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КАРАВАН САРАЈ У ПЉЕВЉИМА: ТРГОВАЧКА СТАНИЦА 
НА ДУБРОВАЧКОМ ДРУМУ

Већина тргова и градова који су на српском етничком простору посто- 
јали током вишевековне османске владавине представљала је  тржишта ло- 
калног значаја, где су се продавали вишкови пољопривредних и занатских 
производа произведених у самом градском насељу или његовој непосредној 
околини, као и тржишта за трговину артиклима који се нису производили 
на српском селу, а који су били неопходни за свакодневни живот људи, као 
што је со, на пример. У градским насељима широм српског етничког просто- 
ра одржаване су недељне пијаце, пазари, као и панађури, велики годишњи 
сајмови, који су по датуму одржавања најчешће били везани за датум славе 
неког свеца.

Пљевља у наведеном периоду, међутим, највише због свог географског 
положаја, превазилазе значај локалног трга и потребе снабдевања како ста- 
новника самог града, тако и околних села. Добро је позната чињеница да су 
Пљевља била једно од места на Дубровачком путу, који је  водио од Дубров- 
ника до Софије, и даље за Константинопољ. На овом путном правцу су се 
дубровачки и млетачки трговци сретали већ од тридесетих година XV века. 
Поред овог свакако најзначајнијег пута, Пљевља су била станица и на путе- 
вима нешто мањег, али ипак важног трговачког значаја, као што су via Drine 
(ређе се јавља у изворима као via Bosne), који је од Требиња, преко Билеће, 
Гацка, Чемерног, Тјентишта и Фоче, ишао уз Ћехотину поред Пљеваља или 
Дрином до Лима, док се други путни правац (via Jezera или via Anagasli) 
одвајао код Требиња, те је преко Никшића водио до изворишта Пиве, онда у 
Језера, и преко Таре избијао на Лим. Са Приморја је до Пљеваља допирао и 
пут који је  водио преко Рисна, Риђана, Грахова, Оногошта и Дробњака. Вео-
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ма значајан био је  и путни правац који је од Сарајева преко Праче, Горажде, 
Чајнича и Пљеваља, ишао даље ка Пријепољу, Сјеници и Новој Вароши.1

Записи о копненом путу који је водио из Дубровника у Цариград, и који 
су страна посланства често користила, остали су и у белешкама путописаца 
који су крстарили југоисточном Европом током XVI века. Описујући овај 
пут, путописци помињу Пљевља као станицу на том путу, али само место не 
побуђује њихову већу пажњу.2

Тако, француски путописци Жан Шено 1547. и Жак Гасо 1548. године у 
први план истичу тешку, планинску трасу Дубровачког пута. Гасо чак исти- 
че да је  то „најнесрећнији пут којим сам икада путовао.“3

Шеснаести век, сматра европска историографија, је век доминације коп- 
неног саобраћаја.4 На Дубровачком путу, као и на путевима кроз Босну, ко- 
њи, како јахаћи, тако и теглећи, су готово једино превозно средство.

Путну мрежу Османског царства, која углавном није заостајала за путе- 
вима у Европи 16. и 17. века чине „калдрмисане стазе широке три стопе, за 
коњаника, а са сваке стране трагови стада и пешака удесетостручују шири- 
ну ове стазе“. Разумљиво је  да су на таквим путевима кола и кочије веома 
ретки.5

Оно у чему се сви путописци слажу, описујући пут између Пљеваља и 
Фоче, то је  да је  прелаз преко планине Ковач веома тежак. На основу беле- 
шки које су ови путници оставили очигледно је  да су готово сви ипак кори- 
стили управо тај пут који је  ишао преко планине Ковач, а не пут долином 
Ћехотине, како се то обично сматра. Од бројних путописаца који су прошли 
овим путем (К. Шепер, Б. Рамберти, П. Лескалопије, Ф. Дифрен-Кане, К. 
Зен, П. Контарини) само Катарин Зен и Филип Дифрен-Кане спомињу да су 
путовали преко Чајнича. Пут од Пљеваља ка Пријепољу није био предмет 
веће пажње путописаца.6

Да би осигурали сигурно и безбедно путовање, сами османски султани 
градили су дуж путева посебну врсту прихватилишта, сличну систему има- 
рета на коме су подизани градови оријенталног типа, с тим што су у њима

1 Исш орија Ц рнеГоре, кн>. III, том 1, Титоград 1975, 9 -10 . Б. Храбак, Прошлосш П љева- 
љ а  по дубровачком документима до почетка XVII столећа, Историски записи, година VIII, 
књ. XI, 5.

2Детаљније видети: С. Рудић, П љеваљски к р а ју  путописима XVI века, Гласник Завичај- 
ногм узејау  Пљевљима, књ. 2, П љ евљ а2001, 130-131.

3 Р. Самарџић, БеоЈрад и С рби јау  делима француских савременика, Београд 1961, 112-115.
4 F. Brodel, Mediteran i meditaranski svet u doba Filipa II, tom I, Beograd-Podgorica 2001, 275.
5F. Brodel, nav. delo, 274-275 .
6C. Рудић, нав. дело, 134.
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главни објекти били гостионица, караван-сарај, и када је то било потребно, 
мост.7

Геостратешки положај Пљеваља, као и његов већ наглашен политичко- 
административни значај за време османске власти, резултира чињеницом да 
су Пљевља, већ од половине XV века, почела да бележе успон као привред- 
ни центар Херцеговачког санџака.

Колики су значај Османлије придавале Пљевљима као трговачком цен- 
тру, показује податак убележен у попису из 1477. године, гдеје од 9.160 акчи 
прихода, колико су укупно износиле дажбине које је био дужан да плаћа овај 
трг, чак једна трећина, односно 3.100 акчи био је  износ који је  плаћан на име 
тржне таксе.8

Током времена та врсте прихода се увећавала и усложњавала, па се у 
пописима с краја XVI века јављају три врсте дажбина везаних за царину и 
трговину на пазару.9

Као и у свим значајним пазарним местима, и у Пљевљима се гради зна- 
чајна муслиманска трговачка инфраструктура: чаршија са дућанима, пазар, 
магацини за смештај робе, ханови, каравансараји, хамам. Изузетно је  уоч- 
љив развој пљеваљске чаршије, у оквиру које су од средине XVI до краја 
XVII века изграђена два каравансараја, ханови и бројни дућани.10

Наиме, крстарећи Османским царством, трговци, као и други путници 
намерници су коначиште могли добити у каравансарајима, хановима или 
завијама и манастирима, смештеним у већим и мањим насељима дуж значај- 
нијих путних праваца. Ова коначишта су некад грађена у формираним насе- 
љима, а у неким случајевима се насеље развијало око тих грађевина."

Најраспрострањенији тип коначишта у читавом Османском царству, па 
стога и у српским земљама били су каравансараји и ханови. У историогра- 
фији још увек није у потпуности разрешено питање да ли постоји или не 
разлика између ова два типа коначишта. И каравансараји и ханови предста- 
вљају објекте за смештај путника, неку врсту „угоститељских објеката“ на

7Х. Иналџик, Османско царство. Класично доба 1300-1600, Београд 1974, 208.
8 А. A ličić, Poim eničm  pop is sandžaka vilajeta H ercegovina, Sarajevo 1985, 166.
9 Укупна копнена царина (bac-i siyah), тржна такса (bac-i bazar) и царина названа bac-i 

hamr, Ист орија Ц рне Горе 111-1, 568.
'°Исто, 567-568 .
11 Тако је, на пример, настао град Узунћуприја, недалеко од Једрена. Наиме, Мурат II је  нај- 

пре изградио мост преко реке Ергене, а затим уз њега хан, џамију и медресу, чији су расходи 
покривани од прихода једне бозаџинице, хамама и више дућана. У околини хана населио је  
туркменске номаде чија је  дужност била да чувају и одржавају мост, за шта су они уживали 
одређене пореске олакшице. На другој обали населио је  ја је , војнике регрутоване из редова 
сеоског становништва, те се временом број становника ове насеобине повећавао, да би 1456. 
године бројио 431 кућу. Детаљније видети: X. Иналџик, нав. дело, 208-209 .
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друмовима и у градовима. У нашим крајевима у XVI веку углавном се сва 
коначишта називају каравансарајима, док је у каснијим периодима у упо- 
треби само термин хан12. На 158 км пута од Сарајево до Пљеваља око 1900. 
године, не рачунајући ова два града, било је 43 хана.13

Каравансараји су монументалније грађевине од ханова, јер су грађене у 
време врхунца моћи Османског царства, што се свакако огледало и на пољу 
архитектуре.

Каравансараји су обично били грађени од камена и покривени оловом, 
бакром или опеком. Основа зграде била је правоугаона, са атријумом у сре- 
дини. Посматран издалека, каравансарај је личио на тврђаву са кулама и пот- 
порним зидовима. Највећа пажња на фасади поклањана је улазним вратима, 
која су по правилу била велика, са шиљатим луком и богатом пластичном 
декорацијом.14

Путујући у пролеће 1574. године кроз Херцеговину, Француз Пјер JTe- 
скалопје описао је  каравансараје следећим речима: „Каравансараји су скло- 
ништа где отседају и богати и сиромашни зато што немају ништа боље. То 
су као велике шупе: светлост, уместо кроз прозоре, улази на отворе; немају 
тавана, него су само кровом покривене. Унутра, свуда уоколо су узвишења, 
висока две и по стопе, широка седам стопа, на која се пењу људи да би ле- 
жали одвојени од коња; ови су везани уз господара за гвоздене алке причвр- 
шћене на узвишењима, тако да свако види свог коња поред себе и ставља му

12 Покушавајући да тачно дефинише хан и каравансарај и разлику међу њима, X. Ш абано- 
вић истиче да су каравансараји подизани првенствено на главним друмовима, и то „искључи- 
во за привремено склониште и преноћиште путника без икаквог комфора, док су ханови уз 
то служили и за дужи боравак" (X. Шабановић, Урбани развит ак Eeoipaga од 1521. до 1688. 
Јодине, Годишњак града Београда, XVII, 1970, 32). А. Бејтић и X. Крешевљаковић своде ово 
питање на разлику између плаћеног или бесплатног смештаја, те се тако сматра да су кара- 
вансараји само обична бесплатна коначишта која су градили поједини добротвори, док су 
ханови нешто налик на гостионице које су држала приватна лица, и у којима се плаћало за 
смештај и храну. Детаљније видети: А. Bejtić, Spomenici osmanlijske arhitekture u Bosni i Her- 
cegovini, POFIII—IV, 1953 ,269-273; H. Kreševljaković, H anovi i karavansaraji u Bosni iH ercego- 
vini, Naučno društvo NR Bosne i Hercegovine, Djela VIII, Odjeljenje istorisko-filoloških nauka, 7, 
Sarajevo, 1957, 2 9 -3 0 , Иако je у основи прихвата, O. Зиројевић заступа мишљења да и од ове 
поделе постоје бројна одступања, те да се не може апсолутно прихватити, те истиче да је  реч 
о једном типу коначишта, које пролази кроз одређене етапе развоја. (О. Зиројевић, Ц артрад- 
ски друм од  Eeoipaga до Софије (1459-1683), Зборник Историјског музеја Србије 7, Београд 
1970, 52). Слично мишљење износи и Д. Ђурић Замоло (B eograd kao orijentalna varoš p o d  
Turcima 1521-1867, Beograd 1977, 80-81). Белешке путописаца које ce односе на Пљевља и 
околину готово без икаквог двоумљења наводе на став да су се термини каравансарај и хан 
користили паралелно, те да између ова два типа коначишта није било суштинске разлике.

13 Н. Kreševljaković, nav. delo, 101.
14 D. Djurić-Zamolo, nav. delo, 80.
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храну на узвишење... Изнад ових уздигнутих места, свуда уоколо на зидови- 
ма су куке, где свако веша своје ствари без бојазни да ће било шта изгубити, 
јер ујутру каравансарајџија, тј. домаћин, не отвара врата док све не обиђе и 
сваког не упита да није шта изгубио.“15

Описујући изглед хана, на основу путописних бележака из XVI и XVII 
века, X. Крешевљаковић наводи да је ханска зграда „била слична великој ста- 
ји “. По њему, ханови су били приземне зграде, правоугаоне основе и зидова 
висине 2-2.5 метара, од дрвета, камена или ћерпича са кровом на четири 
воде покривеним шиндром, а врата су довољно висока да кроз њих може да 
прође коњ под товаром.16

Очигледно упознат са проблемима око смештаја на путевима у Царству, 
Француз Пуле је 1658. године у Сарајеву набавио неку врсту „покретног 
кревета или чадора“, који описује речима: „Та справа не бјеше ни дужа ни 
виша од мене. Она се састојаше од четири коца, у којих доњи крај бијаше 
окован, а горњи пробушен. У средини бијаше колут причвршћен гвозденим 
обручем, на који бијаше сашивено платно чврсто попут цвилиха, али лакше 
од њега. Позабив та четири коца у земљи кревет је  био готов, а да се не сру- 
ши, бјеше се приковало на њих с великим чавлима четири мале пријечке. 
Ја ударих још једну мотку уздуж као што се чини на чадору, да вода може 
слободно отицати.“ 17

Странци који су одседали у Пљевљима углавном се не жале на услове 
смештаја, али је на основу њихових бележака готово немогуће установити 
да ли су постојали и хан и каравансарај, или различити путописци различи- 
то називају један исти објекат.

Филип Дифрен Кане, описујући своје путовање српским земљама 1573. 
године, наводи: „Стигосмо у Ташлиџе, лепу варошицу између планина, а 
ипак на равном земљишту...Због писама које је Светли Господар примио из 
Цариграда, овде се задржасмо један дан у великом и мрачном хану, покри- 
вен оловом, који је саградио Мехмед-пашин син.“ 18

Међутим, пишући Катарини Медичи такође из Пљеваља, Дифрен-Кане 
наводи: „Ово писмо добио сам данас у овдашњем каравансарају“19, не уочив- 
ши разлику између ова два типа коначишта. Делимичну сумњу у његове 
наводе баца саопштени податак да је поменути хан задужбина сина Мех- 
мед-паше Соколовића. Наиме, Мехмед-паша је  имао два сина, Гази Хасан- 
пашу и Ибрахим-пашу, који су имали висока звања у османској хијерархији,

15 Р. Самарџић, нав. дело, 133-134.
16Н. Kreševljaković, nav. delo, 17.
17 В. Јелавић, Дож ивљаји Француза Poullet-a на путу кроз Дубровник и Босну (Године 

1658), Гласник Земаљског м узејау Босни и Херцеговини, XX (1908), 62.
ISP. Самарџић, нав. дело, 128.
|9Исто, 627.
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али се нигде у њиховим биографијама не помињу задужбине у Пљевљима. 
Највероватнијом се чини претпоставка да је Дифрен-Кане погрешио, и да је 
пљеваљски хан, кад и остале своје задужбине у овом месту саградио Хусе- 
ин-паша Бољанић.20

Жан Палерн Форезјен пролази кроз Пљевља 1582. године, и описује их 
као лепу варошицу где има базара и каравансарај.21

Каравансарај у Пљевљима помиње и Лефевр у извештају са свог путова- 
ња кроз ове крајеве 1611. године.22

Пун лепих речи за Пљевља, гласовити путописац Евлија Челебија сма- 
тра као веома битно да наведе да су у граду 1664. године, поред две ме- 
дресе, три мектеба, две текије, Хасан-пашиног имарета (јавне кухиње) и 
хамама, постојала и „три преноћишта (хан), велика као безистан у облику 
тврђаве“.23

И док су трговци проводили дане, тј. тачније речено ноћи, у пљеваљ- 
ском каравансарају, склапајући ту и неке нове послове, поједини странци, 
које је  пут од Дубровника до Цариграда водио преко Херцеговине, па и пре- 
ко Пљеваља, коначиште су добијали и у манастиру Милешеви, светињи са 
чијим су значајем и они били добро упознати. Тако, већ поменути Француз 
Пјер Лескалопје, Парижанин, који је на пут по Османском царству кренуо 
да види и доживи необичан, страни, потпуно другачији свет, боравио је у 
манастиру Милешева, где су му монаси „дали да једемо чорбе са уљем и 
празилуком, мало рибе и црног хлеба“.24

ie "к ic

Имајући у виду значај трговачких активности које су се одвијале у 
Пљевљима, са сигурношћу можемо рећи да је пљеваљски каравансарај био 
значајнатрговачка страница на Дубровачком друму. Најбројнији и најзначај- 
нији трговци у овим крајевима, Дубровчани, са караванима су пролазили 
кроз Пљевља и краће се у њима задржавали, а било је и оних дубровачких 
трговаца, који су се ту неко време задржавали и пословали. Ипак, мора се 
нагласити да су и поред значајног присуства Дубровчана у пљеваљској трго- 
вини, њени главни носиоци били домаћи људи, међу којима су се нарочито 
истицали варошки кнезови.

20Уп. Н. Kreševljaković, nav. delo, 57; Р. Самарџић, нав. дело, 627-28.
21 Р. Самарџић, нав. дело, 139.
22 Исто, 157.
23 Evlija Čelebija, Putopis, Odlom ci o jugoslovenskim  zem ljam a, Preveo, uvod i komentar napi- 

sao Hazim Šabanović, Sarajevo 1979, 398.
24P. Самарџић, нав. дело, 51, 135.
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Стога, са пуним уверењем се може рећи да Пљевља у XVI и XVII ве- 
ку, за разлику од већине других српских градова и тргова под османском 
влашћу, превазилазе значај локалног трга и представљају како значајан тр- 
говачки центар, тако и транзитну трговачку станицу према Дубровнику и 
градовима у Боки.

Ema Miljković Bojanić

ТНЕ CARAVAN-SARAYIN PLJEVLJA: IMPORTANT TRADE 
POINT ON RAGUSAN ROAD

Summary

During long centuries under the Turkish rule in Hercegovina Pljevlja out- 
grew the importance o f a local market and the necessity to suply for inhabitants 
and surrounding villages as well, mostly owing to its geographical position. Con- 
sidering the importance of trade activities in Pljevlja, one could certainly say that 
the karavan-saray in Pljevlja was the important station on Ragusan road. Nume- 
rous and most eminent merchants in this region were from Dubrovnik, passing 
through Pljevlja and stayng there for a while, but some of them stayed longer 
involved in enterprising. Although their presence in the trade of Pljevlja was con- 
siderable, it must be stressed that main merchants were local men, among them 
especially prominent were town princes (knezovi).

Pljevlja in the XVI and XVII centuries were different from other Serbian 
towns and markets under Ottoman rule, surpassing the importance of a local mar- 
ket as a considerable trade center and as a transitional station towards Dubrovnik 
and towns in Boka.
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