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ВЕРСКИ ОДНОСИ У ПЉ ЕВАЉ СКОМ  КРАЈУ У ПРВОМ ВЕКУ 
О СМ А Н СКЕВЛ А Д А ВИ Н Е

Верски односи у српским земљама под османском влашћу пред- 
ставља једну од веома важних историографских тема. Њ ен значај није 
одређен важношћу религије, схваћене као начин вршења верских 
обреда, у срединама у којима су припадници једног, православног нар- 
ода, освајањем потпали под власт другог, коме званична религија није 
хришћанство, већ ислам. Због одређујућег значаја верског фактора за 
национално и културно биће сваког народа и његов историјски иден- 
титета, борба за обезбеђење услова за верски живот истовремено је 
била и борба за очување националне самобитности српског народа а 
то значи и културних особености, традиције односно свега онога што 
је чинило његову историјску суштину.

За  српски народ под османском влашћу верски односи су имали и 
додатно значење јер су цркве и манастири били не само фактор 
духовног отпора „у којима се гајила и чувала мисао вере” већ су ис- 
товремено представљале и важне ослободилачке центре из којих је ус- 
меравана и давана морална снага оружаној борби. Вера је била услов 
опстанка српског народа „духовни и национално-ослободилачки про- 
грам” којим је, сем тога, одржавано јединство простора који је он, изд- 
ељен државним границама различитих царстава и њиховом ун- 
утрашњом административном структуром, насељавао. Цркве и манас- 
тири су чували српски народ од исламизације, штитили његову на- 
ционалну свест, и подстицали борбу за слободу. Учећи каквој-таквој 
писмености као носиоци народног просвећивања цркве и манастири су 
били и прве просветно-културне институције и, уз усмено народно 
стваралаштво, фактор очувања његовог културног идентитета.

Сам карактер османске власти и ислама као религије, уз друге 
околности општег политичког или локалног значаја, условљавали су и 
неке специфичности у њиховом односу према другим религијама, на по-
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јединим просторима, у одређеним временским периодима. Разлика у 
односу на опште принципе испољавања посебно је била карактер- 
истична за средине које су биле трговачка средишта или се налазиле на 
раскрсницама трговачких путева из чега је произилазила и њихова ве- 
лика важност за даље ширење ислама. Да су такав значај имала 
Пљевља говори податак да је у XVI веку Хусеин паша Бољанић у 
Ташлици, осим чувене џамије која носи његово име, подигао и мектеб, 
медресу, имарет, караван сарај, хамамам, свој сарај „са двадесет соба”. 
Пљевља су тиме добила обележје важног градског средишта које је вре- 
меном постало и значајан административни центар чији се значај није 
губио ни каснијим унутрашњим реформама османске управе.1

Свакако да су у таквим областима у којима су већ постојала, или 
била на путу стварања, османска верска и административна средишта, 
зависно од њихове развијености и значаја који им је придаван, по приро- 
ди ствари гушена и отежавана активност других вјерских установа. 
Такав случај је био са црквама и манастирима у пљеваљском крају. Али 
да би се разумеле специфичности верских односа у таквим срединама, 
неопходно је подсетити на неке опште принципе на којима су почивали 
верски односи у Османском царству у почетном периоду османске 
власти.

Верски односи у пљеваљском крају у првом веку османске вла- 
давине били су, без икакве сумње, одраз општих верских прилика у 
Османском царству у поменутом периоду. Стога, њихово сагледавање 
није могуће без појашњења, макар у основним цртама, става османских 
власти према различитим вероисповестима које су деловале на тери- 
торији Царства, а пре свега односа власти према припадницима тих кон- 
фесионалних група.

Наиме, османска визија Царства била је заснована на основном 
принципу да се народи деле по религији, а не по националној припад- 
ности. У Курану и на основу одредаба шеријата, који је проистекао на 
основу њега, нађена су утемељена за правила понашања муслиманске 
заједнице. Мехмед II Освајач организовао је Османско царство као скуп 
не-муслиманских верских заједница, које су се називале милетима, и на 
чијем је челу био духовни вођа. Највећи милет  био је Рум милет  (Грч- 
ки милет) на чијем се челу налазио Цариградски патријарх.2 У тим

1 Милан Васић, Градови иод шурском влашћу, Историја Црне Горе, књига тре- 
ha, Титоград 1975, 517-519.

2 Stavro Skendi, The Millet System and Its Contribution to the Blurring of Orthodox Iden- 
tity in Albania, Balkan Cultural Studies, New York 1980, 188.
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оквирима мора се посматрати и положај Српске православне цркве у 
границама Царства, а тиме и положај српског народа у целини.3

На читавом простору југоисточне Европе, у време османске до- 
минације хришћани су чинили већинско становништво у односу на му- 
слимане. Основна карактеристика владавине османских султана током
XV и XVI века била је прагматичност. Кроз ту призму треба посматра- 
ти и све њихове поступке у односу према поданицима -  и добре и ло- 
ше. Османско царство било је пре свега исламска држава, у којој су не- 
муслимани, па дакле и хришћани били грађани другог реда. Хришћани 
су толерисали у мери у којој њихово присуство не би вређало муслима- 
не, те су били подвргнути ограничењима у свим областима јавног жи- 
вота. По освајању неке земље, водило се рачуна да остане довољан број 
становника који може да обезбеди настављање привредних активности, 
а истовремено и поданике који ће плаћати харач и друге дажбине. Би- 
ло је дозвољено исповедање сопствене вере, али се јавним верским об- 
редима нису смела вређати „осећања правоверних”, тј. муслимана. На- 
ведимо само пример забране, која је била на снази у читавом Осман- 
ском царству, а која се односила на употребу црквених звона. Због ове 
забране, хришћани су били приморани, како се сазнаје на основу све- 
дочанстава оновремених путописаца, да се сналазе на различите начи- 
не, па је нпр. као звоно коришћена даска по којој се ударало рударским 
чекићем.4

Однос централне власти према свим конфесијама у Царству, па и 
према Српској православној цркви, мора се посматрати у ширем кон- 
тексту политичких прилика и државних интереса, јер успостављање 
устројства цркава у Османском царству било је пре свега политичко, а 
не правно питање. Тако и настојања Грка да успоставе и учврсте своју 
власт над свим православним црквама у Османском царству најјасније 
се испољавају за време владавине великог везира грчког порекла Ибра- 
хим-паше, који је на тој функцији био дуже од једне деценије од 
1523-1536. године. Српска црква је настојала да се супростави успоста-

3 Османско Царство је хришћанима и Јеврејима потврдило њихова верска пра- 
ва посебним документима ахднамама. Тако је султан Мехмед I, одмах по заузимању Ца- 
риграда, издао такву врсту докумената грчкој верској заједници, јеврејској верској за- 
једници ијерменској верској заједници. Ахднама Српској православној цркви издата је 
1557. године. Опширније: Мехмед Беговић, Шеријат и Канун у  Турском царству, /У:/ 
Војне Крајине у југословенским земљама у новом веку до Карловачког мира 1699, 66.

4 Од ове забране били су изузети острво Памос и брдо Ливан, јер у близини ни- 
су живели муслимани. Из политичко-прагматичних разлога, звоњење звона било је до- 
звољено и у манастиру Аркади на Криту. О. Зиројевић, Цркве и манастири на под- 
ручју Пећке патријаршије, 24; Радован Самарџић, Српска православна црква, 7-8.
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вљању апсолутне превласти Охридске архиепископије и преко ње Ца- 
риградске патријаршије.5 Наиме у другој половини XV и у првој поло- 
вини XVI века, када је грчка доминација превасходно фискална, а у мно- 
го мањој мери духовна, Српска православна црква показала је велику 
снагу и виталност.6

У пљеваљском крају у првом веку османске владавине живели су 
припадници две вероисповести: православне и исламске. Током читаве 
друге половине XV века, православно становништво у пљеваљском 
крају било је изразито бројчано доминантно у односу на муслиманско 
становништво. Наиме, по подацима поименичног пописа Херцеговач- 
ког санџака, којем је, по османској административној подели припада- 
ла нахија Кукањ, са средиштем у Пљевљима, у овој области је седам- 
десетих година XV века живело 987 потпуних и 278 самачких домаћин- 
става хришћанског, тј. српског православног становништва и свега 12 
домаћинстава муслимана. Дакле, учешће муслиманског становништва 
у укупном броју становника ове области у назначеном периоду био је 
чак нешто мањи од 1%.7 Међутим, врло је индикативан податак да су 
поменута муслиманска домаћинства плаћала различите износе на име 
личног пореза.8 Наиме, неки су били потпуно ослобођени овог наме- 
та, неки су плаћали 6, а неки су плаћали 6, а неки 9 акчи, и то без ика- 
квог појашњења о узроцима ових златних разлика. Мало је вероватно 
да се оне могу образложити величином земљишног поседа који је ужи- 
вала свака муслиманска породица појединачно, јер је доста њих било у 
потпуности ослобођено пореза. Вероватнијом се чини претпоставка да

5 Уосталом, и сви српски великаши који су остали на територији под османском 
влашћу морали су бити лојални султану и без поговора извршавати његова наређења. 
Тако се понашала и султанија Мара, која је била побожна и одана православљу, али ни- 
шта није преузела да заштити интересе Српске православне цркве. Она се, наиме, у не- 
колико махова ангажовала око избора цариградског патријарха, помагала је и свето- 
горске манастире, али нема података да је пружала подршку српским епископима, ми- 
трополитима и патријарсима, већ је њено понашање било усклађено са званичном 
османском политиком. Детаљније о томе: Милош Благојевић, Дејан Медаковић, 
Историја српске државности, Нови Сад 2000, 304.

6 Радован Самарџић, Српска православна црква, 21-22.
7 Опширније о становништву нахије Кукањ, видети: Ема Миљковић Бојанић, 

Пљевља и нахија Кукањ.
8 На основу одредаба кануна из друге половине XV века, који се односе на срп- 

ске земље, познато је да муслиманско становништво које се бавило земљорадњом пла- 
ћало тзв. resim-i gift, чија је висина зависила од величине земљишног поседа који је об- 
рађивала једна породица. У историографији је прихваћено мишљење да је ова дажби- 
на, у ствари, новчани вид и обрачун семодневне работе земљорадника и његове запре- 
ге волова, а која је постојала још у предосманско време.
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је и ово била једна у низу мера које су Османлије увеле како би навеле 
хришћанско становништво да „добровољно” прими ислам.

Свакако да се теоријска утемељеност условно речено благонакло- 
ног става према хришћанима може тражити у Курану, који учи да зи- 
мије -  једнобожачке народе, не треба насилно преверавати. Ипак, ве- 
роватнијом се чини препоставка да је такав став произишао из прак- 
тичних разлога, лакш ег успостављавања и одржања власти.9

Има историчара, као што је чувени француски османиста Никоа- 
ра Белдичану на пример, који сматрају да порески систем који је био 
на снази у Османском царству,10 заснован на разлици између муслима- 
на и не-муслимана разлог томе што у првим вековима османске власти 
у српским земљама није било масовног преверавања. Наиме, по неким 
прихватљивим проценама, око 1500. године у Османском царству било 
је 894.432 хришћанских домаћинстава, те да су сви они прешли на ис- 
лам, Порта би имала губитак од око 2800 кг злата годишње.11

Посебно треба истаћи да у другој половини XVI века, у самим 
Пљевљима, у којима су 1469. године била уписана 72 потпуна и 23 са- 
мачка домаћинства, а 1477. године 101 потпуно и 12 самачких домаћин- 
става, није уписано нити једно муслиманско домаћинство. Исламизаци- 
ја трга Пљевља, као и насеља у околини започиње тридесетих година
XVI века, мада планови османске власти да на том месту изгради ше- 
хер сежу у седамдесете године XV века, када су од извесних војника Ра- 
дослава и Радивоја одузете 23 парцеле земље, за које су у замену доби- 
ли 25 парцела у атару села Супратна и беглука Брезир.12

Нису познати разлози због којих се у првом тренутку одустало од 
ове намере, али се и у документима из прве половине XVI века Пље- 
вља наводе као трг. Међутим, становништво Пљеваља је континуира- 
но 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 упи- 
сано као касаба. Те исте године у попису убележено је и да „сви они ко- 
ји станују у тој касаби, након што они између њих који се баве земљо- 
радњом плате поседнику земље ушур на земљу коју сију и жању -  осло- 
бођени су и опроштени свих обавеза диванских намета, пореза и џера-

9 Encyclopedie de l’Islam, Tome II, Paris, 1965, под dimmi.
10 Принцип плаћања харача, царске главнице и испенџе, спахијске главнице раз- 

рађен је у делу посвећеном друштву у Смедеревском санџаку у другој половини XV и 
првој половини XVI века.

11 Nicoara Beldiceanu, Peuplement, turquisation et islamisation, ГУ:1 Histoire de l’Empire 
Ottoman, Paris 1989, 136.

12 Ahmed S. Aličić
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хорлука...”, што је представљало знатне пореске олакшице које је за 
становнике Пљеваља испословао Хусеин-паша Бољанић.13

Истовремено, Хусеин-паша је добио од султана дозволу за поди- 
зање задужбина, те је изградио џамију, каравансарај и неке друге објек- 
те. Овим обимним грађевинским радовима измењен је изглед Пљева- 
ља, која су од српског средњовековног трга почела да прерастају у град 
оријенталног карактера. Дошло је и до промена у етничкој структури 
становништва, а у касабу Пљевља се досељава све већи број странаца, 
који су заузимали положаје у администрацији, судству, трговини или за- 
натским еснафима.14

У поменутим оквирима, изузетан значај имало је деловање Срп- 
ске православне цркве, јер је она, иако уклопљена у систем осмаснке 
власти, била галвни носилац очувања вере, народне традиције и 
осећања етничке припадности српском народу.

Н а основу досад расположиве и доступне грађе, стиче се утисак 
да је у првим деценијама након упоставе османске власти на територи- 
ји читавог Херцеговачког санџака Српска православна црква била дез- 
организована, да би неколико деценија касније, потпомогнута од стра- 
не кнезова у првом реду, али и других истакнутих хришћана, она запо- 
чела процес своје обнове и снажења. Изразиту ренесансу Српска пра- 
вославна црква у пљеваљском крају, и шире у читавој области Потар- 
ја, доживела је након обнове Пећке патријаршије 1557. године.15

Најтачнија представа о деловању Српске православне цркве у пље- 
ваљском крају у првом веку османске владавине може се стећи увидом 
у судбину манастира ове области, како оних који су постојали пре 
османских освајања, тако и оних изграђених током XVI века. Стога ће 
у кратким цртама бити саопштене вести османске провинијенције о ма- 
настирима у пљеваљском крају.

Манастир св. Тројице датира, бар као мирска црква, из времена 
пре османских освајања. Први помен манастира је из 1537. године, што 
значи да је најкасније до те године обновљен, после периода запусте- 
лости. Ктитор Висарион (заједно са братом и сином) био је и његов пр- 
ви игуман. Пет деценија касније обновили су га опет чланови једне по- 
родице, међу којима је био и извесни спахија Војин. Манастир св. Тро- 
јице код Пљеваља убележен је у турском попису из 1572. године. Уз де- 
таљан опис манастирског имања, помињу се игуман манастира Стефан

13 Историја Црне Горе.
14 Ема Миљковић Бојанић, Пљевља и нахија Кукањ.
15 Жарко Шћепановић, Средње Полимље и Потарје, Београд 1979, 82-83.
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и калуђери чији се број не наводи. Доста вести о овом манастиру, на- 
рочито о одбрани манастирског имања и преписивачкој делатности има 
из каснијег времена.16

Манастир св. Арханђела Михаила у османским документима спо- 
миње се тек 1591. и 1593. године, када је обновљена његова запустела 
црква, по заповести игумана Теодора, трудом попа Страхиње из Буди- 
мља, који је живописао цркву. О манастиру има неколико вести у ка- 
снијем периоду.17

Манастир Довоља, са црквом посвећеном Богородици сазидан је, 
највероватније, у XV веку. У османским документима први помен му је 
из 1513. године. Оправка цркве вршена је 1545,1623. и 1632/33. године.18

Манастир Блишкова са црквом посвећеном Ваведењу Богороди- 
це потиче из периода XIII-XIV век. У османским документима споми- 
ње се нешто пре 1615. године, док му је последњи помен с краја XVII 
века.19

Није познато време изградње манастира Добриловина, са црквом 
посвећеном св. Ђорђу. Године 1593. издата је дозвола за оправку цркве, 
што значи да је она постојала у ранијем времену. Данашња црква са- 
грађена је 1609. године, која је, чини се, живописана четири године ка- 
сније. Приложници су били војвода Радич Милошевић и група локал- 
них кнезова. Манастир се често помиње у XVII и XVIII веку.20

Што се тиче изградње нових хришћанских култних грађевина на 
широком простору читавог Османског царства, постојао је начелни 
став исламских правника да треба забранити изградњу цркава уколи- 
ко нису у том месту постојале у време освајања. У неколико царских 
заповести из друге половине XVI века наређује се рушење цркава по- 
дигнутих упркос забрани. У једном случају предвиђа се за градитеља, 
уколико је починио и друге преступе, смртна казна. У неколико босан- 
ских кануннама из прве половине XVI века, на пример изреком се тра- 
жи да се подигнуте цркве, у местима у којима оне нису постојале „од 
неверничког времена”, поруше. А  неверници и попови који бораве у 
њима и који се баве и ухођењем у корист неверничких земаља (стро- 
го) казне телесним казнама.21

16 Олга Зиројевић, Цркве и манасшири на иодручју иећке иашријаршије до 1683. 
Године, Београд 1984,196.

17 Нав. дело, 45.
18 Нав. дело, 94.
19 Нав. дело, 55.
20 Нав. дело, 93-94.
21 Нав. дело, 20-21
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Међутим, управо пример пљеваљског краја показује да та забра- 
на није дословно ни доследно спровођена у свим деловима Царства. На- 
име, током XVI века у Ширем подручју Потарја саграђени су манасти- 
ри Дубочица и Соколац, а могуће да је и већ поменути манастир До- 
бриловина настао почетком XVI века. Наиме, манастир Дубочица, са 
црквом посвећеном св. Николи саграђен је трудом игумана Павла пре 
1565. године. Те године, заслугом истог игумана, био је и живописан. 
Помиње се више пута у документима XVI и XVII века. Године 1737. и 
1762. издаване су бојурулдије за оправку цркве.22

Истраживања верских односа у пљеваљском крају у другој поло- 
вини XV и првој половини XVI века тек треба приступити. Тренутно 
расположива грађа не дозвољава потпуно расветљавање бројних пита- 
ња и проблема везаних за ову тему. Осим да на то укажемо, намера овог 
рада је била да понуди и општу слику тих односа, како са становишта 
прилика у Османском царству тако и конкретних података, из релатив- 
но оскудних извора којим смо ми разполагали. Посматрани заједно, по- 
даци једне и друге врсте бацају више светлости на пљеваљску средину, 
њене етничке и социјалне карактеристике, главне верске субјекте ка- 
ко у кофесионалном тако и у институционалном смислу, стпеену њи- 
ховог утицаја на друштвени живот краја, зависност њиховог рада од ши- 
рег политичког амбијента који је одређивао и услове под којима су се 
вјерски односи остваривали, степену исламизације, односно снази от- 
пора који је народ пружао ради очувања своје националне свјести, тра- 
диције, културног идентитета.

Сматрајући да и отварање нових питања односно уочавање про- 
блема такође представља помак у правцу тражења и изналажења пре- 
цизнијих одговора на многа историографски недовољно обрађена пи- 
тања, овај рад, представља и покушај да се укаже на основне правце у 
којима ће се кретати будућа истраживања. Какви се резултати при то- 
ме могу очекивати прије свега зависи од тога у којој мјери ће бити омо- 
гућено коришћење нових, науци до сада непознатих података. То само 
по себи упућује ове теме. Нова сазнања неће бити могућа уколико се у 
далеко већој мјери не посвети пажња османским изворима, како они- 
ма који се могу наћи код нас тако и онима, по свему судећи веома број- 
ним, који чекају истраживаче у турским архивима.

У вези са овим питањем желим да искористим прилику да подсје- 
тим на изузетно, још увијек научно недовољно искоришћено богатство 
манастира Свете Тројице у Пљевљима. Захваљујући Гаврилу Тројича-

22 Нав. дело, 96.

70



ВЕРСКИ ОДНОСИ У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ У ПРВОМ ВЕКУ ОСМАНСКЕ .

нин, његовим иретходницима и настављачима у манастиру је настала 
најбогатија збирка ћирилских рукописа у Црној Гори (113), а послије 
Дечана и у цијелој Југославији.23 Поред преписивачких књига које су 
њему настале у манастиру Свете Тројице се чувају и друге које су до- 
ношене из других манастира приликом њиховог разарања. Висока ври- 
једност манастирске библиотеке одавно је широко позната у научној јав- 
ности. О њој су писали не само домаћи већ и страни научници. Позна- 
ти руски слависта Александар Гиљфердинг обилазећи ове крајеве 1857. 
посјетио је и манастир Свету Тројицу. У својој књизи потом је записао 
да се у манастиру чува велики број рукописа и да је то „једини мана- 
стир који сам обишао у западној Турској у коме се старе књиге 
брижљиво чувају и држе у реду и на сигурном мјесту”.24

Али, осим ћирилских рукописа и књига у манастиру Свете Троји- 
це се чувају и вриједне збирке османске грађе. У првом реду то су цар- 
ске, беговске и судске заповести, које се односе на манастире у широј 
области Полимља и Потарја. Пажњу научној јавности на ову збирку 
скренуо је Танасије Пејатовић, први директор Српске гимназије у Пље- 
вљима, чијој је стогодишњици посвећен овај научни скуп. Он је први, 
почетком XX вијека (1903), објавио списак фермана, бурундија, хуџе- 
та, мурасела, хућума и тезкера за манастире Свету Тројицу, Бању, Мар- 
жиће, Довољу и Дубочицу који се налазе у архиви манастира св. Троји- 
це код Пљеваља.25 Трагом рада овог изузетно вредног, али прерано пре- 
минулог научника кренуо је наш чувени оријенталиста проф. др Фехим 
Барјактаревић, који је 1935. године објавио рад посвећен Турским до- 
кументима манастира св. Тројице код Пљеваља.26 На жалост, ни до 
данашњих дана ова збирка османских извора из манастира Свете Тро- 
јице није потпуно научно обрађена, односно, свакако не на начин који 
она својом вриједношћу то заслужује. Стога се чини да би један од пр- 
вих задатака истраживача прошлости српског народа у Пљеваљском 
крају требао да буде рад на критичком приређивању и објављивању

23 Ђорђе Радојичић, Творци и дела cuiape сриске књижевносши, Титоград 1963.,
403.

24 А. Гиљфердини, Путовање по ХерцеГовини, Босни и Старој Србији, Сараје- 
во 1972, 280.

25 Атанасије Пејатовић, Списак фермана, бурундија, хуџета, мурасела, хућума 
и тезкера за манастире Света Тројица, Бања, Маржиће, Довоља и Дубочица који се 
налазе у  архиви манастира Свете Тројице, Споменик СКА XXXIX, други разред 35, Бе- 
оград 1903, 89-106.

26 Фехим Барјактаревић, Турски документи манастира св. Тројице код Пље- 
ваља, Споменик СКА LXXIX, Сарајево 1935.
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ових извора. Н а тај начин би се, у значајнијој мјери, отвориле нове пер- 
спективе у проучавању историје српског народа под турском влашћу и, 
посебно, учинио крупан корак у правцу боље изучености верских од- 
носа у пљеваљском крају током читавог вишевековног периода осман- 
ске владавине.

Erna Miljković-Bojanić, Ph.D.

RELIGIOUS RELATIONS IN PLJEVLJA AREAIN THE FIRST CENTURY
OF THE OTTOMAN RULE

Summary

The research of religious relations in Pljevlja area in the second half of XV 
and the first half of XVI century is yet to be done. Currently available resources 
couldn’t provide complete illustration of numerous questions and problems re- 
garding this topic. Except of pointing that out, the purpose of this paper was to 
offer general image of those relations, from the aspect of circumstances in the Ot- 
toman Empire as well as from the concrete data from relatively deficient sources 
that were in our disposal. Considering together, both kinds of data give more light 
do the milieu of Pljevlja, ethnic and social characteristics, main religious subjects 
in as in religious as in the institutional sense, to the degree of their influence to 
the social life of the region, to dependence of their work from political setting 
which determined the conditions for realization of religious relations, to the rate 
of islamization conceming the vigor of people’s resistance for the preservation of 
national consciousness, tradition and cultural identity.
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