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П О Ч ЕЦ И  И СЛА М И ЗА Ц ИЈЕ У Н АХ ИЈИ КОМ АРНИЦИ
У XV ВЕКУ

Оснивањем Херцеговачког санџака (16. јануара 1470.) и касније ње- 
говом територијално-административном поделом настали су Дрински 
кадилук, Благајски кадилук и Милешевски или Пријепољски кадилук. 
Тада је Дрински кадилук изгубио неке нахије које су припале кадилуку 
Милешево или Пријепоље, а преузео је раније нахије Благајског кад- 
лука које су се налазиле између Неретве с једне и Пиве и Таре с друге 
стране. Са учвршћивањем и ширењем турске власти јављају се скоро на 
истом простору 1477. нове нахије поред осталих и нахија Комарница 
(Дробњак). Вељан Атанасовски наглашава, с чијим мишљењем се у пот- 
пуности слажемо да нове нахије, које се јављају скоро на истој тери- 
торији 1477. године, приликом турског пописа 1468/69. године нису биле 
чврсто у турским рукама а исто тако, нису, сем можда појединих тачака, 
могле да буду под херцеговом искључивом контролом.1

Нахија Комарница пала је коначно под турску власт у периоду 
између 1468/469. а пре 1475/1477. године када је први пут пописана у 
Херцеговачком дефтеру. Када су поједини делови нахије Комарнице при- 
пали турској власти може се сазнати из већ поменутог Херцеговачког 
дефтера из 1475/1477. године. Наиме, кућне старешине у појединим џе- 
матима у нахији Комарници истичу да су добили део земље, као баштину 
још у време Иса-бега.2 То говори да су поједини делови нахије Комарнице 
били у турским рукама у време Иса-бега. Нахија Комарница није била 
пописана у сумарном Босанском дефтеру из 1468/69. године, што значи 
да су Турци држали само поједине делове поменуте нахије.

1 В. Атаносовски, Пад Херцеговине, Београд 1979,118 нап. 34.
2 Б. Ђурђев, JI. Хаџиосмановић, Подаци о Дробњацима у дефтеру за Херцего- 

вачки санџак из 1477. године, И З 1-2 (1972) 151-152; А. Aličić, Poimenični popis sanxaka 
vilajeta Hercegovina, Sarajevo 1985, 55-56.
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Нахија Комарница или Дробњак је влашка нахија и држе је 
војнуци, што није случај ни са једном нахијом у Херцеговачком санџа- 
ку то јест да је целу држе војнуци.

Потребно је нагласити да су власи у Херцеговачком санџаку пред- 
стављали социјални миље који се својом економском и социјалном 
структуром одвајао од света седелачког сељаштва и грађанства, пре 
него што је почео да прелази масовно у процесе седантеризације 
(сталног настањивања по селима) што је углавном започето у другој по- 
ловини XV века. Исламизација влаха у Херцеговачком санџаку врло је 
важно питање не само као ужи религијски већ и као демографски, ет- 
нолошки, социјални, економски и политички проблем. Почеци ислами- 
зације управо се везују за седантеризацију влаха. Није случајно, да до 
експанзије седантеризације влаха долази у Херцеговини управо у вре- 
ме када стара власт слаби и руши се а успоставља се османска власт. 
Турци су успоставили своју власт у Босни сходно логици свог феудал- 
ног система. Наиме, они су увели тимарски систем у Босни и Херцего- 
вини који је значио пуну негацију босанске феудалне баштинске своји- 
не. Тимар је апсорбовао оба типа феудалне баштинске својине (феудал- 
чеву и сељачку баштину). Први део те својине (феудалчева баштина) 
претворен је у хаса-земљу. Тако се изменио положај сеоске баштине у 
односу на хаса земљу.3

У погледу влаха Турци су имали врло широко и реалистично 
држање па су их прихватали као слободне сељаке -  сточаре. Према 
мишљењу Недима Филиповића Турци су третирали херцеговачке вла- 
хе по сумарном попису за Босански санџак из 1468/69. године као но- 
маде сточаре и одредили им плаћање новчане ренте и давање у на- 
тури сходно затеченом стању. Међутим, с друге стране, искоришта- 
вали су их као колонизациони елеменат и као војну и политичку сна- 
гу.4

Шта је све доприносило почецима и процесу исламизације код вла- 
ха у Херцеговачком санџаку, односно нахији Комарници. Прво, Турци 
прихватају у тимарски систем неке истакнуте влашке старешине доде- 
љујући им тимаре.5 У нахији Комарници имамо тројицу тимарника. Њи- 
хови тимари налазе се у Невесињу, Требињу и код Пљеваљња. Двоји-

3 N. Filipović, Islamizacija vlaha u Bosni i Hercegovini u XV i XVI vijeku, Radovi ANBiH 
22, Sarajevo 1983, 140.

4 N. Filipović, Vlasi i uspostava timskog sistema u Hercegovini, Godišnjak ANBiH XII, Sa- 
rajevo 1974, 135, 138; Isti, Islamizacija vlaha u XV i XVI vijeku, 140-141.

5 N. Filipović, Vlasi i uspostava timarskog sistema, 135, 137.
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ца тимарника су хришћани, а трећи је нови муслиман под именом Мах- 
муд.6

Турци истовремено влашке ратнике искоришћавају као војнике с 
баштинама или баштинским тимаром као мартолосе, дербенџије, со- 
коларе и акинџије. У нахији Комарници је мали број влаха с баштина- 
ма с обзиром на величину нахије. Мора се узети у обзир да је то вла- 
шка нахија у којој је сточарство главни извор прихода, а баштина је вр- 
ло мало. То све показује да су власи представљали слободне сељаке сто- 
чаре у чијим се старешинским врховима и међу њиховим ратничким 
људством постојале тенденције феудализације и стварање друштвено 
ратничке елите способне да се прикључи феудалној класи. Овакав про- 
цес је индикација класне диференцијације унутар влашких патријархал- 
них заједница. Везе тих заједница, њихово масовно учествовање у тран- 
спорту и караванској и касније кредитној трговини између српских сред- 
њовековних земаља с једне, и приморских центара Дубровника и Ко- 
тора, с друге стране и у вези с тим продаја стоке и сточних производа- 
вуне, коже и другог, поткопавали су глобални вид патријархалних вла- 
шких заједница и интересе влашких скупина и приближавали процес 
седантеризације и осипање тих скупина.7

Пратећи влахе Дробњаке у трговачким подухватима и кредитној 
трговини Дубровника и Котора издваја се неколико крупних трговаца 
средином XV века. Неки од њих су вероватно изгубили статус влаха сто- 
чара и прешли у феудалну класу. Тако су они сами или њихови сродни- 
ци (браћа и блиски рођаци) вукући корене своје снаге из родовских за- 
једница, још  у времену пре Турака толико ојачали економски, бавећи 
се трговином. Својом економском моћи и својим значајем приближи- 
ли су се феудалној класи, неки од њих вероватно и ушли у ту феудал- 
ну класу. Међутим, они као целовит друштвени слој нису били инте- 
грисани у ту класу. Тако су неки од њих или њихови најближи сродни- 
ци у другој половини XV века (1475/1477), вероватно постали влашке 
старешине катуна у нахији Комарници или пак старешине односно кне- 
зови једног џемата или целе нахије Комарнице. Најпознатији трговци

6 Б. Ђурћев, JI. Хаџиосмановић, Подаци о Дробњацима, 152,156; А. Aličić, Poime- 
nični popis, 55, 62, 309; N. Filipović, Vlasi i uspostava timarskog sistema, 175—176; 191; Ђ. To- 
шић, Требињска област у средњем вијеку, Београд 1998,219; М. Маловић-Ђукић, Дроб- 
њак под турском влашћу у XV веку, Гласник Завичајног музеја 2, Пљевља 2001,122-124.

7 С. Ћирковић, Херцег Стефан Вукчић-Косача и његово доба, Београд 1964,132 
нап. 62; М. Маловић-Ђукић, Прилог историји Дробњака у средњем веку, Гласник За- 
вичајног музеја 1, Пљевља 1999,151-153; иста, Дробњак под турском влашћу у XV ве- 
ку, Гласник Завичајног музеја 2, Пљевља 2001,124-126.
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из редова влаха Дробњака у наведеном периоду су Жур Стјепановић, 
Радич Градисалић, Брајан Тохољевић, Радман Петковић и други.8 У на- 
хији Комарници био је старешина катуна 1477. године кнез Радосав, син 
Стјепана, чији је џемат имао 63 куће и 5 неожењених и био је други по 
величини катун у нахији. Можда је овај Радосав Стјепановић био бли- 
ски сродник Жура Стјепановића. Познати трговац из Дробњака Радич 
Градисалић био је можда старешина катуна од 17 кућа у нахији Комар- 
ници. Исто тако, најближи сродник можда брат, трговца Брајана 
Тохољевића, био је вероватно Мичија, син Тохољев, који је био старе- 
шина највећег катуна од 68 и 5 неожењених у нахији Комарници, одно- 
сно Мичија Тохољевић помиње се као катунар једног џемата. Они има- 
ју и попа у свом џемату што говори о друштвеном угледу катуна.9

И нахија Комарница, као и остале влашке нахије које су пописа- 
не у Херцеговачком дефтеру из 1477. године јавља се са својим зимским 
и летњим стаништима такозваним џематима. На челу тих џемата (ка- 
туна) су старешине катунари и кнезови. Катунар је старешина џемата 
којих у нахији Комарници 1477. гоидне има 18. Један од њих је кнез, што 
значи да се у нахији Комарници наводи само један кнез и један син кне- 
жев, док војводе нема. У рукама катунара је витална функција влашке 
катунске производње. Упога кнеза у нахији Комарници је политичка 
функција, као представника влаха који с Турцима утврђује летишта и 
зимишта и регулише односе међу џематима у том погледу. Војводе, од- 
носно кнезови организују дербенџијске и мартолошке службе. Они као 
врховне старешине помажу и купљењу влашке ренте. Откривају и у 
дефтер уносе неуписане земље и села, сељаке-жупнике и влахе-сточа- 
ре. При оживљавању утврђења и развијању градова власи и њихове ста- 
решине играју важну улогу као колонизациони и војни елементи.10

Н а основу такве улоге влаха и њихових старешина Турци дају на- 
ведене привилегије влашкој елити, чиме влашке масе, чији се процес 
седантеризације нагло убрзава у Херцеговини и постепено улази у по- 
стојећи систем феудалне својине. Тако власи у ово рано време (друга

8 С. Ћирковић-Херцег Стефан Вукчић-Косача и његово доба, Београд 1964,132 
нап. 62; М. Маловић-Ћукић, Прилог историји Дробњака у средњем веку,Гласник За- 
вичајног музеја 1, Пљевља 1999,151-153; иста, Дробњак под турском влашћу у XV ве- 
ку,Гласник Завичајног музеја 2, Пљевља 2001,124-126.

9 Б. Ћурћев, Л. Хаџиосмановић, Подаци о Дробњацима, 155, 157,159; А. Aličić, 
Poimenični popis, 60,63-65; Марица Маловић-Ђукић, Дробњак под турском влашћу у XV 
веку, 125.

10 Б. Ђурђев, О кнезовима под турском влашћу, И Ч (1948) 16,23-24; N. Filipović, 
Islamizacija vlaha u XV i XVI vijeku, 141.
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половина XV века) улазе у приходе царских или санџачких хасова. Ка- 
сније ће власи улазити у оквире тимара и зеамета. Нахија Комарница 
је била укључена у приходе царског хаса према попису из 1477. године.

Из поменутог дефтера из 1477. године види се да су Турци призна- 
вали и неку врсту феудалних односа влашким старешинама на њихо- 
вим баштинама, чифтулцима и мезрама. О томе сведочи установа ра- 
таја и и теклича.11 Због свега горе наведеног дошло је до исламизаци- 
је влаха у средњој и источној Херцеговини, односно нахији Комарници 
у ово најраније време. Она је међутим малена и бројно ограничена. Од- 
носила се на неке влашке старешине и њихову децу браћу и рођаке. Ве- 
ома су ретки случајеви исламизације обичних влаха, међу којима се ис- 
тичу ратаји. Недим Филиповић наводи да почеци исламизације нису би- 
ли последица малог утицаја православне цркве, јер је било православ- 
них попова у влашким селима и џематима.12 Међутим, када је у пита- 
њу нахија Комарница, такав случај није био. Нахија Комарница је има- 
ла 18 џемата са 572 куће и 59 неожењених 1477. године и тада се поми- 
ње у целој нахији само један поп и један попов син. Све то показује да 
је утицај православне цркве био веома слаб, можда чак и забрањиван 
од турске власти.

Према попису из 1477. године, исламизација је почела у нахији Ко- 
марници, мада спорадично, само у три џемата. То су пре свега они ка- 
туни који су имали, односно њихове кућне старешине, земљу -  башти- 
не, и мезре које су се налазиле у близини трга Пљеваља и града Оно- 
гошта. Према томе, утицај тргова и градова на исламизацију је неоспо- 
ран (Пљеваља и Оногошта). Исламизацијом је захваћен први катун у 
нахији Комарници и броји 56 кућа и 7 неожењених. Старешина овог џе- 
мата је Никола син Ђурана односно Никола Ђурановић.13 Из пописа 
овог катуна види се да је један део био захваћен османском влашћу још 
у време Иса-бега. У том катуну налазе се три исламизирана лица, Ба- 
рак и два брата Ширмерд и Махмуд. Барак и Махмуд су неожењени. Си- 
нови Радовине су Барак и Радич. Махмуд, Ширмерд, Петар и Рајо су 
браћа. Сва четворица су синови Вукче. Помиње се ту и Вукац син Зин- 
хе, који је записан на својој баштини, а одредио му је Иса-бег. За  осам 
кућних старешина овог катуна се каже да станују у месту Врба. Прва 
четворица Радосав син Врњака (Врбака), његов син Радоје, Радој син

11 N. Filipović, Islamizacija vaha u XV i XVI vijeku, 142.
12 Isti, Islamizacija vlaha u XV i XVI vijeku, 142.
13 Б. Ђурћев, Л. Хаџиосмановић, Подаци о Дробњацима, 151-152; А. Aličić, Poi- 

menični popis, 55—56.
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Браноша и Радосав син Петка, са муслиманом Ширмердом уписани су 
на своје баштине које од претходног времена стално држе у месту Тр- 
нова. Трнова се састоји из два дела. Они су забележени сваки на свом 
делу. Ту они зимују а летују у месту Маштрава. Остали из поменутог 
катуна зимују у Комарници а летују на Језерима.

И  у следећем џемату, другом по реду, са 40. домова и 4 неожење- 
на помињу се два исламизирана лица Ахмед и Махмуд.14 У овом џема- 
ту помиње се Радосав син Михача, коме је Иса-бег узео тапију, а дао 
му једну њиву која се налази с горње стране прелаза преко ћуприје. Ра- 
дојев син Махмуд и Махмудов син Ахмед и поменути Радосав имали су 
своје старе баштине у селу званом Врба а користили су пашњаке Би- 
ланићи, Вардић Планина и Студенац, који су се налазили у близини 
пашњака Љубишна (данас планина Љубишња која се налази југозапад- 
но од Пљеваља), а село Врба се налази у подножју планине Љубишње.

Из пописа наведених катуна се сазнаје да је нахија Комарница би- 
ла захваћена исламизацијом већ са османским освајањем, још у време 
Иса-бега. Наиме, у првом случају су два брата прешли на ислам, а отац 
и друга два сина остала су у православној вери. Међутим, у другом слу- 
чају отац је остао у православној вери, док су син и унук примили ис- 
лам. Исто тако овај попис показује да се хришћани спахије и ислами- 
зиране спахије боре око тога да баштине и тимаре које представљају 
њихове старе баштине одрже у својим рукама.

И у џемату Херака сина Ковача и Велимира, односно Херака Ко- 
вачевића са 45 кућа и два неожењена помиње се једно исламизирано ли- 
це под именом Махмут муслиман. Поменути Херак Ковачевић, старе- 
шина џемата, имао је једну запуштену мезру под називом Орах и нала- 
зила се у Оногошту. Орах је данас село крај Никшића. Карактеристика 
овог џемата је да има православног попа Николу који није могао ути- 
цати на исламизацију свог џемата.

Дакле, исламизацијом у нахији Комарници, односно Дробњаку, 
били су захваћени, углавном, власници поседа, то јест феудални елемен- 
ти поробљеног становништва. Међутим, исламизација се у нахији Ко- 
марници (Дробњаку), према попису из 1477. године дотиче и других сло- 
јева друштва. Упочетку прихватају је само неки мушки чланови док је 
остатак породице остајао у старој православној вери.

14 Ђ. Ђурђев, Л. Хаџиосмановић, Подаци о Дробњацима, 152; А. Aličić, Poimenič- 
ni popis, 56.
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ПОЧЕЦИ ИСЛАМИЗАЦИЈЕ У НАХИЈИ КОМАРНИЦИ У XV ВЕКУ

Marica Malović-Đukić, Ph. D.

BEGINNING OF THE ISLAMIZATION PROCESS IN NAHIJA 
KOMARNICA IN THE XVI CENTURY

Summaru

The process of islamization began in nahija Komamica or Drobnjak, as 
Vlachian nahija in the second half of XV century. In the beginning it was narr- 
ow and confined, regarding, only Vlach chieftains with their children, brothers 
and relatives. Cases of islamization of common Vlachs are rare. Only three jemat 
in nahija Komarnica were partially seized by islamization. Those were, above all, 
katun (summer pasture) and chieftains who possessed land-entail and mezre ne- 
ar Pljevlja market and town Onogošt. So, only the owners of estates, beging fe- 
udal elements in conquered population, have been Islamized in nahija Komami- 
ca. Nevertheless, process of islamization also seized other social layers in nahi- 
ja  Komamica (Drobnjak), according to the Census from the уеаг 1477. In the be- 
ginning just men have been converted, while the most of the family remained Ort- 
hodox.
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