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УСТАНОВА КНЕЗА И ПРИМИЋУРА У ТУРСКО ДОБА

У овом раду о установи кнеза и примићура у турско доба настојао сам 
да обухватим вријеме када она настаје као установа и да објасним који су 
разлози довели до њеног успостављања, такође и да изнесем разлоге због 
којих се ова установа сачувала и након освајања некадашњег Душановог 
царства од стране Турака. Установа кнеза и примићура је егзистирала кроз 
све вријеме турске владавине на тим просторима, али је њена улога значајна 
негдје до средине XVII вијека, дакле, до успостављања османског феудал- 
ног система, када она губи своју дотадашњу улогу и значај. Овај рад не би 
имао садржајну цјеловитост ако би се изоставило казивање о улози и дуж- 
ностима кнеза 5' феудално доба прије турских освајања, тако да осврт на 
овај период представља увод у насловљену тему.

У средњовјековним земљама често се срећемо са називом и титулом 
кнеза. Функција кнеза се јавља у различитим крајевима и у различитим 
формама. Помињу се често и различити називи за исту установу. Доста 
честа појава је била да су титулу кнеза добијали чланови владареве по- 
родице или припадници крупних властелина -  земљопосједника. Ова 
појава није била искључива привилегија ових слојева феудалног систе- 
ма. Тако развојем рударства долази до развоја трговине што доводи до 
богаћења људи који тргују. Стичући богатство они стичу углед у средини 
у којој живе, што им омогућава да буду изабрани за кнеза. Развојем рудар- 
ства и трговине, у другој половини XIV вијека, долази до развоја градо- 
ва, обично у непосредној близини рудника, што је условило организовање 
и успостављање локалне власти у тим мјестима на чијем челу су стајали 
кнезови. За добијање звања кнеза у градовима и градским насељима пре-
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судну улогу имају личне способиости човјека који буде изабран за кнеза.1 
Титула кнеза као представника власти у средњовјековним градовима јавља 
се крајем XIV вијека.

Значајно је поменути чињеницу да градски кнезови у средњем вијеку, у 
Босни и Србији, нису увијек били бирани из редова домаћег становништва, 
већ су то веома често били Дубровчани. Ова појава је нарочито честа у ру- 
дарским мјестима и градовима гдје су били већи тргови.

Појава градова и организовање власти у њима јавља се крајем XIV 
вијека, дакле у вријеме слабљења моћи и утицаја владара и владајућег 
феудалног слоја, па доскорашње мишљење у историографији да је кнез 
постављен од владара или феудалца на чијем се посједу налазио град, није 
одрживо. Кнез је биран од градског становништва у коме и он живи или је 
постављен од стране Дубровчана.

Кнезови у средњем вијеку нису били насљедни, што нам потврђују из- 
вори из којих сазнајемо да кнез није вршио своју дужност доживотно, него 
одређено вријеме; не зна се колики је био тај период, па је из овог сазнања 
логично закључити да функција кнеза није била насљедна.

Дужност кнеза је различито трајала у зависности од мјеста у ком је 
вршио своју дужност, а могао је више пута бити биран за кнеза. Кнез се 
јавља као представник локалне управе и као посредник између града и феу- 
далне власти. Градска власт није била концентрисанау функцији кнеза, он је 
власт дијелио са градским вијећем -  вијећем пургара са којим врши управне 
и судске послове. Звање градског кнеза се одржало и у вријеме када су про- 
стори Балкана пали под турску власт. Учвршћивањем турске власти дошло 
је до потискивања, а затим и до ишчезавања функције градског кнеза.

У средњем вијеку на челу жупа се такође налазио старјешина са титу- 
лом кнеза. Ова функција се често налазила и у титули кефалије. У жупама 
су кнезови били одговорни за поредак и безбједност на територији која је 
потпадала под њихову управу.

Нешто орадовима који обрађују установу кнеза и примићура

Најстарије податке о кнезовима и примићурима под турском влашћу на- 
лазимо у „Влашком закону' . затим у документима манастира Свете Тројице 
код Пљеваља, које је објавио Ф. Барјактаревић.

Значајне податке о кнезовима даје Ћ. Трухелка. Важност ових података 
је већа каца се има у виду да су то за сада и најстарији извори који говоре о 
установи кнеза и примићура. Документ из кога нам Трухелка даје податке

1 D. Kovačević-Kojić, О biezovima и gradskim naseljima srednjovjekmme Bostie, Radovi 
Filozofskog fakulteta VJ, Sarajevo, 1971, 333-345.
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је једно писмо издато иеком Франку Дубровчанину од стране Исак-бега. 
Писмо је Трухелка датовао на 1454. годину, док Елезовић тај датум помјера 
десет година касније на 1464. Без обзира на неслагања ових историчара око 
датума сачињавања овог документа, његов значај није умањен, ..замјерка" 
овом извору се може дати на оскудност података који даје о кнезовима.

Такође, оскудне податке о кнезовима и примићурима даје ГТавле 
Ровињанин око 1640. године, док су подаци о кнежинама и кнезовима које 
нам даје В. С. Караџић доста опширни и исцрпни.

Г. Елезовић у свом дјелу „Турски споменици" даје доста података о ти- 
тули кнеза.

Значајно мјесто са својим радовима о кнезовима и примићурима 
заузимају Б. Ђурђев и М. Васић.

Кнежине и њихова територијализација

Кнежине су самоуправне, територијалне ц ј с л и н с  на чијем се челу на- 
лазио кнез. Кнежине се јављају као наставак старе племенске организације, 
али за разлику од племенске организације, кнежина је била искључиво 
територијалнацјелиначије се становништво евидентирало потериторијалној 
припадности.

Питање старости кнежине и кнежинске самоуправе је непознато, 
односно, не може се прецизно одредити. Исто тако ни степен кнежинске 
аутономије и вријеме када су је Турци први пут преузели не може се поузда- 
но детерминисати. Ћурђев гврди да је то било неку годину послије бит- 
ке на Марици позивајући се на податке који говоре да се ријеч примићур 
употребљава у југоисточним крајевима српске средњовјековне државе у 
првим годинама након ове битке. Кнежина онаква какву је затичу Турци не 
представља облик локалне самоуправе, већ је то била самостална категорија 
повлашћеног друштвеног слоја коју чине власи сточари не представљајући 
са својом организацијом територијалну аутономију, већ аутономију соци- 
јалног карактера. Кнежина у о н о ј форми у ко јо ј су је прихватили Турци про- 
изашла је на рушевинама средњовјековне жупе да би доживјела свој развој 
и егзистирала у оквиру турске феудалне државе.

Прелажења влаха-сточара на земљорадњу, што доводи до територи- 
јализације кнежине, најизразитије је у сјеверноЈ Србији. Због великих 
пустошења ове територије, дио становништва је емигрирао у сусједну 
Угарску, дио је изгинуо у ратним сукобима. Ове околности имале су за 
посљедицу да су велике територије у овим крајевима биле потпуно пусте, 
односно ненасељене или ријетко насељене. Турски великаши настоје да 
опустошене и ненасељене области населе, а за насељавање ових територија
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погодни су били власи-сточари код којих се због њиховог номадског начина 
живота сачувао патријархални начин живљења, али сад већ са видним зна- 
цима класне диференцијације. Овдје назив влах представља занимање сто- 
чара, а не влашку етничку категорију. Власи су у највећем броју долазили из 
области Херцеговине, Црне Горе и Брда.

Са собом доносе кнежинску организацију, док је катун у фази ишче- 
завања. Кнежинска организацијаје у тијесној вези са начином живота влаха. 
Објашњавајући овај феномен, Васић истиче: „Питање карактера кнежин- 
ске аутономије стоји у најтјешњој вези са начином живота њених члано- 
ва. Номадство искључује територијализацију аутономије, док је прелазак 
на сједилачки живот чини нужном. Ово, међутим није једини услов да се 
изврши територијализација кнежине и да се она затим, прогласи локалном 
самоуправом. Територијална цјеловитост кнежине зависила је од компакт- 
ности њеног становништва." 2 Приликом насељавања влаха у појединим об- 
ластима долази до њиховог мијешања са становништвом које они ту зати- 
чу. То затечено становништво је већином припадало категорији раје, која 
је својим зависним положајем разбијала територијалну цјеловитост кне- 
жинске организације коју са собом доносе власи. Власи су у првој фази 
територијализације имали доста повластица које су добијали од турске вла- 
сти са намјером да се на тај начин привуку да населе и обрађују земљу. 
Они добијају у оквиру' своје организације кнежинску аутономију која се под 
Турцима развила на бази влашких повластица из средњег вијека. Кнежинска 
аутономија је у великој мјери допринијела стабилизацији и учвршћивању 
турске власти наосвојеним просторима. „Процес територијализације кнежи- 
не започиње прелажењем влаха на сједилачки живот, води кроз друштвено- 
економско и правно нивелисање ранијих друштвених слојева и завршава се 
коначно кад и то нивелисање."’

У периоду територијализације кнежине, власи имају многе повласти- 
це. Оне су се односиле на ослобађање од плаћања харача по глави, већ су 
плаћали филурију по кући. Значајно је и то што нису имали пореза у форми 
радних обавеза, ова околност им је давала статус слободних сељака. Све 
ове повластице у првим деценијама турске власти су приву кле влахе да на- 
селе ненасељене области и да постепено замијене номадски начин живота 
сједилачким начином живљења и да пређу на обрађивање земље, што је до- 
вело до територијализације кнежине. Развојем турског феудализма. стварају 
се услови за већу аутономију на селу, али развојем феудализма долази до 
све веће експлоатације села чиме се утрожава сеоска самоуправа. Процес

2 М. Васић, Кнежине и кнезивп тттрпијеу Зворничком санџакууХП вијеку, Годишњак 
Историјског друштва БиХ, X, Сарајево, 1959, 247-278; Ilcmo (реиринт), М. Васић, Исла- 
мизација на Бапканскам пстуострву, Источно Сарајево, 2005,257-298, стр. 262.

* llcnio. 263.
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угрожавања кнежинске аутономије почиње у XVI вијеку када власи губе 
статус слободних сељака, односно када се њихова права и обавезе своде на 
она права и обавезе које има раја.

Појавом читлучења, кнежине све више губе своје раније обиљежје да 
би крајем XVII вијека изгубиле свој значај и улогу који су до тада имале у 
османском феудализму.

Кнежина није имала војну организацију, само у устанцима долази до 
формирања војне организације за коју се са сигурношћу може тврдити да то 
није војна организација у класичном смислу.4 Када би сељацима досадили 
разни намети и злоупотребе које су чинили турски феудалци или кнезови, 
они би устајали и ко је шта имао од оружја с тим се и борио. Те побуњене 
групе нису биле војнички организоване, а устанци су готово редовно брзо 
угушивани без неких значајнијих уступака за побуњене.

Установа кнеза и примићурау турско доба

У вријеме настанка установе кнеза и примићура и у њиховим првим по- 
менима у средњем вијеку, не види се разлика између ових титула које носе 
влашке старјешине. У средњовјековним земљама, влашка организација је 
била патријархалног карактера која није имала већу социјалну издиферен- 
цираност која би довела до подвојености међу овим титулама.

Мишљење о неподвојености назива кнеза и примићура у средњем 
вијеку потврђују многи подаци из тог периода. То су средњовјековни спо- 
меници, затим подаци које нам даје Душанов законик у коме се види да раз- 
лика између ових титула не постоји. Но ако је и постојала извјесна разлика 
међу називима кнеза и примићура. као старјешина катуна, онда је она врло 
мала. Зато се може констатовати да су све до пред крај средњег вијека ове 
двије ријечи два назива за исту дужност.

Ширењем и развојем организације влаха долази до диференцијације у 
самој организацији, што је проузроковало и јаснију подвојеност у значењу 
титула кнез и примићур. Организација влаха онаква какву је Османлије 
затичу, још је задржала партијархалне облике живота, али је катун у 
фази ишчезавања. У тим првим турским документима каже се за влаш- 
ку организацију да је имала своје више старјешине кнезове и ниже, њима 
потчињене, примићуре. Међутим, треба поменути да када Турци долазе 
постоје и друге форме ових титула са истим називом или са различитим на- 
зивом, али са истом функцијом,

Као прво навео бих титулу кнеза која је имала феудално-племићки ка- 
рактер. Ову титулу имају феудалци или племићи у средњем вијеку, али је

4 Р. Гузина, Кнежине и постанак српске буржоаске државе, Београд,1955.
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ова титула у овој форми пропала по доласку Турака или, ако се негдје и 
зацржала, то је било врло кратко.

Догађало се да је долазило до комбинације међу титулама, као што је 
био случај да је титула кнеза у градским насељима средњег вијека и титу- 
ла влашког кнеза садржана у једној личности. То се догађало у рударским 
насељима која cv дијелом населили власи.

Старјешине катуна -  катунари називају се кнезом, што нам потврђују 
неки турски споменици гдје се кнез и катунар помињу као једна личност.

Није ријетка појава да се старјешина братства у неким крајевима назива 
кнезом.

За спахије у Црној Гори постоје сигурни подаци да су имали титулу 
кнеза. Кнезови спахије у Црној Гори су имали исте дужности и обавезе, као 
и привилегије које су имали касније обор кнезови. Титула војводе често се 
подудара са титулом и установом кнеза. Вјероватно да су кнезови добијали 
звање војводе када су ишли у војне походе.

Поред свих ових облика титула кнеза, извјесно је то да су Турци при- 
знавали и давали одређене дужности и повластице оној установи кнеза и 
примићура којаје произашла из установе родовско-племенског старјешине, 
гдје је кнез био родовско-племенски старјешина, а примићур старјешина 
нижег ранга потчињен кнезу.

Објавом пожешке канун-наме из 1545. године прецизније се установи- 
ла разлика између ових установа. У овом извору се кнезови помињу као 
„нахијске ћехаје" који су били ослобођени свих намета по већ ранијем 
обичају, како се наводи у тексту. Они су за своју службу у овом, тада по- 
граничном крају, добили и мање земљишне посједе, тимаре. Примићури се 
у тексту поменутог извора називају „сеоске ћехаје". Њихове дужности су 
биле да помажу кнезовима при обављању датих им дужности које су биле 
у виду сакупљања пореза, насељавања раје у њиховим областима, враћања 
одбјегле раје, као и да помажу и у другим пословима које су имали кнезови, 
или врше послове које су самостално обављали. За своју службу примићури 
су били ослобођени свих намета осим филурије и ратне филурије. У овој 
канун-нами се јасно види да су примићур или теклић били ниже старјешине 
од кнезова, јер им помажу у извршавању њихових дужности, а и повластице 
које имају примићур и теклић су мање од оних које имају и уживају кнезо- 
ви. Овдје се такође види да је примићур или теклић једна установа са раз- 
личитим називима.5

5 В. Đurđev, Požeška катт-пата iz 1545. godine, Glasnik Zemaljskog muzeja I, n. s. , 
Sarajevo, 1946, 129-138.
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Значај установе кнеза и примићура у  периоду 
успостављања турске власти

У периоду освајања балканских земаља од стране Турака и у процесу 
учвршћивања њихове власти, значај ну улогу одиграли су кнезови и примићури. 
Пошто су ови простори представљали пограничне области, улога и значај 
установе кнеза и примићура је била још већа. За ове кнезове и примићуре у 
пограничним крајевима Турске Али Чауш из Софије каже: „Једна су пак врста 
она села и њиве које су одређене на границама неким власницима, кнезови- 
ма и примићурима. Ови су приликом освајања примили државну службу у 
својим покрајинама и колико је села дато сваком поједином, они су за станов- 
нике тих села као њихове старјешине. Код убирања државних прихода и код 
неких ратних снабдијевања они помажу и служе, те саопштавају и достављају 
раји оно што се нареди. Штавише, ако неко од раје из села, која потпадају под 
њихову управу, побјегне у непријатељску или другу земљу, они суг дужни да 
их поврате на своја мјеста. Ови такође чине двије скупине. Једно је скупина 
са тимаром, то су власници и кнезови и они, као остали посједници и тима- 
ри, имају у рукама берате. А једно је скупина са муафијетом (ослобођење 
од пореза) а то су примићури. Поред тога што су ослобођени њихови читлу- 
ци и баштине које обрађују од пореза и постојби, те они и њихови синови и 
њихова браћа од џизије и спенџе за њихов рад, они су ослобођени од „аваризи 
диваније" (ванредни порези) и осталих обичних намета."6 Из овог казивања 
се види колику су важност за Турску имали кнезови и примићури, што је по- 
себно било изражено у периоду турске експанзије на Балкан и њеног продора 
према средњој Европи. У овом раздобљу и установа кнеза и примићура има 
највећи друштвени значај у турском феудалном систему. У овим деценијама 
турске власти под појмом установа кнеза и примићура може се посматрати на 
начин да је установа постојала само у једном облику:

Разлика у овлашћењима код појединих кнезова је доста велика. Постоје 
кнезови који за своју службу добијају земљишне посједе -  тимаре. Кнезови 
тимарлије су поред свог тимара имали баштину и управљали кнежином. И 
један и други вид посједа је био насљедан, али ако се кнезу тимарлији одуз- 
ме тимар, остајала му је баштина и кнежина. Кнезови тимарлије су имали 
статус турског феудалца, спахије, јер су за уживање феуда били дужни да 
иду у војне походе са санџак-бегом. У периоду успостављања османске вла- 
сти, кнезова спахијаје био велики број. Они су представљали значајан фак- 
тор за учвршћивање турског феудализма на територији Балкана, односно 
на оној територији коју Турци освајају. Ова категорија кнезова служи као 
упориште турском феудализму у фази његове пенетрације у Европи.

6 Hamid Hadžibegić, Raspmva Ali Cauša iz Sofije o timarskoj organizaciji u X I I I  stoljeću, 
GlasnikZemaljskogmuzejall, Sarajevo, 1947,139-205.
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Друга категорија киезова су они кнезови који немају тимаре. Они се 
обично називају нахијске ћехаје. То су кнезови којима је дата кнежина на 
управу и у којој они имају посредничку улогу између раје у својој кнежини 
с једне, и турске власти са друге стране. Они имају низ дужности за које 
добијају одређене повластице. Ови кнезови нису били дужни да иду у војни 
поход са санџак-бегом. Ова врста кнезова у сеоској самоуправи егзистира 
кроз читав период турске власти у неким земљама, јасно у различитим фор- 
мама, односно са различитом улогом и значајем, док кнезови-тимарлије у 
већини случајева губе своје посједе, тимаре, до краја XVI и почетка XVII 
вијека. Од овог периода установа кнеза и примићура углавном постоји у 
једном облику -  у сеоској самоуправи, са врло малом улогом у систему тур- 
ске власти.

Бирање и насљеђивање кнезова и примићура

Као што је у претходном тексту речено, влашка организација, онаква 
каквом је Турци затичу, имала је установу кнеза и примићура. Није познато 
како је и ко био биран за кнеза и примићура у вријеме настанка устано- 
ве. Вјероватна је претпоставка да када у влашкој организацији долази до 
социјалне диференцијације, поједини чланови постају имућнији, што им 
даје утицај и углед у средини у којој живе и што им омогућава да буду иза- 
брани за кнеза или примићура. Ова претпоставка је најприхватљивија, мада 
не мора бити тачна.

Како тврди Г. Елезовић, кнезови нису имали формално насљедно право, 
већ је у пракси било уобичајено да титулу кнеза насљеђује неко из његове 
породице. Ћурђев, међутим, тврди да су кнеза насљеђивали његови сино- 
ви, позивајући се на босанску канун-наму из 1530. године у којој на једном 
мјесту пише: „А када они умру, на њихова мјеста, њихови синови нека по- 
стану примићури.1' Истина је да је у турско законодавство насљеђивање 
ушло као обичај, али је ипак ушло.

Пошто је установа кнеза и примићура насљедна у периоду када је Тур- 
ци преузимају, они су бератима само потврђивали сина или брата који до- 
лази на мјесто дотадашњег кнеза који је умро или је смијењен. Берат је 
обично издаван на приједлог кадије, али је чешће приједлог давало лице 
које је имало контролу над главном кнезовом дужношћу, над прикупљањем 
пореза. Када би мјесто кнеза или примићура било упражњено, новоимено- 
вани кнез или примићур правно је потврђиван бератом. Берати су писани 
одређеним редосљедом и у одређеним формама, а и по садржају су били

7 Kammi i kamm—name za bosanski, hercegovački, zvomički, kliški, cmogorski i skadarski 
sandžak, Orijentalm institut u Sarajevu, Sarajevo, 1957.
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слични. Као примјер изнијет ћу берат примићура Радојице, сина Новакова, 
из Старог Влаха: „Он. Ибрахим, син Ахмет-хана, увијек побједоносан! По- 
вод писању узвишеног царског знака је ово: Пошто је узор наиба (поткадија 
или кадија у мањем мјесту) старовлашки кадијски наиб наш мула Ахмет -  
нека му се повећа знање -  сада послао представку моме двору и извијестио, 
да је умро зимија (поданик у турској држави хришћанске или јеврејске 
вјероисповијести) из села по имену Луњевац, што припада старовлашкој 
кази (област једног кадије) именом Новак, син Ђуров, који је био премићур, 
са узвишеним бератом, како је премићурска служба коју је уживао, остала 
упражњена и непопуњена. а ако је способан за споменуту службу на његово 
мјесто његов законити син зимија по имену Радојица син Новаков, да моли 
да се именује по закону на мјесто споменутог покојника као премићур и да 
му се изда часни берат, то сам сада, како је означени зимија прави законити 
син поменутог покојника, те ако није у дефтеру записан као чији рајетин. 
нити је спорно, издао заповјест да буде премићур на мјесто свога оца спо- 
менутог покојника, па сам дао овај узвишени берат и заповиједио: Када 
приспије споменути зимија, да буде премићур на мјесто свога оца, спомену- 
тог покојника по обичају, уобичајеном од старина, и закону и да врши служ- 
бу. Као што је прије овога било у обичају да су опроштени и ослобођени 
диванских пореза и осталих изванредних и тешких намета за своју службу 
они који су премићури, нека тако буду опроштени и ослобођени поменути 
(зимија), докле год нема погрешке.

У његово премићурство и слобоштину нека се нико други не мијеша и 
нека не врши притисак, те да не спрјечава, нити смета! Писано дне двадесет 
четвртог мјесеца поштованог шевала године хиљаду педесете. У / Богом / 
чуваној пријестоници Цариграду." 8

У тексту овог берата као и у осталим документима примићури се 
помињу' као премићури. Објашњавајући ову терминологију Ђурђев каже да 
је премићур вјероватно био народни говор, док је ријеч примићур ближа 
стварном преводу. Из текста се види да примићури, а ни кнезови, нису мог- 
ли бити бирани из редова раје. Кнеза или примићура, ако нису имали сино- 
ве, могао је наслиједити неко из њихове породице, обично су то била браћа. 
Изабрани кнез или примићур морао је имати сљедеће документе: извод из 
грунтовнице, берат и остале документе.

Кнезови су могли бити и муслимани. Обично су то били синови кнезо- 
ва који су примили ислам, као што је случај са Мустафом, сином Малоге, 
врховног кнеза у Смедеревском санџаку, који је примио ислам, а касније 
насљедио оца и постао кнез. Овај случај није усамљен, јер је било више

8 Н. Hadžibegić,Rasprava Ali Čauša izSofge o timarskoj orgmiizaciji u V/ II stoljeću, Glasnik 
Zemaljskog mu/eja II, Sarajevo, 1947,139-205.
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кнезова као и примићура муслимана. Син је могао да постане кнез и у 
случају да му оца смијене из неког разлога. Исто тако се кнезу могао одузе- 
ти тимар као спахији, а остајала му је кнежина и баштина.

Дужности, обавезе и повластице кнеза и примићура

Како се положај и улога кнеза и примићура кроз вијекове њиховог 
постојања мијењао, тако су се мијењале и њихове дужности и обавезе пре- 
ма турској власти. Повластице које имају за своју службу такође се мијењају 
у складу са мијењањем њихове дужности и улоге коју имају у одређеним 
временским раздобљима.

Улога установа кнеза и примићура није иста ни у истом времену у свим 
областима гдје ова установа постоји. Разлика између одређених области у 
дужностима, обавезама и привилегијама кнезова и примићура су доста изра- 
жене. Тако се види из босанске канун-наме из 1530. године да су примићури 
били ослобођени свих пореза и намета, њиховаједина дужност билаје да по- 
мажу хараџијама и еминима при сакупљању разних дажбина на територији 
која је била њима повјерена.9 За разлику од босанске канун-наме, пожешка 
канун-нама из 1545. године, дакле доста блиско временско раздобље, каже 
да примићури имају да плате порез у виду војнице и филурије, док су кне- 
зови за своју службу ослобођени свих намета.1" Сремска канун-нама из не- 
што каснијег периода, 1588/9. године, по свом садржају који говори о кне- 
зовима и примићурима разликује се од претходне двије. Овдје су кнезови и 
примићури ослобођени свих пореза и намета, али уз обавезу да помажу при 
сакупљању пореза и да иду у војне походе у рату. Као што се види, зависно 
од територије, односно санџака у ком живе кнезови и примићури, крећу се 
њихова права и обавезе.

Ђурђев је дужности кнезова и примићура дао у четири тачке: 1 . 
„да сакупљају порезе (у старије доба турске владавине радило се ту о 
специјалном порезу -  филурији); 2 . да се брину о одржању насељености 
крајева у којима су били „ћехаје"; 3. да буду веза између турске власти и 
раје (првобитно, не праве раје него слободних сељака) и 4. добар део до- 
кумената показује јасно да су кнезови у извесним крајевима морали ићи на 
војни поход и служити у помоћној војној служби. Због тих обавеза баштине 
кнезова и примићура су биле изузете од пореза и намета. Примићури су у 
неким крајевима плаћали извесне порезе (пожешки санџак) . " 11

9Kammi i kcmmi—name, Sarajevo 1957.
WB. Đurđev, Požeška liamm-nama iz 1545. godine, 129-138.
11 Б. Ђурђев, O кнезовима nod турскамуправам, Историски часопис 1 ,1-2, Београд, 1948, 

132-166, стр. 143.
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УСТАНОВА КНЕЗА И ПРИМИЋУРА У ТУРСКО ДОБА

Ове одредбе Ђурђева о дужностима и обавезама кнезова и примићура 
су општег карактера, то јест, сведене су на главне дужности које имају кне- 
зови и примићури у свим областима -  санџацима, гдје постоји ова установа. 
О в д јс  нису одвојено дате обавезе и дужности као и привилегије за кнезове, 
а одвојено за примићуре. Разлике у дужностима, обавезама и привилегијама 
међу овим установама су евидентне, а такође постоје разлике код истих 
установа у различитим областима. О већини ових спецификума говорио 
сам у изложеном тексту, остале су мање значајне назнаке везане за устано- 
ву, па да и њих поменем.

Кнезови се неријетко у појединим областима јављају у улози судије. То 
су обично били мали спорови међу појединцима или између појединих села 
у кнежини. Ти спорови нису задирали у интересе турске власти, па су' пре- 
пуштани на рјешавање кнезовима

Од наведених глоба, за мање прекршаје, које раја даје санџак-бегу кне- 
зови неких области узимају десетину.

Чланови кнезове породице, ако станују у истој кући, ослобођени су по- 
реза као и кнез, што се односило и на примићуре и његову породицу.

Кнезови у својој кнежини су гарантовали за примићуре јер су им они 
били потчињени.

Одржавање путева, мостова, поправка бродова је била у надлежности 
установе кнеза и примићура.

У неким крајевима кнезови имају обавезу да у временима рата помажу 
и снабдијевају војску.

Кнезови и примићури нису увијек вршили своју службу онако како је 
прописано. Неријетко се догађало да су своју функцију злоупотребљавали 
кроз узимање већих дажбина од раје, што им је служило за лично богаћење. 
Због тих злоупотреба, њима подчињени се се често жалили на Порти. Једна 
таква жалба гласи: „Супротно давнашњем кануну прописаном за нас, санџак 
-  бегови и њихове војводе убирају јечам, пшеницу и сено, под изговором да 
се то још раније узимало, и исувише узимају и милом и силом; а сем ових, 
санџак-бегови људи, субаше, кнезови и примићури такође чине разноврсна 
насиља и зулуме и свакојаке сплетке и облагивања; од њиховог мноштва 
зулума и обиља насиља наше стање постало је крајње жалосно. " 12

Због ових и оваквих злоупотреба своје функције кнезови и примићури 
често су смјењивани, тим прије јер од ових ванредних потраживања од раје 
Порта није имала никакве користи, а овим актима се јавља као заштитник 
раје.

12 Dušanka Bojanić, Turskizakoni i zakonskipropisi izXViXllveka za smederevsku, kniševačhi 
i vidinsku oblast., Istorijski institut, Beograd, 1974,29 (Канун за влахе Смедеревског санџака из 
1516. године, бр. 19,1).
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Треба поменути и улогу коју су кнезови имали у очувању културе у 
крајевима који су били под њиховом контролом. Њихова активност у овој 
области се одвијала првенствено кроз помоћ и заштиту манастира и цркава. 
Њихова улога у култури у домену писмености је такође евидентна јер су 
набављали углавном црквене књиге, а дешавало се да су давали да се књиге 
пишу.

На крају овог рада може се закључити сљедеће. Установа кнеза и 
примићура имала је велики значај и улогу у турском систему власти. Пери- 
од у ком сам приказао установу је период успостављања турске власти на 
нашем етничком простору, затим, кроз читав XVI и добар дио XVII вијека. 
Ово је период у ком је значај установе, као инструмснта турске власти, и 
највећи. Установа је имала значајан удио у успостављању и учвршћивању 
турске власти, али јачањем османског феудалног система на рачун сеоске 
аутономије, угрожава се и друштвени положај кнезова и примићура. Гу- 
битком статуса и привилегија они учсствуЈу у народним бунама и од тада 
постају политички непоуздани, што је имало за посљедицу пропадање 
институције у облику у ком сам је приказао. Установа је и даље постојала, 
али сада као један од видова борбе народа против турске власти.

Božidar Đondović

INSTITUTION OF KNEZ AND PRIMIĆUR 
IN TURKISH PERIOD

Зиттагу

Institution of knez and primlćiir had great significance and role in the Turk- 
ish system of govemment. I presented this mstitution through the period of es- 
tablishment of the Turkish rule over our ethnical territory, and later through the 
entire XVI and the great part of tlie XVII centurv. This is the period when the 
sigmficance of the institution is the greatest, as the inslrument of the Turkish 
govemment. Institution had important role in introduction and stabilization of 
the Turkish rule, but when Ottoman feudal system got stronger for account of 
peasantrv autonomv. social position of knez and primićur was imperiled. When 
they lost previous status and privileges, they took part in national rebellions and 
became politically unreliable, which provoked a decay of the institution 111 the 
form as I presented it. Institution still existed, but now as a form of national strug- 
gle against Turkish govemment.
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