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ПОРОДИЦА У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ У ПРВОМ ВЕКУ 
ОСМАНСКЕВЛАДАВИНЕ

Проучавање српске породице у дуготрајном раздобљу османске 
власти у српским земљама није заузело одговарајуће место како у 
домаћој, тако ни светској историографији. Наиме, тим питањима су 
се у већој мери, и свакако, на други начин, више бавили социолози 
него историчари, који су, иако нису могли, а ни били дужни да дају 
одговоре на нека од значајних историографских питања о овој теми, 
упутили историчаре у ком правцу треба да се крећу њихова ис- 
траживања и размишљања. Овај рад представља покушај да се на 
примеру једне области, конкретно пљеваљског краја, који је по ос- 
манској административној подели чинио нахију Кукањ, укаже на неке 
основне проблеме везане за ову тему, те да се у евентуалној дискуси- 
ји поставе смернице за даља истраживања.

Политичка, друштвена и економска историја југоисточне 
Европе у целини, а нарочито српског народа обележена је снажним 
таласима сеоба становништва, као и дугим периодима стране оку- 
пације, што је диктирало услове живота становништва. Већина 
промена у структури породице може се објаснити преласком са 
земљорадничког на сточарски начин привређивања и обрнуто, као 
и радом у рудницима, или бављењем службама од посебног значаја 
за државу,1 јер су све то фактори који су утицали на традиционалне 
породичне односе.

1 У Османском Царству одређене пореске олакшице су уживали поданици који 
су се бавили разним врстама војничких или полувојничких служби, што је свакако утица- 
ло и на моделе њиховог породичног организовања.
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Примарно питање које се намеће када је реч о иородици, без обзи- 
ра која је регија и који период у питању, је да је ли она била инокосног 
или задружног типа. С обзиром на основну поделу становништва 
нахије Кукањ у периоду османске владавине на две друштвене групе: 
рају и влахе, ово питање се даље може развити, те се запитати има ли 
разлике између српске земљорадничке и сточарске породице у наве- 
деном периоду?2

Најпре се мора дефинисати разлика између појмова породица 
и задруга. Наиме, под породицом се сматра домаћинство у коме живе 
родитељи са децом, а у случају када синови и после женидбе нас- 
таве да живе у родитељској кући, почиње да се формира шира за- 
једница, која се назива задругом, или породичном заједницом (со- 
munitas), како се наводи у дубровачким изворима.3 Миленко 
Филиповић правом задруГом назива домаћинство у коме живе два 
брата, брат и синови и сл., који држе имање у заједници, иако више 
нема очинског ауторитета који их је држао на окупу. Дакле, по 
тумачењу Филиповића, домаћинство које је чинио отац са својим 
синовима могло је имати велики број мушких глава, али оно није за- 
друга, као што је оно које се састоји од два брата или брата и синов- 
ца. „Макар су то биле само две мушке Главе“, тврди он, „то је пра- 
ва задруга" ,4 Није редак био случај да у породици са очинским пра- 
вом синови остану са оцем у заједници и после женидбе, нарочито 
у случајевима када су и друштвене околности погодовале зајед- 
ничком животу. Таква заједница браће опстајала је и после очеве 
смрти, а дешавало се да очева власт, још за његовог живота, пређе 
на његове одрасле синове.5

2 Сва разматрања о породици у пљеваљском крају изнета у овом раду односе 
се на српску, православну породицу. Унутрашњи живот муслиманских породица се 
у многоме разликовао од српских, али како је у првом веку османске власти, који 
је предмет наших истраживања, појава исламизације у пљеваљском крају још увек 
била маргинална, те и број муслиманских породица мали, оне нису разматране у 
овом раду.

3 Vera Čučković, Porodica i porodični odnosi u srednjovekovnom Dubrovniku, Godišnjak 
Pravnog fakulteta, XXXI, Sarajevo 1983, 273.

4 Milenko S. Filipović, Struktura i organizacija sredwovekovnog katuna, /U:/ Simpozijum
o sredvvovjekovnom katunu, Naučno društvo SR Bosne i Hercegovine, Posebna izdawa kw. II, 
Odjeqewe istorijsko-filoloških nauka, kwiga 1, Sarajevo 1963, 65-66.

5 Васиљ Поповић, Задруга (Teopuja u литература), Гласник земаљског музе- 
ја у Босни и Херцеговини XXXIII и XXXIV -  1921 и 1922, Сарајево 1922,105.
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У страној исторнографији, српска задружна породица тумачена је 
са више аспеката: историографског, еволуционистичког, функционалног, 
психолошког, економског, правног. Већина тумачења страних научника, 
од почетака критичке историографије у XIX веку готово до данашњих 
дана, подударна је са оценом америчког социолога Хамела, који истиче 
словенску тежњу за заједничким животом, супротстављајући је „гер- 
манској индивидуалности и агресивности“.6 Међутим, овакве ставове је 
аргументовано оспорио Васиљ Поповић, доказујући бројним примери- 
ма из литературе да задруга није никакво посебно својство словенског 
начина живота, већ да је она социјална појава распрострањена широм 
света, на чији су развој утицале посебне прилике живота и привреде.7

У нашој историографији још увек није разјашњено питање када 
је породица, као основна друштвена јединица, уступила место патри- 
јархалној задрузи. Јован Цвијић сматра да османски период за наш нар- 
од „представља период етнографскерекреације и враћања етногра- 
фској старини", јер се по његовом мишљењу „Турци нису мешали у 
унутрашњи живот народа ",8 Академик Милан Васић истиче, свакако 
с правом да се основа тог процеса налазила у систему османских пореза 
и начина на који су они убирани од домаћинстава влаха-сточара у првим 
деценијама османске владавине у српским земљама.9 Сигурно је да су 
на то утицали и тешки услови живота, који су условљавали чвршће поро- 
дично заједништво, да би се лакше прошло кроз свакодневне недаће. 
Најбољу илустрацију тешких животних услова у којима је живело срп- 
ско становништво у пљеваљском крају у XVI веку представља забе- 
лешка коју је оставио један преписивач Минеја у манастиру Св. Тројице

6 Е. А. Hammel, The zadruga asprocess, ГУ:/ Household and family in past time, Cambridge 
University Press 1972,335. Такве на пример теорије задруге износе Мајцен (August Meitzen, 
Siedlung und Agranvesen der Wetgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Roemer, Finnen und 
Slawen, Berlin 1895), Лавлејев (Laveley, De lapropriete et de ses formesprimitives, Paris 1874), 
Пајскер (Johann Peisker, Die Serbische Zadruga, Zeitschrift fur Sozial und Wirtschaftsgeschichte 
VII, 1900), Допш (Dopsch, Die aeltere Sozial und Wirtschafts-verfassung der Alpenslaven, Berlin 
1909), Ерлих (Erlich, The southern Slavpatriarchalfamily), a у новије време поред Хамела 
и Халперн и Андерсон.

7 Васиљ Поповић, ЗадруГа, 79.

8 Јован Цвијић, АнтропоГеоГрафски проблеми БалканскоГ полуострва, Насеља 
српских земаља I, Српски етнографски зборник, књ. IV, Београд 1902, XLV.

9 Milan Vasić, О knežinama Bakićapod turskom vlašću, Godišnjak Istoriskog društva Bosne 
i Hercegovine, god. IX, 1957, Sarajevo 1958,232. Познато je да су власи од почетка османске 
владавине у нашим земљама основни порез -  филурију -  плаћали по кући, без обзира 
на број чланова домаћинства.
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1538. године: „... велика нам нужда од Турака беше, све што имасмо 
све нам узимају, и све однеше што стицасмо великим трудом. Ко има 
коње и волове од њих фајде није, царска војска све подави а све каже 
да ће цар платити а ништа не плаћа, сиротињи доста муке и тегобе, 
те не може euuie да живи. “w Дакле, да би се опстало, морале су пос- 
тојати проширене породице, са више мушких глава, нарочито код 
становништва са влашким статусом, јер су они вршили војничку службу, 
а бавили су се сточарством, па делимично и земљорадњом. Да би се 
извршиле све те обавезе и обезбедио егзистенцијални минимум пор- 
одице домаћинство је морало да буде бројније. Задруга се показала као 
врло корисна установа тамо ше је ратарство спојено са периодним но- 
мадским сточарством, јер су сви примитивни облици бављења пољо- 
привредом захтевали велики број руку, с обзиром да није било меха- 
низације. Свакако да је до кооперације најприроднији и најједнос- 
тавнији пут било задруживање по сродству.11

Институција задруге код Срба има своје корене пре доласка 
Османлија на наш просторе. Наиме, у члановима 51, 52, 66. и 70. 
Душановог законика изричито се спомиње „кућа“, „огњиште“, „дим“, 
„задруга", „задружна кућа“. Назив задруга се од XII среће у дубровачким 
статутима. У повељама српских владара из XIII и XIV века, забележено 
је да је било задруга и код ратара и код сточара.12 Дакле, задруга као 
институција постојала је још у периоду српске средњовековне државе, 
али се у облику у коме је сачувана готово до XX века оформила, на- 
јвероватније, по османском заузимању српских земаља.

Чини се, стога, да можд једино право тумачење појма породица, 
које се може применити на српску породицу у првим вековима османске 
власти, не само у пљеваљском крају, већ у свим српским земљама, даје 
познати француски рурални социолог Хенри Мендрас, који када је 
сељачко друштво у питању, место термина породица користи синтагму 
домаћинска ГрупаР Наиме, он сматра да домаћинска група означава 
скуп људи који живе у истој кући, остварају заједништво производње и

10 Петар Мркоњић, Средње Полимље и Пошарје, Насеља српских земаља I, 
Српски етнографски зборник, књ. IV, Београд 1902, 283.

11 Васиљ Поповић, ЗадруГа, 106.
12 Никола Илијић, Историја задруГе код Срба, Београд 1999,18.

13 Његово мишљење је слично мишљењу Е. А. Хамела, који групе влаха- 
сточара заједно пописане у Београдској нахији 1528. године назива радном групом 
(working group), у којој су сви чланови везани родбинским везама. Е. А. Hammel, The 
zadruga as a process, 349.
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потрошње, а истовремено подсећа на домаћинску економију која одго- 
вара потреби групе, те имање од којега живи.14 Дакле, прихвати ли се 
Мендрасово мишљење, да су услед услова рада и привређивања на селу, 
сељачке породице биле проширене, онда би се могло сматрати да није 
било великих разлика између влашких и рајинских породица, тј. да су 
животни услови и једне и друге подстицали на формирање породице ек- 
стензивног типа.15

Иако је по одредбама османског законодавства сваки за рад способан 
мушки поданик -  хришћанин био дужан да плаћа харач, од тог правила 
је било одступања, те се у европским деловима Царства овај порез уби- 
рао по домаћинству, о чему недвосмислено сведоче најстарији обрачун- 
ски дефтери о прикупљеној цизји16 с краја XV века, што је свакако 
погодовало развоју породице задружног типа. Та пракса је била на снази 
до краја XVII века, када је у целом Османском Царству заведен једин- 
ствен систем личног пореза.17 Вероватно је да је та мера утицала и на 
бројност чланова задруге, тј. тада почиње процес њене деобе.

Географска распрострањеност задруге поклапа се, највећим делом, 
са подручјем типа разбијених села.18 Описујући области Полимља и 
Потарја, у чијем се средишту налази пљеваљски крај, П. Мркоњић наво- 
ди да се тамо види иста слика насеља каква је била у старој српској 
држави: „мала разбацана села по долинама и страна речним и планин- 
ским; по негде само од 2-3 куће. На понеким местима куће Груписане 
8-10 њих у чопору -  како веле сељаци, друГе усамљене и једна од друГе 
раздалеко од 10 минута па до сат и по или два сата хода “,19 дакле уп- 
раво онај тип сеоских насеља у којима је задруга најчешћи облик поро- 
дичног организовања.

14 Henri Mendras, Seljačka društva, Globus Zagreb, 1986, 85-86.

15 У српским средњовековним повељама, задруге се не спомињу само код 
земљорадника и сточара, већ и код занатлија. У хрисовуљи цара Стефана Душана ко- 
јом оснива манастир св. Архангела Михаила и Гаврила у Призрену, наређује се да се 
пресели пет задружних кућа зидара из Пнуће. Види: Гласник Српског ученог друштва, 
св. XV, 304.

16 У овом раду термини џизја и харач се користи као синоними.

17 Hamid Hadžibegić, Glavarina и Osmanskom Carstvu, 63-64. Детаљније o плаћању 
харача види: Ема Миљковић Бојанић, Пљевља и нахија Кукањ у  другој половини XV 
века, Гласник завичајног музеја књ. 1, Пљевља 1999,161.

18 Васиљ Поповић, Задруга, 85.

19 Петар Мркоњић, Средње Полимље и Потарје, 265.
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Термином кућа означавају се све зграде које је користила једна 
задруга. Тај термин је, у османском пореском систему, основна стати- 
стичка јединица, јер се, и код земљорадничког и код сточарског ста- 
новништва, у једном селу пописују куће и имена њихових старешина, а 
не сви пунолетни мушки становници насеља.20 У пљеваљском крају, 
кућа у ужем смислу подразумева највећу и најбољу зграду од оних које 
чине кућу у ширем смислу, као и посебно одељење у кући ужег смис- 
ла. Сама кућа била је нешто дужа зграда, и по правилу се налазила на 
средини између осталих зграда разбацаних око ње, без неког посебног 
реда. Доњи део куће увек је био од камена, а горњи од брвана. Поред 
кућа постојале су и зграде, које су се називале и колибама, и којих је 
било онолико колико је било ожењених домаћина у кући. Постојање 
зграда указује да су задруГе формиране првенство ради економског ин- 
тереса, а да је свака инокосна породица у оквиру задруга имала свој 
„кров над Главом“, у оној мери колико су то материјалне могућности 
допуштале. Кућу су још могли чинити млекар, амбар, стаја, коњушница, 
уљаник за пчеле, пећ, пљевара, тор, кућар, прибој, трап, кокошар, качара 
и путница. Иако би поменуте помоћне зграде могле да наведу на 
помисао да је српска сеоска породица пљеваљског краја могла себи да 
обезбеди добре услове живота, то, ипак, није био случај. Сељаци овог 
краја су се свакодневно борили само за основну прехрану, те нису имали 
ни времена ни могућности да воде рачуна о бољим условима стан- 
овања.21

Број кућа у селима која су се налазила на тимарима спахија у пље- 
ваљском крају крајем XV века био је изразито низак. По подацима 
пописа нахије Кукањ из 1476/77. године, просечна величина земљорад- 
ничког села у тој области износила је 13,7 куће у насељу. Највећи број 
села, чак 22 (или 38%) имао је 10 кућа и мање, од 10-20 кућа убележено 
је у 17 (30%), а од 20-40 кућа у 16 села (28%). Само два села имала су 
више од 40 кућа: Беласица 54 и Глишница 85. Нешто су већа била села 
која су улазила у састав хаса санџак-бега и чија је просечна величина 
износила 16.26 кућа по насељу, али се ту мора водити рачуна да је део 
тог хаса био и сами трг Пљевља који је имао 101 кућу, док је осталих 
11 села било неупоредиво мање: село Грево, највеће насеље после 
Пљеваља које је улазило у састав хаса санџак-бега бројало је 30 кућа, 
док је прво иза њега по величини село Белошевина са свега 12 кућа.

20 Синоними за термин кућа у ширем смислу су дим и дом.

21 Петар Мркоњић, Средње Полимље и Потарје, 285-293.
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Сва остала села имала су до 10 кућа. У селима пљеваљског краја у 
поменутом периоду пописан је и релативно висок број самаца, њих 287 
у 57 села, што у просеку износи готово 5 самаца по селу.22

Сточарско становништво није уписано по селима, као што је то у 
истом периоду био случај у Смедеревском санџаку на пример, већ по 
џематима, јер су у пљеваљском крају, сточари живели на зимским и 
летњим стаништима. Власи-стичари нахије Кукањ били су подељени у 
6 џемата, у којима је било 178 домаћинстава и чак 26 самаца, што је за 
сточарска домаћинства изузетно велики број. Можда се овај велики број 
самаца (пунолетних, неожењених мушкараца) може објаснити таласом 
сеоба који је шездесетих и седамдесетих година XV века из читавог 
Херцеговачког ишао у правцу Смедеревског санџака. Наиме, могло би 
се претпоставити да је било случајева када нису одлазиле читаве 
задруге, тј. проширене породице, већ да су неки чланови остајали на 
старим стаништима.

Анализом пописа влаха-сточара пљеваљског краја уочава се да, 
за разлику од истовременог пописа влаха других српских области, нема 
убележеног ниједног табије,22, тј. придодатог члана домаћинства, што 
је био чест случај код пописа влаха Смедеревског санџака, на пример. 
Тако је кнежину Радована Бакића у нахији Брвеник (западна Србија), 
1476. године чинило 811 влашких кућа са 482 придодата члана, док је 
тај број у кнежини његовог наследника Херака Бакића тридесетих го- 
дина XVI века износио чак 1557 лица, док је број домаћинстава смањен 
на 730.24 Свакако се мора истаћи и чињеница да се у поменутом попису 
сточара пљеваљског краја из седамдесетих година XV века релативно 
често као старешине засебних домаћинстава бележе два сина истог оца, 
по правилу један за другим. Све то упућује на закључак да је тада још 
увек био у формирању процес екстензивне породице задружног типа, 
али се мора водити и рачуна о поменутој чињеници да ова друштвена

22 Прорачуни су вршени на основу табела објављених у раду: Ема Миљковић 
Бојанић, Пљевља и нахија Кукањ, 159; 166-167

23 По објашњењу Милана Васића израз ,,tabi“ стоји непосредно иза имена 
старешине и под тим изразом уписани су поименично остали мушки чланови који при- 
падају том домаћинству. То су најближи сродници, синови и браћа старешине куће, што 
је очигледно из ознаке њихове сродничке везе. Дакле, под тим изразом подразумевају 
се одрасли мушки чланови домаћинства, који поред старешине куће, живе у истој кући, 
а који су исто тако могли имати и своју ужу породицу. Види: Milan Vasić, О knežinama 
Bakića pod turskim vlašću, 233.

24 Hae. дело, 229-232.
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група није била пописана по селима, већ по цематима, да су се селили 
са летње на зимске испаше, те да су сасвим сигурно у таквим услови- 
ма живота били упућени на задружни живот. Чињеница да су повре- 
мено домаћинства двојице бграћа пописана одвојено не мора да значи 
да су они водили потпуно засебан живот, већ да је османски пописи- 
вач тако бележио из економских разлога, да би се наплатио виши износ 
филурије.

Још увек је отворено и питање колико је задружна породица код 
Срба бројала чланова. Вук Стефановић Караџић је забележио у 
Рјечнику да је задруга бројала око 30 чланова, мада наводи и примере 
када је она била многољуднија. У опису Полимља и Потарја, П. 
Мркоњић такође наводи да „на једном огњшиту има највише 20-30 
чељади“. Међутим, он наводи да су у овом крају задруге некада бро- 
јале много већи број чланова, а да је затим дошло до дељења, када су 
издељени задругари градили куће око старе, јер „се у раду лакше 
помажу, заједнички сређену летину деле, заједно чувају стоку и ли- 
ваде косе, али су им оГњишта подвојена“.25

У домаћој историографији прихваћена је процена да је просечно 
српско сеоско домаћинство у првом веку османске владавине бројало 
7-8 чланова,26 што је највероватније била доња граница.27 То би значило 
да је у пљеваљском крају, тачније у нахији Кукањ седамдесетих година 
XV века живело око 10.000 житеља који су се бавили земљорадњом и 
2.000 сточара.

Према ауторима до сада најопсежније студије о демографској 
ситуацији на Балкану у XV и XVI веку, бугарским историчарима 
Николају Тодорову и Аспаруху Велкову, најслабије нсељене области 
Балкана у другој половини XV века били су они делови полуострва

25 Петар Мркоњић, Средње Полимље и Потарје, 271.

26 Momčilo Stojaković, Braničevski tefter, Beograd 1987,12.

27 У страној историографији процене броја чланова домаћинства су знатно 
ниже од поменутих. Тако Брус Мек Гован број чланова домаћинства за област Смедерева 
процењује на 3,57, за област Сегедина 4,59, а за област Ђуле 5,26 чланова. Грчки ис- 
торичар Евангелиа Балта, израчунавајући број становника острва Еубеја крајем XV 
века, преузима процену Спиридона Асдрахаса, по коме је тај број износио 4,14 члано- 
ва. (Evangelia Balta, L ’Eubee a lafin du XVsielce, Athenes 1989,138-139) Међутим, c обзиром 
да сви подаци упућују на то да је код српског сељачког становништва преовладавала 
породица екстензивног типа, мишљења смо да је овакве процене немогуће прихвати- 
ти. Много тачнијим и уверљивијим се чине процене Е. А. Хамел, по коме је број члано- 
ва једног домаћинства код Срба у XVI веку, а и касније, износио 9-11 чланова. (Е. А. 
Hammel, The zadruga as process, 361-362)
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који су се простирали од југо-источне Бугарске до санџака Смедерево, 
Босна и Скадар. Тако је према њиховим прорачунима у Херцеговачком 
санџаку, коме је припадао и пљеваљски крај, густина насељености 
износила свега 1,18 кућа на км.2 Међутим, њихове процене се не могу 
у потпуности прихватити јер су вршене искључиво на основу дефтера 
џизје, пореза које је плаћало само земљорадничког становништво, док 
сточарска домаћинства нису узета у обзир. Ипак, с обзиром на 
чињеницу да је број сточарских домаћинстава био знатно мањи у 
односу на земљорадничка, како је указано на примеру пљеваљског 
краја, може се прихватити као тачна констатација да је читав Херцег- 
овачки санџак у првом веку османске владавине био релативно слабо 
насељен.28

Подаци о унутрашњем уређењу породице у пљеваљском крају у 
првом веку османске власти веома су оскудни. Захваљујући боље 
сачуваним законским споменицима, нешто је лакше, бар донекле, 
реконструисати унутрашњи живот сточарских породица. Код влаха, 
породична хијерархија се строго поштовала. Породица је била основ- 
на друштвена јединица, која се заснивала на подређености чланова 
домаћинства старешини, на узајамној солидарности и свести о зајед- 
ничким интересима. Синови, пасторци, млађа браћа, а некад и престаре- 
ли очеви били су у том смислу подређени старешинама породице, који 
је одговарао не само за своје, већ и за поступке чланова свог домаћин- 
ства. Старешине породица биле су наследне, оца је наслеђивао најс- 
тарији син, уколико је био способан да обавља старешинство. Млађи 
синови могли су да се издвоје из заједнице и да заснују посебне породице. 
Свака одрасла мушка глава била је дужна и спремна да штити пород- 
ицу и њену имовину.29

На основу расположивих извора османске провинијенције није 
могуће прецизно установити са колико година се мушки потомак сма- 
трао пунолетним, јер то нигде није прецизирано. Стога није могуће 
ни адекватно одговорити на питање кога османски попивачи убрајају

28 Nikolaj Todorov, Asparuh Velkov, Situation demographique de la Peninsule balkanique 
(fin du XVe s. debut du XVIe s.), Sofia 1988, 28-29.

2® Dušanka Bojanić, Turski zakoni i zakonski propisi iz XV i XVI veka za smederevsku, 
kruševačku i vidinsku oblast, Beograd 1974; Branislav Đurdev, Nedim Filipović, Hamid Hadžibe- 
gić, Muhamed Mujić, Hazim Šabanović, Kanuni i kanun-name za bosanski, hercegovački, 
zvornički, kliški, crnogorski i skadarski sandžak, Sarajevo 1957; Душанка Бојанић, Јадар у  XV 
и XVI веку, /У:/ Јадар у прошлости, 80-81.
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у категорију самаца (mucerred).30 Нема сумње да је као самац у поииси- 
ма убележен одрасли син, који се одвојио од оца или браће, а који није 
засновао своју породицу, али остаје недоумица око разлога таквог 
одвајања, јер такво издвајање, услед одредби већ описаног османског 
пореског система, нема своје економско оправдање. Најлогичнија би 
била претпоставка да се то дешавало у случајевима када одрасли 
мушкарац нема живог оца, нити браћу, мада за то конкретних доказа 
у расположивој грађи нема. Анализом личних имена пописаних 
сточара нахије Кукањ седамдесетих година XV века, што представља 
једини расположиви путоказ за таква размишљања, ову претпоставку 
није могуће апсолутно доказати, али ни оповргнути. Наиме, ретки су 
случајеви када се може претпоставити да је са убележеним самцем у 
истом џемату живео његов отац или брат, али се мора нагласити да 
је на пример у џемату Цветка, Новаковог сина убележен као 
старешина домаћинства Вукоје син Вукмира, а као самац Вукмио син 
Вукмира, или да је у џемати Иваниша, Цветковог сина, уписан самац 
Владко, Цветков син. С обзиром да се све ради о врло честим личним 
именима, нарочито онима на основу Вук, не може се са сигурношћу 
тврдити да је поменути самац Вукмио, брат Вукоја или Владко брат 
Иваниша.31

Још једно питање где је веома изражен недостатак релевантних 
извора је питање положаја жене у српској сеоској породици за време ос-

30 Колико је било разлике у одређивању животне доби када се особа сматрала 
пунолетном показује следећи примери: по хроничару Јунију Растићу, у најстаријем 
делимичном попису Дубровника из 1323. године, пописани су сви мушки становни- 
ци од 15 до 70 година, што значи да се мушкарац са 15 година сматрао пунолетним 
(Stjepan Krivošić, Stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti, Dubrovnik 
1990, 19); на територији читаве Угарске до почетка XVI века пунолетним се сма- 
трао дечак од 14, а девојчица од 12 година, да би се од тог периода та граница за 
оба пола померила на 12 година (Holub Jozsef, Az eletkor szerepe kozepkori jogunkbanes 
az „ idolatottlevelek", Szaazadok 1921, 32-76; 212-235); по одредбама Српског грађан- 
ског законика из 1844. године у брак су могли да ступе малолетници са 17, а мало- 
летнице са 15 година; са 15 година су имали право на завештање, а на захтев мал- 
олетника суд му је са 17 година могао одобрити право на стицање пуне пословне 
способности, јер се са пуном пословном способношћу сматрало лице које је 
навршило 11 годину. Илија Бабић, Правни субјекти и Српски Грађански законик, 
/У:/ Сто педесет година од доношења Српског грађанског законика (1844-1994), 
Зборник радова САНУ, Научни скупови књ. LXXXI, Одељење друштвених наука, 
књ. 18, Београд 1996, 193-206.

31 Ahmed S. Aličić, Poimeničnipopis sandžaka vilajeta Hercegovina, Sarajevo 1985; пре- 
вод пописа влаха нахије Кукањ налази се на странама 31-35.
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манске власти.32 У ирвом веку османске владавине у српским земљама 
нема велике разлике у односу на положај жене у средњовековној срп- 
ској држави, иако се у позном српском средњем веку и раном османском 
периоду разликовало право на својину над земљом, које је било у оба 
случаја основа уређења друштвених односа. Поседовање земље значило 
је истовремено и право на људе који су је обрађивали. Заједничко у 
положају жена било је то што су пре удаје биле под покровитељством 
родитеља, удате биле су подређене својим мужевима и без њихове са- 
гласности нису могле да предузму готово ништа.33

У османским пописима, на основу којих је могуће делимично 
реконструисати слику аграрних односа у српским земљама под осман- 
ском влашћу, детаљно се наводе обавезе зависног становништва, те се 
на основу тога може претпоставити шта су све жене могле да раде. 
Поред послова у кући и обавеза одгајивања деце, оне су заједно са 
мужевима учествовале у обради породичне баштине, као и тимариотске 
резерве (тур. hassa земља). Вероватно је да су жене обављале и низ 
послова везаних за потребе тимарникове куће -  прерада вуне, лана, 
мешање хлеба. Жене су и после мужевљеве смрти заједно са децом ос- 
тајале да раде на поседу који је њихов муж држао.

На подређени положај жене у османском правном систему указу- 
је чињеница да жена и када је уписана у попису као старешина домаћин- 
ства, што је био случај само ако није било одраслог сина или другог 
мушког рођака способног да преузме ту дужност, уз њено име увек уп- 
исивано и име њеног покојног мужа.

На основу одредби кануннаме вилајета Црне Горе из 1523. године 
јасно се може видети какав је био морални кодекс оног времена када 
је прељуба код хришћана у питању, те како су се за исте грехе кажњавали 
мушкарци, а како жене. Наиме, ако хришћанин почини блуд, што се 
морало установити судским путем, а ако је притом и ожењен и богат 
толико да му је имање вредело 600 акчи, на име глобе му се узимало 80

32 Посебно питање представља положај жена у харему, као и робиња, које није 
предмет интересовања у овом раду. Такође је у српском средњем веку, као и првим 
деценијама османске власти очигледан процес еманципације жене у оквиру елитног 
слоја, када се жене у кључним моментима стављају на чело државе или су значајан 
фактор у политичком животу, али таквих примера у пљеваљском крају у разматра- 
ном периоду није било.

33 О положају жене у српској средњовековној држави, као и у Дубровнику 
опширније види: Душанка Динић-Кнежевић, Положај жена у  Дубровнику у  XIII и XIV 
веку, Београд 1974.
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акчи, ако је био средњег имовинског стања узимало се 50, а од сиром- 
аха 30 или 20 акчи. Ако би исти грех починио момак, он је плаћао нешто 
умањени износ па је тако богаташ плаћао 50, онај средњег стања 30, а 
сиромах 20 или 15 акчи. Ако је жена починила блуд, што је такође 
морало да буде утврђено судским путем, она је плаћала глобе као 
ожењени мушкарац, сходно имовинском стању. Муж је имао право да 
одлучи, ако се установи да је „ниски морал “ његове жене очигледан, да 
ли ће такву жену примити назад или „пустити". У случају да је при- 
ми да се врати, он је преузимао на себе обавезу плаћања глобе, и то ако 
је био богат, био је дужан да плати 50 акчи, онај средњег стања плаћао 
је 30, а онај сиромашног стања 20 или 15 акчи. За жене које су се бав- 
иле проституцијом, била је предвиђена казна батињања до 80 батина, 
а за две батине се узимала глоба од једне акче. Жена или девојка могла 
је пред кадијом да оптужи неког мушкарца да је обљубио, али ако би 
он то порекао, женска реч није имала значаја, већ је мушкарац морао 
да се закуне, а жена је бивала кажњена батињањем и плаћањем глобе 
од две акче за једну батину. У обрнутом случају, ако би мушкарац рекао 
да је обљубио неку жену, а она то пориче, жена је морала да се закуне, 
а човек је бивао кажњен батињањем и плаћањем помнутог износа глобе. 
Кануннама даље прецизира да „ако неко нечију жену пољуби или за- 
тражи или опипа када се судски утврди, кадија нека ža казни бати- 
њањем и нека за двије батин узме једну акчу Глобе. Ако неко зна за 
нечији блуд, па не каже, нема Глобе".34

Иако је, генерално гледавши, број удовица која се јављају у раним 
османским пописима српских области релативно низак, тешко је објас- 
нити зашто је у читавој нахији Кукањ убележена само једна удовица, 
извесна Рахиња, у селу Петине.35 Сасвим је извесно да је морао да пос- 
тоји већи број удовица, али су оне вероватно живеле у оквиру проширених 
породица, те се у попису не јављају самостално. Такође се може прет- 
поставити да су тешки услови живота утицали да удовице склопе и дру- 
ги брак. Више је него очигледно, на основу пописних података, да је сама 
жена веома тешко и вероватно нерадо опстајала на челу породице 36

34 Kanun nama vilajeta Crne Gore (sastavljena) prema starom defteru iz 1523. godine, /U:/ 
Branislav Đurđev, Nedim Filipović, Hamid Hadžibegić, Muhamed Mujić i Hazim Šabanović, Kanuni
i kanun-nameza bosanski, hercegovački, zvornički, kliški, crnogorski i skadarski sandžak, 166-167.

35 Ahmed Aličić, Poimenični popis Hercegovine, 309.
36 Тенденција склапања другог брака код удовица у периоду средњег века на Западу 

била је веома изражена, па је чак сениор имао право да удовици одабере другог мужа. 
G. Duby, R. Mandrou, Histoire de la civilisation francaise, Моуеп age XVIe siecle, Paris 1958,133.

114



f

Очигледно је, дакле, да су опстанак и развитак задруге у неодво- 
јивој вези с финансијским државним системом, који јој може погодовати 
или не, као и са општим, моралним и правним појавама у народу. 
Међутим, задруга се не сме тумачити као нужан прелазни степен у 
развоју облика земљишне својине од заједничке ка приватној, већ се 
мора нагласити да је она облик породице, који није везан ни за једну 
економску категорију. Код јужних Словена, она постоји од давнина, 
упоредо са инокосном породицом.37

ПОРОДИЦА У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ У ПРВОМ ВЕКУ ОСМАНСКЕ ВЛАДАВИНЕ

Ета Miljković-Bojanić, М.А.

FAMILY IN ТНЕ REGION OF PLJEVLJA DURING 
THE FIRST CENTURY OF THE OTTOMAN RULE

Summary

Studies of the Serbian family in the long-lasting period of the Ottoman rule 
in the Serbian lands do not have the proper place either in Yugoslav or in the world 
historiography. This paper represents an attempt to point out to certain problems, 
relevant for this subject, on the example of the region of Pljevlja. The major is- 
sue is whether the Serbian family in this region during the first century of the 
Ottoman rule was of solitary or extended type (zadruga). It seems that the only 
proper definition of the notion of family that could be used for the Serbian fam- 
ily during the first centuries of the Ottoman rule, not only in the region of Pljevlja, 
but throughout the Serbian lands, is the definition given by the famous French 
rural sociologist Henri Mendras who uses the notion of domestic group instead 
of family. He believes that the notion domestic group designates the group of peo- 
ple, living in the same house, accomplishing the joint production and consump- 
tion of goods.

Speaking about zadruga, it is obvious that its creation and development are 
linked with the taxation system, that could be favorable for that institution or not,

37 Стојан Новаковић, Село, Београд 1965,147. Васиљ Поповић, Задруга, 87.
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but also the development of zadruga is linked with general, ethic and legal codex 
accepted by the population. Zadruga is only one type of the family, and by the 
South Slavs it exists for the very long period of time, parallel with the family of 
solitary type.
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