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П Љ Е В Љ А  И Н А Х И ЈА  К У К А Њ  У Д РУ ГО Ј П О Л О В И Н И  XV В Е К А

У  свом продору на североисток балканског полуострва Османлије су 
у периоду 1465-1470. године од херцега С теф ан а  и њ егових синова 
одузимале земљ е и градове, које су све ушле у састав једног вилајета, а који 
је  најпре био припојен босанском санџаку. П очетком  1470. године од ос- 
војене територије у Х ерцеговини основан је  посебан херцеговачки санџак, 
односно вилајет, како  се наводи у изворима османске провенијенције.1

Све до 1572. године седиште овог санџака налазило се у Фочи, када је 
премеш тено у Пљ евљ а, где је  остало до 1833. године, ш то указује на велики 
значај П љ еваљ а као  т р го в ач к о г  и адм инистративног ц ен тра током  
дуготрајне владавине Османлија на овом подручју.2

К ако  су О сманлије у свим новоосвојеним областима одмах уводиле 
тимарски систем, који је био основ за функционисањ е државе, и новоос- 
војене области у Х ерцеговини су у периоду од 1465. до 1468. године биле 
издељене на тимаре, зеамете и хасове, који су додељени припадницима 
војног слоја -  аскера. З а  српски народ у читавој Херцеговини, на ш ироком 
простору од дубровачке границе до Горње Н еретве, У стиколине, П љ еваљ а 
и Л и м а , з а п о ч е о  је  н о ви  н ач и н  ж и в о т а , р е г у л и с а н  по н о р м а м а  
централизоване војничке државе, какво је било О сманско царство у другој 
половини XV века. Нови владари на Балкану донели су са собом и нови 
управно-административни и војни поредак, ш то је  свакако проузроковало 
и промене у дотадашњој организацији феудалног уређењ а, тј. односа на 
земљи. Турци су дошли у наше крајеве с намером да ту дуго господаре и 
читав систем управе почивао је на тој основној максими -  ш то лакш е и што 
дуже владати освојеним подручјима. Османски феудализам се разликовао

1 Н. Šabanović, Bosanskipašaluk, Sarajevo 1982,45.

2 Isto, 47.
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од европског, али су прагматични Турци у њ ега инкорпорисали поједина 
реш ењ а и искуства која су затицали у новоосвојеним областима, а ко ја су 
одговарала њиховом циљу.

У  Османском царсту постојале су три категорије власниш тва над 
земљом: државна, харачка и ушријска земљ а.3 В ласништво над земљом није 
било униформно уређено у свим деловима Царства, чиме су се пош товале 
специфичности појединих области. Зем љ а у Х ерцеговачком санџаку, и 
уопш те на Балкану, припадалаје категорији др ж аве-м и р и јске  земље, ш то 
значи да је  сва земљ а изван насељених места била власништво османске 
државе, односно владара који је ту државу персонификовао.4

По фубој подели, земљишни поседи били су сврставани у тимаре, зеамете 
и хасове, у зависности од прихода који су доносили. Хас је био везан за положај, 
а тимари и зеамети за личности. Годишњи приход тимара износио је највише 
19.999, зеамета 20.000-100.000, а приход хаса био је преко 100.000 акчи.

Н ахија Кукањ , чији су центар била Пљевљ а, основана је непосредно 
по паду тог дела старе Херцеговине под османску власт. У  турским из- 
вори м а први пут се помињ е у сум арном попису босанског санџака, 
завр ш ен о м  1469. године.5 П о  в о јн о -п о л и ти ч к о ј п одели , о ва  н ахи ја 
припадала је сераскерлуку (војној команди) сераскера Сенкура, и чиниле 
су је још  нахије С окол, М илешево, Самобор, Дубштица, Бохорић и Кава, а 
у судско-административном погледу припадала је кадилуку Д рина.6 И наче, 
ова нахија је  добила име по српском средњовековном утврђеном граду 
Кукњу, који је био познат као летњ а резиденција Косача.

Први херцеговачки санџак-бег, Хамза-бег, притеж авао је  хас, који је 
у целини доносио приход од 300.587 акчи. У  нахији К укањ  овом хасу су 
припадала насељ а П љ евљ а, Г. Ш умани, Грево, Супратина, И збрш не, 
Корогул, Седлари, Белош евина, Радојин Дол, Добри Дол, Ц рнча и Бжиње. 
Приход Х амза-бега од ове нахије износио је  18.238 акчи.8

Власници харачке зем љ е давали су харач за земљу у два основна облика, као харач 
одсеком и обавезан харач, али држава није имала право врховне сопствености над том земљом и 
њени сопственици могли су њ оме слободно да располажу, да је  продају, остављају наследницама, 
не обрађују и сл., док је  ушријска земља она коју су Османлије, освојивши је, разделиле својим 
борцима или другим муслиманима. Они су давали само ушур од житарица, и то сиротињи, док га 
држава није никоме одређивала као приход. Т  аква категориј а уживанја зем љ е постој ала је  у Хиџазу 
и карактеристична је за Арабијско полуострво у целини (дефиниције су преузете од D. Bojanić, Turski 
zakoni i zakonski propisi iz XV i XVI veka za smederevsku, kruševačku i vidinsku oblast, Beograd 1974, под: 
haračka zemlja i ušrijska zemlja).

4 D. Bojanić, nav. delo, под: mirijska zemlja.

 ̂ Istambul, Belediye Kutuphanesi, Cevdet Yazmalari, No. 0 76.

® H. Šabanović, Bosanski pašaluk, 137.
1 _

Опширније o Кукњу: M. Динић, Сриске земље у  средњем веку, Београд 1978,200,244,250.
8 А. Alićić, Poimenični popis sandzaka vilajeta Hercegovina, 165-171. Када je први пут уписан 

1469. године приход санџак-бега од нахије Кукањ износио је 10.195 акчи.
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Табела 1. Део хаса санџак-бега у  нахији Кукањ

Насеље Број кућа 
(1469. год.)

Приход 
(1469. год.)

Број кућа 
(1477. год.)

Приход 
(1477. год.)

Пљевља 72 6.000 101 9.160

Г. Шумани 5 506 10 837

Грево 12 1.284 30 2.495

Супратина 3 150 4 473

Избршне 3 150 5 399

Корогул 3 150 3 637

Седлари 4 207 6 669

Белошевина 10 1.448 12 1.354

Радојин Дол 5 300 5 665

Добри Дол 6 577

Црнча 6 422

Бжиње 7 550

Укупно 117 10.195 195 18.238

Н ајвећи приход доносио му је сам трг П љ евљ а (1469-6.000,1476-9.160 
акчи), који је  1469. године имао 72 куће и 23 неож ењ ена муш карца, а већ 
1476-101 кућу и 12 самаца.

Османска управа планирала је да на месту овог трга подигне шехер 
(муслимански град), па су од војника Радослава и Радивоја одузете 23 
парцеле земље, за које су у замену добили 25 парцела у атару села Супратна 
и беглука Б резир.9

Нису познати разлози због којих се у првом тренутку одустало од ове 
намере, али се и у документима из прве половине XVI века П љ евљ а наводе 
као трг. М еђутим, становниш тво П љ еваљ а је  континуирано расло током 
читавог XVI века, па је тако  1516. године у овом месту било 150, а 1570. 
године чак 195 домаћинстава, када је и први пут уписано као касаба.10

Становниш тво нахије К укањ  се делило у две основне друштвене 
групе: влахе -  сточаре и земљорадничку рају. П оред ових, у нахији К укањ  
било је  и војника и занатлија, који су имали специјални статус због важности 
службе коју су обављали.

Власи К укњ а (178 домаћинстава и 26 неожењених муш караца) били 
су подељ ени у 6 џ ем ата  н еједнаке величине. Н а јвећи  је  био џем ат

А. Aličić, nav. delo, 167.

10 М. Васић, „Градови под турском влашћу”, Историја Црне Горе, III/l, 527.
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П рибисава, Владисављ евог сина, који је бројао 40 домова и 14 самаца, а 
најмањ и је  био џемат Витомира, И вковог сина, са 19 домаћинстава и самца.11

Н аж алост, и поред прецизних дефтерских података, теш о је утврдити 
тач ан  број становн ика с влаш ким  статусом  у нахији К укањ , јер  не 
располаж емо подацима о просечној величини влаш ког домаћинства. Ипак, 
сасвим је  извесно да број од 6 до 8 чланова домаћинства, ш то представља 
просек за рајинску породицу у овом периоду, не важи и за влаш ке породице, 
које су због реж им а плаћањ а пореза -  филурије по кући, а не по глави 
становника биле многољудније.

Табела 2. Џемаши влаха нахије К укањ

Џемат Број домаћинстава Број самаца

Цветко, Новаков син 27 3

Брајко, Милићев син 28
Гојак, Радохнин син 33 3

Иваниш, Цветков син 31

Витомир, Ивков син 19 2

Прибисав, Владисављев син 40 14

Укупно домаћинстава 178 26

Ц емати Ц ветка, Брајка, Гојака и Витомира зимовали су у местима: 
Гомијона, Каменско, Варине и Вранац, а летовали су у местима: Љ убиш на, 
К оњ ска, П ољ а, О бзир, Љ еш ница, Х ранац  и Засаде. Џ ем ат Д рагића, 
Бранисављ евог сина, зимовао је у местима : Брезина, Љ утић, Скокуће и 
Л ука, а лето вао  је  у местима: О парде, П ољ ет и Рељ и, док је  џем ат 
П р и б и с а в а , В л ад и с ав љ ев о г  си н а, зи м о в ао  у м ести м а: Ц р к в и ц а  и 
М ијоковина, а летовао у месту В арине.12

Власи организовани у дружине, живели су по селима на тзв. влаш кој 
земљ и, коју су добијали за насељ авањ е и одбрану. В лаш ка села нису 
припадала тимару. Њ ихови становници живели су на земљ иш тима која су 
улази ла у састав царског хаса. Власи су испуњавали уговорене војне 
обавезе, а заузврат су били ослобођени свих дажбина повезаних са зем- 
љ орадњ ом и рајинским статусом. Одредбама канун-наме из 1477. године 
прецизно су регулисана влаш ка права и обавезе. Они су били дужни да од 
сваке куће, једном годишње, на Ђ урђев-дан, дају 1 златник, 1 овцу с јаг- 
њ етом (или њену противвредност у новцу, која је  износила 12 акчи) и 1 овна 
(или 15 акчи). Сваких 50 кућа је  било у обавези да даје 2 овна (или 60 акчи)

11 А. Aličić, Poimenični popis sandiaka vilajeta Hercegovine, 31-35.

12 A. Аличић, нав. дело, 34-35.

160



ПЉЕВЉА И НАХИЈА КУКАЊ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XV BEKA

и 1 ш атор (или 100 акчи). У  време војног похода сваких 10 кућа морало је 
да опреми и да 1 коњ аника под оружјем и на коњу, као и да учествује у том 
походу. Заузврат били су ослобођени свих других намета које је плаћала 
раја.

Раја нахије К укањ  ж ивела је у селима која су улазила у састав царског 
хаса, тимара спахија и тимара посадника тврђава М илеш ево и Самобор. 
Укупан број становника ове нахије износио је крајем седме деценије XV 
века између 2.700 и 3.500 глава, док је тај број само неколико година касније 
био готово два и по пута већи -  према попису из 1475. године, у овој нахији 
ж ивело је  између 8.000 и 10.000 становника. П росечан износ који је свако 
домаћинство морало да издвоји на име пореских обавеза био је  735 акчи 
1469, а 614 акчи -1475 . године.14

П олож ај раје умногоме се разликовао од полож аја становниш тва с 
влаш ким статусом. Основна новчана обавеза наметнута раји била је  џизја 
или харач15 и њеним се плаћањ ем признавала врховна власт османског 
владара. У  нашим земљ ама ова дажбина се називала царска главница, јер 
се убирала, „од главе”16 и припадала је лично владару, за разлику од спенџе, 
која је  припадала спахији. Џизју је  сваке године плаћао сваки здрав и за рад 
способан Србин који није обављ ао војну или помоћну војну службу, а због 
чега би био ослобођен плаћањ а џизје. О слобођењ е од џизје стицало се 
п о себ н о м  о д л у к о м  в л ад ар а  и тим  се чин ом  сти ц ао  стату с  ас к ер а

13 Kanun о vlasima hercegovačkog sandžaka iz 1477. godine, Kanuni i kanun-name za bosanski, 
hercegovački, zvornički, kliški, crnogorski i skadarski sandžak, priredili B. Đurđev, N. Filipović, H. Hadžibegić, 
M. Mujić i H. Šabanović, Sarajevo 1957,12.

14 У  прилогу овог рада дата је табела свих насеља нахије Кукањ, у који је унет број 
становника и приход по селима.

15 У  коришћеним документима термини џизја и харач  су употребљ ени као синоними за 
означавање пореза -  главарине. П оред овог значења, термин харач  може да подразумева и порез 
на земљу. Када се успостави, такав порез морао је да плаћа поседник те зем љ е, био он хришћанин 
или муслиман, док је примањем ислама престајала обавеза плаћање џизје.
Хришћанске баш тине су по правилу биле оптерећене харачем и њихов статус није могао да буде 
измењен механичким преласком у посед муслимана све док не би био обављен нови попис и док 
одлука не би била ревидирана. Видети: Н. Hadžibegić, Glavarina и Osmanskoj državi, Orijentalni institut 
u Sarajevu, Posebna izdanja IV, Sarajevo 1966,2-3.

16 И акосеџизјадругачијеназивалаглаварина-£а.гуеп'£Ш ,ш тоуказујенатодајењ уплаћао  
сваки пунолетни и за рад способни мушкарац, и од овог правила је било одступања, те се у 
европским деловима Царства џизја убирала по домаћинству. О томе недвомислено сведоче 
најстарији обрачунски дефтери о прикупљеној џизји с краја XV века. Вероватно је  и то био један  
од уступака становништву које је живело на крајиштима да би се обезбедила насељ еност 
територије. Доказ који иде у прилог тој тврдњи је и царска заповестиз новембра 1567. године којом  
се наређује темишварском беглербегу да скрене пажнју беговима, кадијама и забитима на 
пристаништима да убудуће не дозвољавају прелаз на ту страну раји Смедерева, Крушевца и 
Рудника, а да од оних који су прешли узму харач по глави. Наиме, у време пописа Темишвара било 
је  наређепо да се тај порез узима с куће на кућу, што је  због задружног начина живота за рају било 
много повољније. Т апраксаје била на снази до краја XVII века, к адајеу  целом Османском царству 
заведен јединствен систем личног пореза: Видети: Н. Hadžibegić, nav. delo, 63-64.
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(војништва). П рем а османском закону, сви поданици који су плаћали џизју, 
која је  представљ ала и начин искупљења хриш ћанског становниш тва за 
пасивну улогу у муслиманском друштву, имали су статус заш тићених 
п о дан и ка -  зимија. Џ и зја  је  о бавези вала на поданичку п окорн ост и 
понаш ањ е у складу с рајинским статусом.17

У  литератури се обично наводи да ј е минимум џизј е износио око једног 
дуката18 међутим, њен тачан износ је доста теш ко утврдити услед недостат- 
ка прецизних података. М ора се водити рачуна и о чињеници да износ џизје 
није био једнак у свим деловима Ц арства, при чему се водило рачуна о 
економским, али и о друштвеним и политичким приликама у појединим 
областима.19 Тај износ је био различит и за поједине нахије у оквиру Хер- 
цеговачког санџака. И з једног пописа харачких обвезника с краја XV века 
сазнајемо да је становниш тво нахије Кукањ  плаћало 43 акче на име харача.Ј)

Испенџу -  спахијску главницу плаћале су све стареш ине хришћанских 
домаћинстава ш иром Б алкан а као замену за више радних тлака, на ш та их 
је обавезивао њихов зависни положај према непосредном господару земље. 
Од ове обавезе изузимали су се крајње сиромашни, слепи, хроми и сакати, 
а удовице, које су у начелу биле лош ег материјалног стања, давале су 
умањени износ испенџе.21 М еђутим, према попису из 1475. годиНе, у нахији 
К укањ  испенџу је плаћало само становниш тво које је ж ивело у селима која 
су улазила у састав царског хаса, док је  раја која је ж ивела на тимарима 
спахија и посадника тврђава М илеш ево и Самобор те обавезе била ос- 
лобођена. Документа не пружају никакво објаш њење за ову веома ретку 
појаву за ондашње прилике. М оже се само претпоставити да је та  мера била 
у функцији одржавањ а стања насељености појединих области, наиме да је 
османска власт ослобађањ ем од плаћањ а испенџе22 покуш авала да задржи

17 Д. Бојанић, Јадар у  XVI и XVII веку, 96-97; X. Хаџибегић, нав. дело, 2-39.

18 Д. Бојанић, нав. дело, 96-97.

Д. Бојанић, нав. дело, 96-97; X. Хаџибегић, нав. дело, 43-51.
X. Хаџибегић износи мишљење даје један од основних фактора при одређивању висине џизје била 
финансијска ситуација и потребе државе за војском, као и сталне војне операције. Док је држава 
напредовала и финансијски јачала освајањем нових подручја оптерећењ е раје је могло да буде 
сразмерно мање. Али, већ у другој половини XVI века почело је слабљењ е финансијских 
потенцијала Османског царства, па и државе у целини. Узимајући у обзир шири историјски 
контекст, X. Хаџибегић предлаже следећу периодизацију повећања износа џизје:
а) нормално повећањ е џизје од успостављања државе до 1577. године;
б) нагло повећање џизје због  опадања вредности новца од 1577. до 1690. године, а у односу на 
златник;
ц) извесна стабилизација у погледу вредности новца и висине џизје од 1690. до 1804. године и 
д) нагло повећање џизје које је  уско повезано са сталним опадањем вредности новца од 1804. до 
1855. године, а у односу на поједине врсте златног новца који је  био у промету.

Н. Hadžibegić, nav. delo, 54.

21 Д. Бојанић, Јадар у  XVI и XVII веку, 98.
22 И знос испенџе био је 25 акчи.
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рају у њиховим селима. С обзиром на то да су у састав царског хаса увек 
улазила најплоднија земљ иш та, логичном се чини претпоставка да је 
становниш тву које је  ж ивело у таквим селима било лакш е да подноси терет 
пореских обавеза него становништву које је  ж ивело на тимарима спахија и 
посадника тврђава. Н аж алост, не мож е се прецизно утврдити када је  мера 
ослобађањ а од испенџе ступила на снагу, али се чини да је  1469. године 
становниш тво нахије К укањ  плаћало ову дажбину јер  су приходи од села, 
како се види у попису из те године, били виши од оних из 1475. године, иако 
је  у периоду 1469-1475. број становника континуирано растао. К ако  је  попис 
из 1469. године сумарни, у њему није убележ ена структура дажбина, те смо 
у немогућности да ову претпоставку потврдимо или одбацимо на основу 
расположивих извора.

Н а  основу одредаба кануна из друге половине XV века, који се односе 
на српске земље, познато је  да је  муслиманско становниш тво које се бавило 
земљ орадњом плаћало тзв. resm-i cift, чија је  висина зависила од величине 
земљ иш ног поседа који је обрађивала једна породица. У  историографији је 
прихваћено миш љење да је ова дажбина, у ствари, новчани вид и обрачун 
седмодневне работе земљ орадника и његове запреге волова, а која је пос- 
тојала још  у предосманско време.2-’

У нахији К укањ  1475. године било је свега 13 муслимана који су 
плаћали различите износе на име личног пореза. Наиме, неки су били 
потпуно ослобођени овог намета, неки су плаћали 6, а неки 9 акчи, и то без 
икаквог појаш њ ењ а о узроцима ових знатних разлика. М ало је  вероватно 
да се оне могу објаснити различитом величином земљ иш ног поседа који је 
уживала свака муслиманска породица појединачно, јер је  доста њих било у 
потпуности ослобођено пореза. Вероватнијом се чини претпоставка да је  и 
ово била још  једна у низу мера које су Османлије увеле како би навеле 
хриш ћанско становниш тво да „добровољ но” прими ислам.

Р аја , хриш ћанска и м услим анска, ко ја је  ж и вела на тим арим а, 
зеаметима и хасовима на које је  била издељена нахија К укањ , поред обавез- 
них дажбина у новцу (харач, спенџа), имала је  и обавезу давањ а дажбина од 
приноса са земље. Основне земљ орадничке дажбине биле су десетина и 
саларија. Дестина је  представљ ала чист десети део летине, а саларија -  
додатну неш еријатску дажбину на житарице и најчеш ће је  износила једну 
четрдесетину, али је тај износ могао да буде и једна тридесетина и једна 
тридесеттрећина приноса.24 С т ан о в н и ш т в о  н ах и је  К у к а њ  га ји л о  је  
пшеницу, јечам , просо, зоб, бостан, боб, лан, црни грах и друго. Воће је 
гајило само становниш тво села Бушње. П челарство и свињогојство су били 
веома распрострањени, а у селу К укањ  постојао је  и рибњ ак.

23 Д. Бојанић,ЈадаруX V Iи X V IIвеку,97. Опширније оов ом е видети Н. Inalcik, Osmanlilard’da 
Raiyyet Rusumu, Belleten, XXIII, Ankara 1959,575-581,602-608.

24 Д. Бојанић, нав. дело, 99.
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У другој половини XV и првој половини XVI века у Херцеговачком 
санџаку у целини, а тиме и у нахији Кукањ, као и у већини других области 
Царства натурална рента била је доминантан облик давања земљорадничких 
дажбина. Натурална рента је свакако више погодовала сељаку, јер је после 
подмиривања обавеза према спахији могао слободно да располаже вишком за 
подмиривање сопствених потреба, као и да га продаје на слободном тржишту. 
Он је био у могућности да бира време када ће изнети свој производ на трг, као 
и коју ће количину продати. Преласком на новчану ренту сељак постаје 
директно зависан од тржишта, а с обзиром на чињеницу да је  био дужник да 
увек у исто време предаје свој део дажбина спахији, није више био у прилици 
да сам одреди моменат када ће понудити своју робу на продају. Сам произвођач 
је у таквим приликама сносио и ризик неродне године и пропадања усева због 
атм осф ерских прилика. Н еки научници сматрају да је  баш прелазак с 
натуралне на новчану ренту, због директне зависности сељака од тржиш та и 
феудалаца, означио крај имобилности земљишног поседа, и далекосежније 
гледано, крај установе миријске земље.25

П оред земљорадничких дажбина, становниш тво нахије К укањ  било је 
о п тер ећ ен о  п орезом  званим  нијабет, ко ји  је  п р ед став љ ао  глобу  за 
различите прекрш аје.

О см анско царство је политиком  давањ а повлаш ћеног статуса и 
олакш авањ ем  фискалних обавеза уводило у свој војни систем домаће 
хришћанско становниш тво, које је као неплаћена војска представљало 
главни ослонац одбране запоседнутих крајева. И ако би се на први поглед 
могло учинити да је  држава трпела губитке, јер ти слојеви становниш тва 
нису плаћали главарину, као ни друге бројне порезе које је  „раја” морала да 
плаћа, она је  на овај начин обезбеђивала довољно становниш тва да насели 
и оживи пусте пределе који су улазили у састав Ц арства, а остваривана је  и 
уштеда с обзиром на то да није било високих трош кова око одржавањ а 
бројних гарнизона на стално немирним крајиштима.

З а  дуготрајне османске владавине на нашим просторима у српским 
земљама су постојале бројне категорије тзв. повлаш ћеног становниш тва.26

25 Н. Филиповић, П оглед на османски ф еудализам (са посебним осврш ом  на аграрне  
односе), Годишњак историјског друштва Босне и Х ерцеговине IV, Сарајево 1952,41-43.

26 И ако су пореске обавезе које су имале ове „повлашћене” категорије биле знатно 
умањене у односу на намете које је плаћала обична раја, мишљења смо да њихов положај није био  
нимало лагодан с обзиром на теш коће у служби с којима су се сретали и с одговорнош ћу коју су на 
себе преузимали. Тако је , на пример, у канун-нами за видински санџак из времена Мурата III 
недвосмислено речено да дербенџије за сигурност путника одговарају „својим главама и имањем”, 
те је сасвим извесно да се они не могу сматрати посебно привилегованом групом. Ипак, намети које 
је морала да плаћа обична раја представљали су неиздржив терет, те су стога читава насеља 
прихватала посебна задужења и одговорност и грчевито су се борила да такав статус задрже. 
М ожда би, стога, било упутније ове групе називати становништвом с посебним статусом, а не 
„повлашћеним" групама, јер термин „повлашћен” указује на далеко лагодније услове живота и 
привређивања него што га је водила било која друштвена група српскогстановништва у Османском  
царству у другој половини XV и првој половини XVI века.
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У  нахији К укањ  у другој половини XV века забележ ени су само војнуци, 
хришћани -  слободни сељаци -  баштиници, који су за обавЈБање војничке 
службе били награђени уживањем слободне баш тине и припадношћу вој- 
ном сталежу. Војнуци су били лаки оклопници, који су у службу и војне 
походе ишли на коњу, наоружани копљем, ш титом и оклопом. У век су 
носили искључиво црна одела.27 Ред војнука постојао је  у српској сред- 
њовековној држави, а у турски систем преузет је  у време реф орм и беглер- 
бега Т и м урташ -паш е, за врем е султана М урата I, непосредно после 
М аричке битке.28 Војници су регрутовани из редова домаћег хриш ћанског 
становниш тва, ситног племства и влаха -  сточара..

За  разлику од влаха -  војника, који су плаћали филурију без обзира на то 
да ли су одлазили у војни поход или не, војнуци су били ослобођени од свих 
рајинских дажбина, укључујући и харач. Они су били обавезни да плаћају коп- 
љарину, младарину, глобе за ситније прекршаје, таксу на увоз бачви с вином, као 
и овчарину ако су имали преко 100 оваца. Копљарина је износила 16 акчи, 
распоређена на цело копље, а онај који иде у поход плаћао је додатних 6 акчи, 
које је уживала царска ризница. Војнуци су обрађивали тзв. војнучку земљу (тур. 
voynukyeri), односно поседовали су баштине с којих нису давали десетину, нити 
друге порезе, а закон је предвиђао да та земља мора да буде плодна.

У  нахији К укањ  нису убележени војнуци који су активно служили, већ 
само војнучка резерва -  5 кућа у 15 села.

У  замену за служење у тврђави, повластице су уживале и разне занатлије. 
Тако је  у попису из 1469. године у селу П оток уписано 9 ковача и тесара, 
ослобођених рајинских дажбина, међутим, у попису из 1475. године они нису 
забележени, ш то вероватно значи да су били преведени у статус обичне рајеУ

Повласгице су, мада готово читав век касније, добили и сви становници 
Пљеваља, и хришћани и муслимани, захваљујући ангажовању Хусеин-паше 
Бољанића код султана. У дефтеру из 1570. године убележено је да „сви они 
који станују у тој касаби, након што они између њих који се баве земљорадњом 
плате посједнику земље ушур на земљу коју сију и жању -  ослобођени су и 
опроштени свих обавеза диванских намета, пореза и џерахорлука...”.30

Истовремено, испословањем повластица за становниш тво П љ еваљ а, 
Хусеин-паша Бољ анић добио је од султана дозволу за подизање задужбина,

27 Када је и било покушаја од стране неких војника да промене „униформу”, једним  
документом из 1580. године изричито је наређено „да се војници уб удућ е облаче у  црнину, како су 
се облачили и досада ’’. М. Vasić, Martolosi и jugoslovenskim zemljama pod turskom vladavinom, Akademija 
nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Djela, knjiga XXIX, Odeljenje istorijsko-filoloških nauka, knjiga 17,69.

28 Б. Ђурђев, O  војницима (ca осврт ом на р а зво ј т урског ф еудализм а и босанског 
аГалука), Гласник земаљског музеја, Сарајево, 1947, 77; О. Зиројевић, Турско војно уређењ е у  
Србији, (1459-1683), Београд 1984,162.

29 Сумарни деф тер босанског вилајета из 1469. године; А. Aličić, Poimenični popis sandžaka
vilajeta Hercegovina, 439-550.

3® M. Васић, Градови под т урском  влаш ћу, 551.
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те је подигао џамију, каравансарај, имарет и неке друге објекте. Овим 
обимним грађевинским радовима измењен је изглед П љ еваљ а, које су од 
српског средњ овековног трга почеле да прерастају у град оријенталног 
карактера. Јавиле су се и промене у етничкој структури становниш тва, у 
касабу се досељ авало све више странаца, који су заузимали полож аје у 
администрацији, судству, трговини или занатским еснафима. Подстицана је 
и исламизација домаћег становниш тва, којег до 30-их година XVI века 
готово да уопш те није ни било. Овим таласом нису била захваћена само 
П љ евљ а већ и насељ а у околини. Тим процесом, као и исељ авањем дела 
хриш ћанског становниш тва током  XVII века, у великој мери измењ ена је 
верска структура становниш тва овог краја.

Табела 3. Села у  нахији К укањ  1469. и 1475. године

Н асељ е Б рој
к ућа

(1 4 6 9 )

С ам ц и
(1 4 6 9 )

П р и х о д
(1 4 6 9 )

Б рој
к ућа

(1 4 7 7 )

С ам ци
(1 4 7 7 )

П р и х о д
(1 4 7 7 )

Збљ ево 21 2.049 33 11 894

Грабови Кал 8 2 741 20 5 469
Г. Лохућа 8 2 585 15 3 242

Брезница 10 2 273

Црна Брда 10 3 314

Кукан. 13 5 868 21 5 585
Лађани 3 150 6 2 186
П росоје 29 10 1.547
Кнезрика 10 4 1.393 15 6 794

Страхов Дол 9 450 28 4 1.259

Г. Поросје 8 5 1.068 16 9 589

Г. П оросје31 13 4 664

Ивозица 7 3 280

Г. Брвеница 7 5 1.338 39 8 2.382

Безавница 5 3 498 26 8 1.414

Вратца 3 150 3 1 99

Брекиње 16 4 475
Дубац32 19 13 1.250 28 11 475

Маторчина33 8 4 750 5 5 241

Трпиње 13 6 750 37 8 278

Честина 4 341 7 4 395

П етине34 26 3 702

Градац (део) 9 5 925 13 1 354

31 У селу су уписана и два муслимана.
•59

У селу су уписана и три муслинама.

33 У селу је уписан и један муслиман.
34 1/У селу je уписана и једна удовица.
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Височка б 2 350 6 2 258
Пауче 4 2 200
Бабина Брда пусто
Ужасно 5 225 3 4 7

Тикаво 4 2 580 9 2 311

Рабитље 4 2 386 12 1 311

Рутница35 7 4 210
Котовиш е 28 8 494

М рчево36 7 2 770 11 9 315

Д. П оросје 7 140 7 2 250
Градац (део)37 25 9 332

П оток 13 774 20 14 431

Глишница 85 14 4.155

Илијаш 10 3 650 13 3 380

Класица 5 2 280 7 3 250
Круш ево 7 3 163
Лукар Поток 7 520 6 3 110
Засељ е 4 1 320 9 2 255

Бушње 21 3 1.542 32 15 1.053

Лохућа 4 4

Бабин П оток38 34 6 2.522

Г. Заостор 24 7 538

Плешевина 4 4 738 12 2 561

Стражиље 12 3 773

Д. Сумани 5 407 6 1 160

Хоцевина 11 4 1.310 25 6 1.015

Југово 18 6 800

Беласица39 . 54 11 1.846

Задубљ е 12 819 17 2 320

Которац 7 3 841 25 5 537

Видре 8 4 781 14 4 515

Г. Рудница пусто 50 5 2 255

Д. Тепче 8 4 866 17 3 623

Орља 2 2 200 6 175

Укупно 298 232 25.715 987 278 35.040

35 У селу су уписана и два муслимана.

36 У  сел ује  уписан иједан муслиман.
•37

У селу je уписан и Јед ан  муслиман.
QQ

У селу je уписан и Јед ан  муслиман.
•зо

У селу je уписан иЈедан муслиман.
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Ета Miljković-Bojanić

PLJEVLJA AND ТНЕ NAHIYE OF KUKANJ IN THE SECOND HALF OF THE
15™ CENTURY

Summary

The nahiye of Kukanj, the centre of which was Pljevlja, was founded immediately 
after the fall of that part of Herzegovina under Ottoman rule. Turkish sources mention 
it for the first time in a summary census of the sanjak of Bosnia, completed in 1469. 
According to the military-political division, this nahiye belonged to the seraskerluk 
(military command) of serasker Senkur, comprising also the nahiyes of Sokol, 
Mileševo, Samobor, Dubštica, Bohorić and Kava, while in judicial-administrative 
terms it belonged to the kadiluk of Đrina.

The Ottoman authorities planned to erect a šeher on the site of this village with 
the marketplace, but this intention was not put into practice. The reasons for this are 
not known, but documents from the first half of the 16* century refer to Pljevlja as a 
village with the marketplace. However, the population of Pljevlja constantly grew 
throughout the 16thcentury, sothatin 1516there were 150householdsinit, andin 1570 
as many as 195, when it was registered as a kasaba for the first time.

The inhabitants of the nahiye of Kukanj were divided into two social groups: 
vlachs -  cattle breeders, and гауаћ peasants. Apart from them, in the nahiye of Kukanj 
there were also soldiers and craftsmen, who enjoyed a special status because of the 
importance of their occupations.

The vlachs of Kukanj (178 households and 26 single men) were divided into 6 
djemats inequal in size. Unfortunately, in spite of the precise information found in 
defters, it is difficult to ascertain the number of inhabitants enjoying the vlachian status 
in the nahiye of Kukanj, for we do not possess data about the average size of a vlach 
household.

The vlachs grouped in smaller unites lived in the villages in the so-called vlachian 
land, granted to them to settle there and organize defence. These vlachian villages did 
not belong to a timar. Their inhabitants lived on the pieces of land which belonged to 
the imperial khas. The vlachs fulfilled their military obligations, and in turn were 
exempted from agricultural dues and those associated with the rayah status. The 
stipulations of kanun-nama from 1477 precisely regulated the rights and obligations of 
the vlachs. Once a уеаг, on the feast-day of St. George, each household was obliged to 
рау one gold piece, one sheep with a lamb (or 12 akche) and one ram (or 15 akche). 
Each 50 houses were obliged to provide 2 rams (or 60 akche) and 1 tent (or 100 akche). 
In times of military campaigns, 10 households were obliged to provide 1 armed 
horseman and supply equipment for him to take part in that campaing. In return, they 
were exempted form other taxes paid by the rayah.

The rayah of the nahiye of Kukanj lived in the villages which were part of the 
imperial khas, timars of sipahis and timars of the crew of the Mileševo and Samobor 
fortresses. Art the end of the 1460s, the total number of inhabitants fo this nahiye was
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between 2,700 and 3,500, while only several years later that number was more than 
doubled: according to a census of 1475, there were between 8,000 and 10,000 in- 
habitants in this nahiye. The average amount which each household had to рау as taxes 
was 735 akche in 1469, and 614 akche in 1475.

The position of the rayah did not differ significantly from the position of the 
inhabitants with the vlachian status.

Apart from obligatory топеу payments (kharadj, spendja), rayah, Christian and 
Muslim, living in timars, zeamets and khsas into which the nahiye of Kukanj was 
divided, also had to рау dues in kind. The main agricultural taxes were a tenth and 
salarye. The inhabitants of the nahiye of Kukanj grew wheat, barley, millet, oat, melons, 
broad beans, and beans. Only the inhabitants of the village o f Bušnje grew fruit. 
Apiculture and hog raising were widespread and fishing pond was situated in the village 
of Kukanj.

Apart from agricultural dues, the inhabitants of the nahiye of Kukanj were 
burdened with the tax called nijabet, which a fine paid for different violations.

Ву the policy of granting a privileged status and exemption from fiscal dues, the 
Ottoman Empire introduced into is military system the local Christian population who, 
as the unpaid агту, represented the main support in the defence of the conquered 
regions. In the nahiye of Kukanj, in the latter half of the 15th century there were some 
soldiers, Christians -  free peasants -  inheritors, who were rewarded for their military 
service by inalienable grants of land and by the privileges of the military class. In 
contrast to the vlachs -  solidiers, who paid filuria no matter whether they went to a 
military campaign or not, the soldiers were exempted from all dues paid by rayah, 
including kharadj. They were obliged to рау dues for spears, fines from minor offences, 
a tax for the import of vine barrels and a due for sheep, if they possessed more than 100 
sheep.

In return for their services to the fortress, various craftsmen also enjoyed 
privileges.

Privileges were granted, although one hundred years later, to all inhabitants of 
Pljevlja, both Christians andMuslims, owing to the mediation of Husein Pasha Boljanić 
with the Sultan. Apart from obtaining privileges for the inhabitants of Pljevlja, Husein 
Pasha Boljanić was granted permission from the Sultan to erect endowments, so that 
he constructed a mosque, caravanserai, imaret and some other structures. These 
extensive construction works altered the appearance of Pljevlja, a medieval Serbian 
marketplace village which gradually turned into an oriental town. The ethnic structure 
of the population also changed, an increasing number of foreigners moved into in, who 
took up places in the administration, judiciary, trade or craft guilds. The Islamization 
of the local population, not present until the 1530s, was encouraged. This wave did not 
only surge over Pljevlja, but also over the settlements in its environs. This process, as 
well as the emigration of part of the Crhistian population in the 17th century to a great 
extent altered the religious structure of the inhabitants in this region.
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