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О ТРГОВЦИМА ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Током последњих неколико деценија главни подстицај за проучавање 
Полимља у средњем веку долазио је управо из ових крајева -  из Пријепоља 
и Пљеваља. Овде су се, најпре око Симпозијума „Сеоски дани Сретена Ву- 
косављевића“, а потом у организацији Музеја у Пријепољу и Завичајног 
музеја у Пљевљима готово сваке године одржавали научни скупови који су 
окупљали истраживаче из разних научних установа из земље и из иност- 
ранства.

Све то време историчари су се бавили изучавањем историје Полимља, 
а тиме и пљеваљског краја. Већина њихових радова насталих у поменутом 
раздобљу заснива се на богатој грађи из Дубровачког архива. Управо за- 
хваљујући тој грађи осветљене су значајне теме из друштвене и економске 
историје Полимља. Тиме је  знатно унапређено познавање средњовековне 
прошлости пљеваљског краја.

У овом раду приказаћемо, на основу литературе и дубровачке архивске 
грађе, развој трговачког промета и активност дубровачких и домаћих трго- 
ваца у пљеваљском крају у средњем веку. О свему томе доста је  писано у 
оквиру проучавања неких других, ширих тема. Трговина и трговци били су, 
несумњиво, предмет истраживања проф. Симе Ћирковића, који је још пре 
две деценије написао студију о Пљевљима у средњем веку за монографију 
„Пљевља од најстаријих времена до данас“. Нажалост, поменута моногра- 
фија још увек није објављена.

Око средине 13. века покренута је, захваљујући немачким рударима Са- 
сима, рударска производња у Србији. Рударски радови отпочели су најпре у 
Брскову (1254), месту на реци Тари код данашњег Мојковца. Већ крајем 13. 
и почетком 14. века Брсково је израсло у најпознатији рударски и трговачки
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центар српске државе. Од тога времена, захваљујући активностима Саса, 
отварају се рудници и у другим деловима српске државе.1

Развој рударства снажно је утицао на трговачку размену дајући јој нови 
садржај и подстицај. Метали, нарочито сребро, који су у то време све више 
тражени на медитеранском и западноевропском тржишту, привукли су врло 
брзо трговце из Приморја, у првом реду Дубровчане и Которане. Из године у 
годину број Дубровчана у српским земљама се повећавао. Они су били глав- 
ни посредници и главни носиоци трговине: из српских земаља су извозили 
метале, затим восак и производе сточарства у Дубровник, а отуда су увозили 
у Србију тканине и другу занатску робу.

У порасту је, дакле, био трговачки промет, а трговци, превозници и ка- 
равани добили су много већи значај. Трговачки промет између српских зе- 
маља и Дубровника одвијао се преко Полимља, тада једне од најважнијих 
раскрсница путева на Балканском полуострву.2 На тим путевима роба се 
није могла превозити колима, већ се товарила на коње. О транспорту робе 
бринули су власи поносници из различитих влашких скупина.3

У историјској литератури одавно је познато да су кроз Полимље прола- 
зили главни путеви који су спајали унутрашњост српских земаља и градове 
у Приморју -  Дубровник и Котор.4 Управо на тим путевима или у њиховој 
непосредној близини временом су образоване мање или веће караванске 
станице у Полимљу.

Судећи по сачуваним изворима једно од првих насеља у пљеваљском 
крају била је  Буковица. Нажалост, она још увек није тачно убицирана. Нала- 
зила се свакако на путу познатом као Дрински пут (via Drine) или Босански 
пут (via Bosne) који је идући од Дубровника скретао код Фоче према Дрини, 
пауз Ћехотину продужавао за Пљевља и Пријепоље.5 Буковица се први пут 
јавља у изворима 1329. године и већ тада су у њој боравили дубровачки тр- 
говци -  како властела тако и грађани (пучани). Од њих је  најпознатији био 
Домања Менчетић, члан властеоске породице који је  годинама пословао у

1У Брскову се експлоатисало сребро. гламско сребро и бакар. После Брскова почели cv да 
раде рудници: у Шумадији. на Косову, на Копаонику и у средњем Подрињу. С. Ћирковић, Д. 
Ковачевић-Којић, Р. Ћук. Старо српскорудараиво, Београд 2002, 21-47 и даље.

2С. Ћирковић, Пријепоље у  средњем веку, Симпозијум "Сеоски дани Сретена Вукосавље- 
вића” III, Пријепоље 1976, 212.

3 М. Динић, Дубровачка средњовековна караванска трјовина, Српске земље у средњем 
веку, Београд 1978, 317-320; Б. Храбак, Прошлост Пљеваља по дубровачким документнма 
до почетка XVII века, Историјски записи XI, 1-2, 1955, 1-25.

4 0  путевима уп. : Р. Ћук, Караванске станице у  Полимљу у  средњем веку, Милешевски 
записи. Бр. 2 (1996), Пријепоље 1997, 9 нап. 6 и 7, где је наведена старија литература,

5 Буковица је била смештена негде између две реке -  Лима и Ћехотине. И данас постоји 
предео Буковица који се простире од Викоча па скоро до Ковач планине. Р. Ћук, Два стара 
трЈау Полимљу, Историјски часопис ХХ1Х-ХХХ, 1982-1983, 43-44.
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Србији -  Брскову, Трепчи и другим местима.6 И наредних година Дубровча- 
ни су деловали у Буковици. Међутим, од средине 14. века Буковица постаје 
не само место окупљања дубровачких трговаца већ и караванска станица. 
Боравак дубровачких трговаца и каравана подстакли су и домаће станов- 
ништво да се укључи у трговачке послове. Током педесетих и шездесетих 
година 14. века трговци из Буковице одлазили су у Дубровник по кредите 
(у новцу или роби), а дугове су измиривали углавном сировинама (кожама, 
воском, стоком и сл.). Међу трговцима из Буковице било је  и оних који су, 
захваљујући способностима и економској снази, склапали трговачка друшт- 
ва са Дубровчанима или су пак учествовали у караванској трговини. Тој гру- 
пи припадао је  Марин Торникијев који је у Дубровнику набављао со и носио 
је  у Буковицу, а отуда је вероватно извозио у Дубровник коже, восак и др.7

На већ поменутом Дринском или Босанском путу налазило се место 
Брезница, које је  образовано такође у првој половини 14. века.8 До Брезнице 
је допирао и Језерски пут (via Jesera) или Никшићки пут (via Anagasti), који 
је из Дубровника, преко Језера и Таре. водио у Полимље.9 Иако у историјс- 
ким изворима није остало трага о караванском саобраћају у Брезници током 
14. века може се претпоставити да је  био развијен. На то указује чињени- 
ца што већ од средине 14. века Брезница постаје центар размене, а домаћи 
трговци полако су се укључивали у трговачке послове. Наредних година, 
нарочито током шесте и седме деценије 14. века трговци из Брезнице одла- 
зили су у групама или појединачно по кредите у Дубровник. Исто тако, своје 
кредитне обавезе измиривали су најчешће сировинама (кожама, воском и 
др.). Дубровачки трговци боравили су краће или дуже време у Брезници. Из 
Дубровника су допремали различиту робу, најчешће тканине и израђевине 
од тканина (одећу, шешире), а у Брезници су набављали стоку, производе 
сточарства и др. а потом слали у Дубровник. 10

Током последњих деценија 14. и у првој половини 15. века рударска 
производња у Србији је  нагло порасла -  повећана је  производња у већ пос- 
тојећим рудницима а отворени су и нови рудници. Као и у ранијем периоду 
потражња за племенитим металима на медитеранском и европском тржиш- 
ту била је и даље велика. Тако је у време Деспотовине дошло до целокупног 
привредног напретка, порастаоје извоз атиме и копненатрговина. Караван- 
ски саобраћај и кретање трговаца у оба правца допринели су привредном 
успону Полимља у поменутом раздобљу.

6Исто, 43-44: И. Манкен, Дубровачки патрицијату XIVвеку, Београд 1960, 320-321.
1Р. Ћук, Два стара utpta у  Папимљу, 43-45.
8 Исто, 40.
9Уп. нап. 4.
10 Р. Ћук, Два стара тр\а у  Псшимљу, 40-41.
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Треба наглаеити да управо тада пљеваљски крај није био под влашћу 
српске државе. Наиме, добар део Полимља -  пљеваљски и пријепољски 
крај налазили су се у саставу босанске државе од времена Твртка I (1373) 
до пада под турску власт (1465). Међутим, промена власти није утицала на 
привредни развој пљеваљског краја као и целе области Полимља. Напротив, 
привредни развој овог краја одвијао се несметано: оживела су стара насеља 
(Буковица, Брезница/Пљевља), а образована су и нова (Бреза, Козица), као и 
утврђени градови (Козник, Равно и Кукањ). Нека од ових места-Буковица, 
Бреза и Равно имали су карактер караванских станица.11

Интензиван трговачки промет између српских земаља и Дубровника, 
кретање каравана у оба правца, пролазак и задржавање бројних дубровач- 
ких трговаца допринели су даљем привредном успону пљеваљског краја. То 
се нарочито огледа у Пљевљима, где су све чешће боравили истакнути дуб- 
ровачки трговци. Један од њих био је Павле Мартиновић који је  годинама 
био активан у Србији. Он је, заједно са својим ортацима, држао 1422. године 
гостионицу у Брезници.12 Десетак година касније (1433) Љубиша Ивановић, 
златар и његов слуга прагили су караван који је преносио робу у Пљевља. И 
наредних година Љубиша је  пословао у Полимљу, али и у рударским мести- 
ма у Србији, где је  набављао метале (олово) и отпремао у Дубровник.13

Све веће присуство дубровачких трговацау Пљевљима подстакло је  до- 
маће становништво да се укључи у трговину, која се у то време заснивала на 
кредитним трансакцијама. Од двадесетих до краја четрдесетих година 15. 
века пљеваљски трговци често су ишли у Дубровник по кредите. Одлазили 
су појединачно или у групама, а задуживали су се на мање или веће своте 
новца. Њихови кредитори били су дубровачки трговци и произвођачи сук- 
на. Стога се може закључити да су се иза многих задужења криле тканине. 
Другим речима, предмет трговине трговаца из Пљеваља био је  готово исти 
као и у 14. веку: у Дубровнику су најчешће набављали тканине и носили 
их на продају у Пљевља, а отуда су слали у Дубровник стоку и производе 
сточарства.14

Средином 15. века Пљевља су била напредно место с развијеном трго- 
вином и занатством, а тиме и даље привлачно за дубровачке грговце. Упра- 
во тада у Пљевљима је боравило и пословало више дубровачких трговаца, 
Међутим, остала су забележена имена само неких од њих. То су Стефан

11 Иста, Караванске станице у  Попимљу, 13-17.
12 Р. Ћук, Пљевља и пљеваљски крај у  дубровачкој архивској Грађи, Гласник Завнчајног 

музеја, Књ. 1, Пљевља 1999, 59.
13 С. Ћирковић, Пријепоље, 215 нап. 18; А. Всселиновић, Дубровачко Мало eehe оСрбији 

(1415-1460), Београд 1997, 231, 562. 567. 569.
14 Б. Храбак, Прошлост Пљеваља, 12; Р. Ћук, Пљевља и пљеваљски крај, 60-61.
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Турчиновић, Радохна Радовчић звани Пучанин и Мароје његов компањон.15 
Готово у исто време у оближњем Кукњу деловао је Матко Смољановић, поз- 
нати дубровачки трговац који је иначе годинама био активан у Србији.16

Трговачким пословима бавили су се, али у знатно мањем обиму, и ста- 
новници Козника и Козице. Они су били повезани, као и многи трговци 
из унутрашњости, разним пословима са Дубровчанима. Ипак, најчешће су 
долазили у Дубровник по кредите или ради продаје стоке.17

Многи трговци из српских земаља су, желећи да прошире своју де- 
латност и да стекну разне повластице, одлазили у Дубровник и постајали 
дубровачки грађани. Међу трговцима из пљеваљског краја најуспешнији су 
били чланови породице Немања, који су се средином 14. века настанили у 
граду под Срђем и потом добили дубровачко грађанство.18

На привредни успон Полимља, а тиме и пљеваљског краја у 14. и у првој 
половини 15. века утицале су многе повољне околности, а пре свега путна 
мрежа и интензиван трговачки промет који се одвијао између српских зе- 
маља и Дубровника. Кретање каравана у оба правца, пролазак и задржавање 
многих дубровачких трговаца у пљеваљском крају подстакли су и домаће 
становништво да се укључи у трговачке послове. Трговци пљеваљског краја 
бавили су се углавном посредничком трговином -  извозили су сировине, а 
увозили готове производе и тиме знатно допринели повезиваљу српског и 
медитеранског тржишта.

Ruža Ćuk

ON ТНЕ MERCHANTS IN THE REGION OF PLJEVLJA 
INTHE MIDDLE AGES

Summary

The development of commercial traffic and activities of merchants from Du- 
brovnik and local ones from the region of Pljevlja in the middle ages are present- 
ed in this article on the base of literature and archival sources from Dubrovnik.

15 P. Ћук, Пљевља u иљеваљски крај, 62. O делатност Радохне Радовчића уп. И. Божић, 
Дубровник и Турскау XIV и XVвеку, Београд 1952, 155. 316, 317; А. Веселиновић, Дубровачко 
Мало веће о Србији, 406, 407, 421, 544, 558, 578, 583, 593, 595, 609.

16 Р. Ћук, Пљевља и пљеваљски крај, 66.
'7Исто, 64-65.
18 Р. Ћук, Дубровачка породица Немања пореклш из Пљеваља, Гласник Завичајног музеја, 

Књ. 2. Пљевља 2001, 37-46.
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The economic progress in Polimlje, and with this in the region o f Pljevlja, in the 
XIV and in the first half of the XV century was influenced by manv favorable 
circumstances, in the first place by road net and intensive trading traffic betvveen 
Serbian countries and Dubrovnik. The caravan traffic in both direction, passing 
and residing of many merchants from Dubrovnik, incited local merchants to get 
involved into commercial business. Pljevlja’s merchants were engaged in general 
with indirect trade -  exporting row materials, and importing final products, and 
in such way they considerably contributed to better connections between Serbian 
and Mediterranean market.
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