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ПЉЕВЉА И ПЉЕВАЉСКИ КРАЈ КАО ИСТРАЖИВАЧКА 
ТЕМА ЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ ОСМАНИСТИКЕ

Период омеђен османским заузимањем српских земаља с једне и Првим 
српским устанком с друге стране замишљене историјске праве представља 
још увек један од најслабије истражених периода српске националне исто- 
рије. Узроци таквог стања не само у српској, већ у читавој јужнословенској 
историографији могу се објаснити најмање двема групама разлога:

-  неприступачност извора релевантних за такву врсту истраживања 
(османска грађа се чува првенствено у турским архивима у Истанбулу и Ан- 
кари, за које је у протеклим деценијама било изузетно тешко добити дозволе 
за рад; иако је тај процес сада знатно олакшан, остаје проблем недостатка 
материјалних средстава за овакву врсту истраживања), и

-  недовољан број истраживача са „специфичном знањима“ (познавање 
османског турског језика, дипломатике и палеографије) који би могли при- 
ступити овом послу.

Прве збирке историјске грађе османске провенијенције преведене на 
српски језик објављене су пре Другог светског рата, напорима пионира на- 
ше оријенталистике Глише Елезовића и Фехима Барјактаревића. Овај пото- 
њи је трагом списка фермана, бурундија, хуџета, мурасела, хућума и тезкера 
за манастире Свету Тројицу, Бању, Маржиће, Довољу и Дубочицу, који се 
чувају у архиву манастира Св. Тројице, а на које је први пажњу научној јав- 
ност скренуо Танасије Пејатовић,1 1936. године објавио превод османске

1А. Пејатовић, Списак фермана, бурундија, хуџета, мурасела, хућума и тезкера за мана- 
стире Свету Тројицу, Бању, Маржиће, Довољу иДубочицу, који се налазеу архиви манасти- 
ра Ceeme Тројице, Споменик СКА XXXIX, други разред 35, Београд 1903, 89-106.
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грађе релевантне не само за Пљевља и пљеваљски крај, већ и шире, за обла- 
сти Полимља и Потарја током дуготрајне османске власти.2

Након Другог светског рата објављивање османске грађе, и уопште 
њено увођење у савремену историографију на јужнословенским језицима 
започето је истраживањима и радовима Бранислава Ђурђева, затим Хази- 
ма Шабановића, Недима Филиповића, Ахмеда Аличића, Адема Ханџића, 
Милана Васића, Душанке Бојанић, Радмиле Тричковић, Олге Зиројевић.3 
Мада праћено бројним тешкоћама, због релативно слабе сређености, а и 
отворености турских архива, истраживања ради прикупљања ове врсте из- 
вора настављена су и касније, тако да се данас код османиста са простора 
бивше Југославије налази релативно богата колекција те врсте докуме- 
ната.

Међутим, намеће се утисак да грађа није прикупљана систематски и 
плански, већ више по личним афинитетима и склоностима, тако да су многе 
важне теме из прошлости српског народа под османском влашћу ипак оста- 
ле на маргинама критичке историографије. Једна од таквих тема је свакако 
и прошлост Пљеваља и пљеваљског краја у периоду од 1465-1804.

У домаћој историографији не постоји целовит приказ историје Пљева- 
ља и пљеваљског краја у прва три века османске владавине.4 Ипак, овај про- 
стор, у поменутим временским међама није у потпуности измакао пажњи 
истраживача. У прегледу литературе која се бави поменутим питањем неза- 
обилазна је  студија академика Милана Васића, која, иако посвећена градо- 
вима у данашњој Црној Гори у целини, пружа обиље података о прошлости 
Пљеваља у периоду османске власти.5

Што се тиче економске делатности у Пљевљима и околини у истражива- 
ном периоду, свакако је  најобимнија и највреднија студија Богумила Храба-

2 Ф. Барјактаревић, Турски документи манастира св. Тројице код Пљеваља, Споменик 
СКА LXXIX, други разред 62, Београд 1936, 1-37.

3 Детаљнију библиографију видети: Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак 1476- 
1560. Земља. Насеља. Становништво, Београд 2004, 323-334.

4Ово саопштење поднетоје на научном скупу одржаном јуна 2006. године. У међувреме- 
ну, до тренутка објављивања (2009. године), изашло је из штампе колективно дело Истори- 

ја  Пљеваља, у коме је детаљно обрађена прошлост Пљеваља и околине, од праисторије до 
најновијег доба. Чак три поглавља ове монографије посвећена су прошлости Пљеваља под 
османском влашћу (Е. Миљковић, Пљеваљско друштво -  прображај српског трга у  осман- 
ску касабу, 89-131; Т. Поповић, Пљевља у  XVI и XVII веку, 131-147; Е. Пелидија, Пљевља и 
п/Ђеваљски крај у  XVIII стољећу, 147-175), чиме је у великој мери испуњена раније уочена 
историографска празнина.

5 Историја Црне Горе, од почетака XVI до краја XVIII вијека, књига трећа, том први, Гра- 
дови под турском влашћу (М. Васић), 503-607, Титоград, 1975 (= Васић, Градови)
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ка објављена у Историјским записима 1955. године, израђена првенствено 
на основу дубровачке грађе.6

Преглед литературе о овој теми не би био потпун ако би се изоставила 
монографија, која није велика по обиму, али је зато изузетно богата подаци- 
ма, аутора Енеса Пелидије и Бехије Златар, посвећена Пљевљима и околини 
у првим вековима османске власти.7

Многе монографије и чланци баве се парцијално овим крајем за време 
дугогодишње османске власти у њему. Као пример, наведимо само књигу 
Хазима Шабановића Босански пашалук,8 где се јасно уочава како је вршена 
административно-територијална подела пљеваљског краја за време осман- 
ске власти. Сличном темом бави се и незаобилазан чланак Томе Поповића, 
који је  прецизно датирао када је седиште херцеговачког санџак-бега преме- 
штено из Фоче у Пљевља.9

Иако настали из пера историчара уметности, те тако по строгим мето- 
долошким критеријумима не припадају историографији у ужем смислу, а 
свакако не османистици, веома су занимљиви и важни радови који су по- 
свећени архитектнонским грађевинама изграђеним у Пљевљима. Када је 
хришћанска сакрална архитектура у питању, најзначајније је дело Сретена 
Петковића посвећено манастиру Свете Тројице.10 Исламски верски објекти 
настају највећим делом седамдесетих година XVI века. Најбољи преглед њи- 
ховог настанка и карактеристика написао је наш познати стручњак за ислам- 
ску архитектуру Андреј Андрејевић."

Иако овај преглед литературе представља сажетак у односу на све оне 
чланке, који са разних аспеката представљају Пљевља за време османске 
доминације у овом насељу, на самом крају се свакако морају поменути чети- 
ри броја Гласника Земаљског музеја у Пљевљима, покренутог 1999. године,

6Б. Храбак, Прошлост Пљеваља no дубровачким документима до почетка XVII стоље- 
ћа, Историски записи, година "VIII, књига XI, Тигоград, 1955, 1-38. (=Храбак, Прошлост 
Пљеваља)

7Е. Pelidija, В. Zlatar, Pljevlja i okolina u prvim stoljećima osmansko-turske vlasti, Pljevlja 
1988, 5-81. (=Pelidija, Zlatar, Pljevlja i okolina)

8H. Šabanović, Bosanskipašaluk, postanak i upravnapodjela, Sarajevo 1982, 1-272. (=Saba- 
nović, Bosanski pašaluk)

9 T. Popović, Kada je  sedište hercegovačkog sandžakapremešteno iz Foče u Pljevlja, Prilozi za 
orijentalnu filologiju, Х-Х1, Sarajevo 1961, 267-273.

10 C. Петковић, Манастир Света Тројица код Пљеваља, Београд 1974, 9-165 (=Петковић, 
Манастир Света Тројица).

11 А. Андрејевић, Исламска монументална уметност XVI века у  Југославији, Београд 
1984, 37-40; исти, Пљеваљска џамија и њено место у  исламској уметности на нашем тлу, 
Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића V, Пријепоље 1978, 177-193 (=Андреје- 
вић, Пљеваљска џамија).
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који садрже веома драгоцене прилоге који се баве прошлошћу читавог пље- 
ваљског краја од антике до најновијих времена.12

Историја Пљеваља, свакако представља корак напред у сазнањима о 
прошлости овог града и његове околине, иако, у недостатку нове грађе, 
одељак посвећен периоду од пада под османску власт до 1804. године пред- 
ставља синтезу досадашњих знања, али не отвара многа питања која захте- 
вају да се најпре обаве рудиментарна истраживања.

Постоји одређени број питања, превасходно из друштвене историје и 
историје свакодневице, где би крупни помаци могли да се начине спровође- 
њем систематских археолошких и етнографских истраживања. Пљевља спа- 
дају у онај тип насеља који европска историографија назива „балканским 
градом“, који се одликује чаршијом, тргом са хамамом и махалама, повеза- 
ним уским, кривудавим и неправилним улицама. Градски живот одвијао се 
у кућама одвојеним од улице, окруженим мноштвом зеленила; јединствени 
тип градске куће повезивао је  сва градска насеља у пространом Царству.13

Стога се чини, да управо овај град, у коме и поред значајних матери- 
јалних остатака, још нису спроведена детаљнија археолошка истраживања, 
представља идеални истраживачко-методолошки образац за стварање пре- 
цизније слике како о начину живота и становања, тако и о моделима свако- 
дневног и приватног живота током османске управе у овим крајевима.

Једнако би била значајна комбинована историјско-етнографска истра- 
живања која би детаљније расветлила живот села у пљеваљском крају, пре 
свега имајући у виду чињеницу да насупрот процесу који се одвија у самом 
градском насељу, које од српског средњовековног трга прераста у османску 
касабу, у којој се живело по оријенталном културном обрасцу, села пљеваљ- 
ског краја, све до коначног ослобођења од турске власти остају доминантно 
српске православне средине, како по свом етничком и верском саставу, тако 
и по култури, обичајима, традицији. За исту тему, једнако драгоцено било 
би приступање потпуној научној обради већ поменуте збирке докумената 
на османском језику из манастира Св. Тројице. Стога се чини да би један од 
приоритетних задатака истраживача прошлости српског народа у Пљевљи- 
ма и пљеваљском крају трабало да буде рад на критичком приређивању и 
објављивању ових извора.

12 Како је уредништво нагласило у уводној речи првог броја Гласника: „Већ одавно се осјећа- 
ла потреба да Завичајни музеј у Пљевљима има редовну публикацију која ће се бавити богатом 
културном баштином Пљеваља и пљеваљског краја... Уредништво Гласника Завичајногмузеја 
и његови сарадници неће жалити труда да истраживање пљеваљске баштине поставе на сигур- 
не и дуготрајне основе, руководећи се при томе жељом да радови објављени у овој публикацији 
буду увијек утемељени на критички провјереним чињеницама и објективним научним обја- 
шњењима.“ Ријечуредништва, ГласникЗавичајног музеја Пљевља, књ.1, Пљевља 1999, 7.

'’Исто, 145.
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С обзиром на незадовољавајућа средства која се издвајају за научне про- 
јекте, као и недовољан број обучених истраживача, главни акценат мора би- 
ти стављен на објављивање оних докумената који ће допринети расветљава- 
њу неких до сада нерешених питања историје српског народа који је живео 
у пљеваљском крају, а то важи и шире за читав простор Османског царства. 
Примарни критеријум, дакле, мора бити сазнајна вредност документа за 
чије се објављивање опредељујемо. Ово правило пре свега се односи на 
османске пописне књиге, дефтере,14 који немају сви исти значај за развој 
историографије, иако су готово непресушна ризница драгоцених података 
за разноврсна истраживања.

Зато када се приступа послу критичког објављивања османских пописних 
књига дефтера у целини, мора се водити рачуна о следећим питањима:

1. Било би корисно опредељивати се за објављивање дефтера за оне 
области за које постоје и друге врсте извора. Сами пописни дефтери не 
пружају могућности израде квантитативних студија, било да је  у питању 
топонимија, топографија, фискална политика, пољопривредна производ- 
ња или становништво. Да би се неко од ових питања сагледало у потпуно- 
сти, неопходно је допунити дефтере изворима другог карактера, па и друге 
провенијенције. У првом реду мора се водити рачуна да ли је за одређену 
област Царства сачувана кануннама, која садржи елаборацију података из 
дефтера, и без које је готово немогуће ставити поменуте податке у концепт 
друштвених збивања истраживаног периода. Такође веома садржајне су и 
вакуфнаме, као и разне друге врсте пописа: харачки дефтери, дефтери за 
овчарину и томе слично. Кад год је то могуће, идеално је извршити допуну 
података на основу наративних извора, хроника и путописа, као и укрстити 
податке из османских извора са подацима српске, аустријске, млетачке или 
неке друге провенијенције. Међутим, иако се у западним архивима може 
наћи мноштво грађе за проучавању историје западних делова српског етнич- 
ког простора, тј. за оне области које су биле у саставу Угарске, Аустрије 
или Млетачке републике, као и за оне регије које су се налазиле у њихо- 
вом непосредном суседству,15 живот српског народа под османском влашћу 
у средишњим српским областима (у које спада и Херцеговачки санџак, са 
седиштем у Пљевљима) није могуће у довољној мери расветлити архивали-

|4Детаљније о примени дефтера у истраживачком процесу: Heath W. Lowry, Studies in 
Defterology, Ottoman Society in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, The ISIS Press, Istanbul 
1992, 3-19.

15 Добар пример за могућност таквог компаративног истраживања је област Грбља, која 
се налази у непосредној близини Котора, и која је  чинила део ширег подручја овог града, 
до пада под османску власт 1496. године. За ово подручје у XVI веку постоје сачувани како 
османски, тако и млетачки извори, на основу којих је могуће сачинити веома садржајну и 
детаљну анализу прилика у овој области у поменутом периоду.
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јама западне провенијенције, те је  те податке могуће пронаћи искључиво у 
османским изворима.16 Подаци из западних извора се на ове области могу 
применити само посредно, уз коришћење метода аналогије.17

2. Кад год је сачуван опширни попис за одређену област, он у публикова- 
њу има предност над сумарним. Овај критеријум је  кристално јасан свима 
који су се сусретали са овим врстама пописних дефтера. Детаљни пописи, 
како им то и само име говори, садрже неупоредиво више података и много су 
експлицитнији од сумарних. Сумарни попис, као пратећи документ уз опшир- 
ни је свакако драгоцен, али његови резултати могу бити и сумирани у оквиру 
табеларног приказа, без примене свих методолошких правила критичког изда- 
вања османских пописних књига. Такође се мора водити рачуна о чињеници 
да се суме које су убележене у сумарним пописима често разликују од оче- 
киваних збирова појединих ставки забележених у опширном попису. Узрок 
томе је свакако грешка писара, који, како то пластично објашњава амерички 
османиста X. Ловри, нису имали дигитроне при руци.18 Много прецизнији 
истраживачки резултати добиће се минуциозном провером сирових бројки 
изнетих у детаљном, него збировима у сумарном попису.

3. Кад год је то могуће, треба се опредељивати за објављивање попи- 
са оне регије за које је сачувана серија дефтера. Поред тога што ће сту- 
дија базирана на низу дефтера бити аналитичка, а не чисто дескриптивна, 
таква серија грађе омогућава истраживачима да се много већим нивоом пре- 
цизности дођу до одређених закључака. Читава села, делови града, градови, 
па и читаве области нестају од пописа до пописа, а узрок томе је могуће 
открити само ако се консултује низ од најмање два до три узастопна пописа. 
Херцеговачки санџак у целини, чији је први попис објављен захваљујући 
труду Ахмеда С. Аличића, представља једну од провинција Османског цар- 
ства за које је  сачуван низ пописа из XVI века, те стога представља идеалан 
истраживачки образац. Ова грађа је у великој мери искоришћена у радовима 
академика Милана Васића, али би њено критичко објављивање сасвим си-

16 Детаљније о османским изворима за историју јужнословенских народа: Хазим Шабано- 
вић, Турски дипломатички извори за историју наших народа, Прилози за оријенталну фило- 
логију и историју југословенских народа подтурском владавином I, Сарајево 1950, 117-151.

|7Тако се, на пример, на основу докумената који се чувају у Државном архиву у Котору, у 
серији Судско-нотарских списа, може утврдити која се старосна доб за женску децу у Котору, 
али и у суседним областима данашње Црне Горе, које су биле у саставу Османског царства 
(као што је већ поменути Грбаљ), сматрала граничном кадаје реч у удаји или радној способ- 
ности. Као илустрација може се навести случај неког Радеље Миомановића из Горњег Добро- 
ва «de Montenegro», дакле, из области која је била у саставу Османског царства, који је своју 
тринаестогодишњу кћер дао у службу у Котор, провизору Алојзију Зено, који се обавезао да 
ће јој давати храну, одело и 10 дуката, Историјски архив Котор, Судско-нотарски списи, књ. 
XXIV, док. бр. 320, 10. VII 1505.

18 Н. Lowry, нав. дело, 10.
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гурно омогућило расветљавање многих питања која су до данас остала без 
одговора.19

Уопште чини се да је неопходно усвојити добро постављену и осмишље- 
ну националну стратегију која би се односила на систематско проучавање 
османских докумената релевантних не само за прошлост Пљеваља и пље- 
ваљског краја, већ и за целу српску историју.

У оквиру једне такве стратегије, најпре би морало да се приступи инвен- 
тарисању постојеће грађе, за чим је уочена потреба још пре две деценије, 
али готово ништа на том плану није учињено. Следећи корак било би прику- 
пљање нове грађе на османском језику, али не по критеријуму интересова- 
ња појединаца, што је  до сада често био случај, већ по вредности и значају 
унапред одабраних докумената, на чијем би одбиру морали да раде читави 
тимови стручњака.

При том, када је реч о истраживањима у турским архивима неопходно 
би било послати групу од барем десет османиста, који би приступили ор- 
ганизованом снимању грађе, која би затим била власништво институција, 
а не појединаца. С тим у директној вези стоји питање обуке кадрова, што 
представља кључ за успешно спровођење смерница постављених помену- 
том стратегијом.

PhD Ema Miljković

PLJEVLJA AND ITS REGION AS THE TOPIC OF THE SOUTH-SLAV
OTTOMAN STUDIES

Summary

This paper presents a survey o f historiography dedicated to the history of 
Pljevlja and its region during the Ottoman rule. Special attention was given to 
the main sources relevant for this topic, as well as monographic works, studies 
and papers dedicated to the past of Pljevlja since mid 15th to the end of the 18lh 
century.

The paper focuses on importance o f the systematic research in the Turkish 
archives, where are kept abundant piles of documents relevant for the Serbian 
regions which were, during shorter or longer period of time, part of the Ottoman 
Empire, as well as necessity of publishing of primary Ottoman sources, not only 
for the region o f Pljevlja, but in wider frame of the Serbian lands.

|9Ово ce превасходно односи на истраживања посвећена сеоским насељима.
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