ппјас у плтарскпм 
прпстпру. Друге мптиве нисмп нащли, те, будући да се ради п прнаментима 
карактеристишним за све еппхе српскпвизантијскпг сликарства, није мпгуће судити из кпјег 
времена пве фреске пптишу. 
Малтер је једнпслпјан, свијетлпсивкасте је бпје и у саставу има ппред креша и ппкрупнпг 
тамнпг щљунка. Трине нису прпнађене. 
 
Ппстпје двије мпгућнпсти да се пбјасни налаз пвих фресака: а) Фреске пптишу из неке ппрущене 
трпезарије или маое цркве унутар манастирскпг кпмплекса, и б) Фреске су пвдје изнещене и 
“сахраоене“ накпн оихпвпг пбијаоа у цркви. Пвп другп је вјерпдпстпјније. 
 



Будући да је на мјесту гдје су нађене фреске ппстпјап дебеп насип пд муља претппставља се да 
је пн настап деппнпваоем нанпса кпје је Дрина дпнпсила у вријеме великих ппплава. Из тпг 
разлпга дубина на кпјпј су фрагменти прпнађени није пд пресуднпг знашаја, пднпснп вријеме када 
су фреске “сахраоене“ не мпра бити мнпгп далекп. 
 У истпј спнди на дубини пд 170 цм прпнађен је један сребрни прстен. На оегпвпм лицу уграђен је 
зелени камен (малахит) са двије црвене вене у пблику пламишка. Са стране престен је укращен 

са двије угравиране гране. Прешник 1,9 цм. У близини 
прстена прпнађен је и један турски нпвшић из 18. дп 19. 
вијека.  

 
Ппека кпја је прпнађена била је дебела 3 и 4 цм. На 
некпликп мјеста нађени су пстаци угљенисаних греда. 
Кпмпактни зид није идентификпван, те се мпже 
сматрати да се ради п деппнији најразнпврснијег 
материјала – сметљищте. Кппаоа у близини пве спнде 
свакакп треба наставити какп у щирину такп и у 
дубину. 

 
Спнда бпј 4 (400 х 200) ппстављена је на удаљенпсти пд пкп 20 м, пд сјевернпг зида цркве. На 
дубини пд 75 цм прпнађен је зид манастирскпг кпнака кпји је затим пткппан пп шитавпј дужини 
(28 м). Текап је паралелнп са сјеверним двприщним зидпм на удаљенпсти пд 3,5 м пд оега. Дебеп 
је 30 цм, щтп је знак да се ради п некпј маое знашајнпј грађевини. 
 
Спнде су накпн пажљивих испитиваоа и узимаоа фптп и технишке дпкументације, ппнпвп 
затрпане. 



 

Радпви пред рат и ппслије рата (1992-1995.) 

 У перипду 1987/88. гпдине извршени су пбимнији радпви на цркви. Да би се спријечили негативни 
утицаји пд ппраста ппдземних впда услијед предстпјећег пуоеоа акумулације ХЕ “Вишеград“, 
демпнтиран је ппстпјећи камени ппд, урађена је ппдна ппдлпга, замјеоен дип пштећених ппдних 
камених плпча и ппнпвп мпнтиран ппд. Дп висине пд 1м пд ппда извршенп је иоектираое 
камених зидпва. Изведени су и радпви на звпнику – пмалтерисани су дијелпви звпника пд фасадне 
ппеке. 
  

 Највеће страдаое црква св.Ђпрђа је претпјела 
у ппсљедоем рату (1992-1995. гпдине). 
Септембра мјесеца 1992. накпн штп је српскп 
станпвништвп прптјеранп са свпјих вјекпвних 
пгоишта и напустилп теритприју Гпражда, 
муслиманска впјска БиХ, пред пчима 
ппсматрача и впјске западних прпсвијећених 
земаља (Гпражде је билп зпна ппд заштитпм 
УНПРПФПР-а), запалила је Херцегпв храм, 
пштетила кпнструкцију и фасаде и дивљачки 
пскрнавила унутрашопст храма. Изгпрјела је 
крпвна кпнструкција, ппдне камене плпче су 
пплпмљене или уништене. 
Запаљен је и разрушен црквени дпм. 
 

Спндажна мјеста 



 Крајем априла 1994. Впјска Републике Српске је пслпбпдила дијелпве гпражданске ппштине у кпм 
је и древни храм Херцега Стефана. Услијед дјелпваоа виспких температура приликпм спаљиваоа 
храма, детпнација у неппсреднпј близини и дуге излпженпсти дјелпваоу атмпсферилија 
ппремећена је кпнструктивна стабилнпст пбјекта, свпд је на више мјеста дпбип улегнућа, ппјавиле 
су се пукптине у зидпвима. 
Слика затеченпг стаоа пписана је у записнику п увиђају МУП-а Републике Српске пд 
27.04.1944.гпдине. 

 Радпви на санираоу ппчели су у крајем 

децембра 1994. гпдине, ппстављаоем нпвпг-

привременпг крпва да се пбјекат кпликп-

тпликп заштити пред наступајућу зиму. Радпви 

нису мпгли раније ппчети јер УНПРПФПР није 

мпгап пбезбједити оихпвп безбједнп 

извпђеое. У тим радпвима грађевинскпј групи 

ппштине, ппмагали су инжиоерци Пете 

ппдриоске бригаде ВРС, кап и впјници 

британскпг батаљпна из састава УНПРПФПР-а. 

 Претхпдни радпви 

20.04. 2000. 

o Епархијски управни пдбпр Епархије Дабрпбпсанске пдбрип је пбнпву Храма Светпг 
Великпмученика Гепргија у Српскпм Гпражду, према прпјекту кпји је урадип Републички завпд 
за заштиту културнп-истпријскпг и прирпднпг наслијеђа Републике Српске. 

o На пснпву прикупљених ппнуда кап најппвпљније, за извпђеое главних грађевиских радпва 
ангажпванп је ДПГП "ГРАНИТ" - Вишеград. 

o Радпве на малтерисаоу ваоских и унутрашоих зидпва цркве (малтер за фрескп сликаое), 
фасадерске и ппдпплагачке радпве извелп је предузеће "Грађевинар"- Љубиое.  
 

 Главни грађевинскп-занатски радпви на Пбнпва цркве 2000-2003.гпдине 

2000.гпдине 

У првпј гпдини пбнпве Цркве Светпг Ђпрђа, 
најзначајнији радпви су на вријеме завршени:  
Санација кпнструкције цркве-бетпнираое 
серклажа и куппле и иоектираое зидпва и 
свпдпва, крпвна кпнструкција и 
крпвпппкривачки радпви – бакарним лимпм.  

Пбезбјеђена је стабилнпст пбјекта и заштита пд 
даљег прппадаоа, а ствпрени су услпви за 
наставак извпђеоа препсталих радпва накпн 
зимскпг перипда. 

 

2001. гпдине 

Наставак крпвпппкривачких радпва  
Израда и мпнтажа крпвне кпнструкције и ппкриваое звпника  
Малтерисаое унутрашоих зидпва и свпда Цркве. 

 



2002. гпдине 

Израда и мпнтажа степеништа и галерије  
Малтерисаое ваоских зидпва Цркве  
Кречеое унутрашоих зидпва и свпдпва Цркве  
Израда ппдпва пд камених плпча  
Израда и мпнтажа икпнпстаса  
Кречеое ваоских зидпва Цркве–фасада  
Израда пграде пкп цркве.  

 2003. гпдине 

Уређеое прпстпра у ппрти цркве  
Израда икпна и ппстављаое на икпнпстас  

07. Септембар 2003: ПСВЕШТАОЕ ЦРКВЕ  
 



Научнпистраживачки прпјекат Гпражданска штампарија 1519-1523 

 У перипду 2003-2009.гпдине, уз мнпгп труда и мнпгп прпблема у пбезбјеђиваоу архивске грађе и 
финансијских средстава, реализпван је научнпистраживачки прпјекат п Гпражданскпј штампарији. 

 Прпјекат су реализпвали :  
• Нарпдна библиптека Србије и  Филпзпфски факултет у Истпчнпм Сарајеву у сарадои са:  

o Српскпм академијпм наука и уметнпсти,  
o Библиптекпм Матице српске,  
o Бпгпслпвским факултетпм у Бепграду и  
o Музејпм Српске правпславне цркве 

У пквиру прпјекта извршена су пбимна библипграфска истраживаоа и идентификација издаоа 
Гпражданске штампарије у земљи и инпстранству. Истраживана је архивска грађа и фпндпви ппјединих 
библиптека. Ппсебнп су истражени фпндпви и збирке у:  

o Библиптеци Св. синпда Румунске правпславне цркве у Букурешту,  
o Нарпднпј библиптеци Србије,  
o Библиптеци Матице српске у Нпвпм Саду,  
o Музеју српске правпславне цркве у Бепграду,  
o Библиптеци манастира Хиландара,  
o Библиптеци и архиву Српске академије наука и уметнпсти у Бепграду.  

 

 Истраживаое је пбухватилп псниваое, рад и издаоа Гпражданске штампарије (1519–1523) у 
Венецији и Гпражду. Прпучен је и наставак рада штампарије, пп оенпм пресељеоу у Тргпвиште, и 
оен дппринпс развпју штампарства у Румунији.  
Прпучен је језик гпражданских коига, писмп и правппис.  
Ппсебнп је сагледанп мјестп и улпга гпражданских коига у литургичкпј коижевнпсти кап и у 
коижевнпсти у Бпсни и Херцегпвини у 16. веку. Истражени су и пписани впдени знаци на папиру и 
ппвез гпражданских коига. 

Резултат пвпг прпјекта је збпрник радпва ппд наслпвпм Гпражданска штампарија, у кпме су свпјим 
радпвима кпмпетентни истраживачи ппсветили дужну пажоу првпј штампарији у Херцегпвини, кпја је 
радила при цркви светпг Гепргија на Дрини кпд Гпражда ппчеткпм треће деценије 16.вијека. Пвим 
радпвима је знатнп пппуоена празнина у истприји старпг српскпг штампарства, исправљене су мнпге 
грешке, саппштена нпва научна сазнаоа, а умаоена је и празнина збпг недпстатка мпнпграфије. 



Шетвпрптпмни кпмплет  ГПРАЖДАНСКА ЩТАМПАРИЈА 1519-1523,  ппред Збпрника научних радпва, 
садржи и три фптптипске коиге: Служабник (Литургија) из 1519., Псалтир с ппследпваоем из 1521. и 
Moлитвеник (Tребник) из 1523.гпдине. 

 
 

У тпку 2009.гпдине пдржане су прпмпције пвг значајнпг прпјекта у САНУ - Бепград 12.маја, на Униврзитету 
Истпчнп Сарајевп 22.маја, затим  у Канада (Кичинер и Милтпн) срединпм нпвембра. 

Централна прпмпција – свечанп представљаое издавачкпг прпјекта Гпражданска штампарија 
1519-1523, пдржана у ппрти храма Св.Ђпрђа, упчи Петрпвдана 11.јула 2009.гпдине. 

Такп су ппсле скпрп 500 гпдина коиге гпражданске штампарије враћене на мјестп свпг настајаоа у храм 
св.Ђпрђа у Дпопј Сппптници – Нпвп Гпражде. 



Резиме 

У пвпм дументу хрпнплпшки су пписани најбитнији дпгађаји, на пснпву усмених казиваоа, писаних 
дпкумената, и истраживаоа кпји гпвпре п бурнпј истприји храма Херцега Стефана, кпји је преживип 
вишевјекпвну бурну истприју Балкана: Турскп рпбствп, два свјетска рата, скрајнут у вријеме кпмунистичке 
ере и спаљен у рату 1992.гпдине, пд стране несретника кпји нису били свјесни да се оегпве културнп-
истпријске вриједнпсти не мпгу уништити. 

Мнпгп пута пбнављан и дпграђиван, страдавап је и ппнпвп се уздизап. 

Страдавале су  и коиге штампане у оегпвпм пкриљу, кап трајни биљег  оегпвпг значаја у културнпј 
истприји. Дијелећи судбине људи пвпг краја, уништаване су и разнпшене у прпгпнима, или су у ратним 
вихприма гпријеле заједнп са црквпм. Затп је и малп сачуваних примерака гпражданских издаоа.  
Препстали се данас чувају у дпмаћим и светским црквеним и музејским збиркама. 
Гпражданска црква, кплијевка наше штампане коиге, нема ни један примјерак нити фрагмент свпјих 
пригиналних коига.  

Пбнпвпм разрушенпг Храма 2003. гпдине и реализацијпм научнпистраживачкпг прпјекта Гпражданска 
штампарија 1519-1523. ппнпвп се разбуктап пламен духпвне и културне вјечите ватре у дринскпј дплини. 

Да ли ће се успјети у реализацији прпјекта “Задужбина Љубавића”, кпјим је предвиђена и пбнпва 
Црквенпг дпма у кпме би била смјештена библиптека Бпжидар Гпражданин и сппмен спба старе 
гпражданске штампарије, не зависи самп пд сирпмашне ппштине Нпвп Гпражде. Требалп би тп бити брига 
и Митрппплије дабрпбпсанске и СПЦ и акадмија науке и умјетнпсти и министарстава културе и прпсвјете, 
и других научних и културних институција Републике Српске, БиХ и Србије, и свих пних кпји мпгу 
преппзнати вриједнпсти пвпг културнпг блага.  

Тп је пбавеза према културнпј баштини – афирмисати пву значајну културну текпвину и недпзвплити да 
ппнпвп буде скрајнута изван дпмашаја пажое културне јавнпсти и ппстане биљег наше ппвршнпсти и 
небриге према светиоама кпје су надживјеле вријеме. 

Није далекп 2019. гпдина када треба пбиљежити јубилеј  - 500 гпдина ппчетка рада штампарије Бпжидара 
Љубавића - Гпражданина. 





Пбнпвљена црква Св.Ђпрђа 

 
Важни датуми Храма Св.Ђпрђа: 
 
1.  Гпдине 1446. - Изграђена црква Св.Ђпрђа 
2.  У перипду пд 1519 - 1523. – При,тада манастиру радила је штампарија Бпжидара Љубавића. 
3.  Гпдине 1778. -  Прекривена црква и са западне стране дпграђен приградак, дпбрпчинствпм Сијерчића. 

Дпшап први ппп из ппрпдице Кпспрића јереј Јпван Кпспрић. 
4. Гпдине 1869. - Пбимни радпви на цркви Св.Ђпрђа - Дпградоа припрате, ппдигнут је “Сијерчића 

приградак” на исту висину са старим дијелпм цркве, а ппстпјећи звпник скинут.  
5.  Псвештаое нпвпизграђенпг  Црквенпг дпма, на Видпвдан 28.06.1891.гпд.  
6.  Псвећеое нпвпизграђенпг звпника 21.маја 1893.гпд. 
6.  Гпдине 1981. – Извршена археплпшка истраживаоа (З.Кајмакпвић), и радпви на прекриваоу, кречеоу 

и друге маое пправке. 
7.  У перипду пд 1987/89  - Урађена је ппдна ппдлпга, замјеоен дип пштећених ппдних камених плпча и 

ппнпвп мпнтиран ппд. Дп висине пд 1м пд ппда извршенп је иоектираое камених зидпва. Изведени 
су и радпви на звпнику – пмалтерисани су дијелпви звпника пд фасадне ппеке. 

8.  Гпдине 1990.гпд. - изграђен зид пкп Ппрте  храма Св.Ђпрђа. 
9.  У перипду пд 2000-2003.гпд. - Пбнпвљен у рату 1992.гпд. спаљен и разрушен храм. Храм св.Ђпрђа 

псвештан је 07.септембра 2003.гпд. 
10. Централна промоција научно-истраживачког пројекта Горажданска штампарија 1519-1523, одржана у 

порти цркве Св.Ђорђа, уочи Петровдана 11. јула 2009.године. 

 

 

            

 

 Приредио: Миломир – Мимо Тамбурић

 

Једна од ријетких фотoграфија цркве - сниљено пред II св. рат 


