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НАХИЈА КАВА 
(1468/9-1477)

Најстарији сачувани турски пописи српских земаља из прве полови- 
не XV века, настали одмах по формирању првих енклава под турском вла- 
шћу, потом већих географских целина као што су била скопско и босанско 
крајиште и, најзад, по коначном освајању, бележећи затечену насељеност 
и становништво открили су обиље топономастичке грађе, међу којом су 
били називе појединих мањих или већих области, непознатих из других из- 
вора. Једна од тих предеоних целина била је и нахија Кава. Забележена је 
у вилајету Херсек -Херцеговини, у кадилуку Дрина, који је 1468/9. године 
обухватао следеће нахије: Сокол, Самобор, Кукањ, Милешево, Дубштица, 
Бохорић, Поблаће и Кава. До данас је, међутим, остало непознато где се 
налазила нахија Кава.1 Захваљујући сачуваним именима насеља и посебним 
географским секцијама најновијег премера било је могуће установити да се 
нахија Кава налазила у северозападном делу пљеваљске области, у западној 
подгорини планине Ковач, делом у пределу Буковица, а делом у граничном 
подручју Босне. У овом прилогу биће изложени подаци о пореклу имена на- 
хије, а затим о насељима, привреди и становништву нахије Кава које садрже 
дватурска пописа из 1468/9. године и 1477. године.

1 Дајући кратак преглед историје кадилука Дрине. који је  постојао од 1465. до  1495. годи- 
не, и о појединим нахијама тог кадилука, о нахији Кави познати оријенталиста и исгоричар 
Хазим Шабановић могао је  само да каже следеће:‘" Овамо је  спадала још  мала нахија Кава. 
која се спомиње 1469. и 1477. г., али се сада није могла ближе убицирати". Hazim Šabanović. 
Bosanskipašaluk, Sarajevo 1982, 137-139, цитатсастр. 139.
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1. Назив Кава

Име нахије Каве је стари топоним, могуће античког, а у сваком случају 
несловенског, романског порекла. Настао је од исте латинске продуктивне 
основе cav-, од које потиче придев cavus, cava, cavum, у значењу шупаљ, 
празан, удубљен, и глагол cavo, cavare -  копати, одакле је у средњелатинс- 
ком и италијанском језику реч cava, рудник. Исти етимолошки паралелизам 
показују у српском језику речи коп, копати, и рударска планина Копаоник.

Топоним по коме је названа нахија сачувао се до данас. Испод брда Кав- 
ски Врањ, висине 1151 m, у селу Крчевине, на десној страни реке Бавчице, 
која је, у ствари, горњи ток Кржавске реке, смештен је заселак Каве. Река 
извире код превоја Тројан испод врха Стражица, 1432 m, у северозападном 
делу планине Ковач. Каве, што значи копови, припадале су рударском реви- 
ру и металуршко -  занатлијском комплексу рудника гвожђа Кржава и пла- 
нине Ковач, назване по занатлијама ковачима, који су обрађивали и ковали 
гвожђе и израђивали предмете од гвожђа, оруђе и оружје. Рудник Кржава, 
забележен 1477. године, налазио се у истоименом селу на Кржавској реци, 
десној притоци Ћехотине, око 4 km јужно од Каве.2 Суседно село источно од 
Кржаве, на ушћу потока Врућак у Лушку реку, су Комини, чије име указује 
на античку топионичарску делатност, као и у случају Комина код Пљеваља. 
Потиче од латинске речи caminus, i, m., у множини camini, сазначењем пећи, 
топионице. Истом комплексу припадала би Буковица, непосредно јужно од 
Кржаве и Комина изнад реке Ћехотине, данас предео са више села, а нека- 
да је то вероватно била она Буковица, позната у дубровачким изворима од 
1329. године до краја XIV века као прометно трговачко место и караванска 
станица, где су се трговином бавили и домаћи људи и приморски трговци и 
где су често пословали и боравили Дубровчани.3

Налазишта руде била су од Антике и кроз средњи век најважнија енер- 
гетска основа, а њихова експлоатација битни покретач целокупног развоја 
привреде и друштва. Турци су такође увиђали предности добити од рудника, 
рудници су били обично уписани у царске поседе (хасове), а око рударских 
центара често су постојале мање рударске нахије. Тиме је било омогућена 
будна контрола рада рудника и пратећих металуршких и занатлијских де- 
латности, као и промет метала, робе и трговаца. Једна од таквих рударских 
области, са развијеном производњом и обрадом гвожђа била је и Кава. Није 
познат ниједан извор у коме су пописана сва насеља у Кави. Иако разбијена 
поделом на хасове султана, с а н џ ак  бега и на тимаре, обласна целина може

2 Ahmed Aličić. Poimenični popis Sandžcika vilajeta Hercegovina, Sarajevo 1985, 7 -8  (руд- 
ник Кржава).

3Ружа Ћук, Д ва ст ара iTtpiaу  Полгшљу, Историјски часопис ХХ1Х-ХХХ, Београд 1983. 
39-46.
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се реконструисати према расутим подацима о појединим насељима, за које 
се знало и памтило да су у Кави, како се доследно и бележи.

2. Насељау Кави

У сумарном попису Босанског санџака из 1468/9. године и у детаљном 
попису Херцеговине из 1477. године у нахији Кави помињу се следећа на- 
сеља: Дужица, Доње Осињево, Слатина, Хајловина, Планско, Будићи, Лу- 
поглава, Бунова и Жабуље, а вероватно су јој припадали и рудник Кржава и 
село Поникве. Нека од ових села постоје под истим именом и данас, а нека 
су нестала. Како бележи једна ставка у попису из 1477. године, насеља у 
Кави помињу се међу оним селима из разних подручја, која су била ра- 
није уписана за државну благајну, касније је свако појединачно дато некоме, 
а порез на стоку у тим селима пос гао је царски хас.4

У попису ситне рогате стоке у вилајету Херцеговина, од које је  царска 
благајна приходовала годишње од сваког села на две овце по једну акчу, у 
нахији Кава 1477. године убележена су два села: Хајловина, које је плаћало 
102 акче, и Крчевине, са само 25 акчи. Поред тога, делови ова два села ула- 
зили су у састав поседа појединих тимарника. Пет кућа из села Хајловине, 
2 неожењена, и 1 муслиман, са приходом од 634 акче, припадали су Ибра- 
химовом тимару, док су три дома из села Крчевине уписана била у тимар 
кадије Милешева, са приходом од 229 акчи. Три домаћинства из села Крче- 
вине гајила су највише зоб, мање пшеницу, просо, свиње и пчеле, док су у 
Хајловини гајили више пшеницу, потом зоб, много мање крупник и јечам, 
пчеле, свиње и лан. Из оба села једна број становника служио је као војнич- 
ка резерва регистрована у нахији Сокол. У Хајловини их је било четири, а 
у Крчевинама осам. Неки од војних обвезника из села Крчевине имали су 
земљу у суседном селу Клакорина на коју су плаћали десетак.5 Хајловина је 
данас заселак у селу Мрчићи у Буковици, североисточно од Викоча, а село 
Крчевине, некадашње средишње насеље нахије, налази се на реци Бавчици. 
Заселак у Крчевинама су Каве, по којима је названа и сама нахија.

Међу хасовима санцак бега уписан је био део села Горња Слатина, са 
15 домова, и једним момачким домаћинством, и приходом од 1.022 акче. У 
селу су се гајили крупник, јечам, зоб, просо, лан, воће, бостан, пчеле, свиње, 
највише пшеница и ситна стока. Уз село Слатину помиње се и мезра (сели- 
ште) Бунова, које је припадало Кави. По свој прилици из овога истог села 
Слатине, сада наведеног у нахији Кава, у тимару кадије Милешева било је 
14 домова, две њиве у личном поседу (хаса) и један хаса виноград, назван

4 Ahmed S. A ličić. нав. дело. 25.
5 Исто, 229.
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Драгољево, запуштен, еа 1 запуштеним млином и приходом од 544 акчи. У 
селу се највише гајила пшеница, затим зоб и лан, а мање јечам, просо, свиње 
и пчеле. Село Слатина данас је велико насеље, североисточно од Фоче, на 
Слатинској реци, десној притоци Ћехотине. Запустело село Бунова вероват- 
но је било на потесу Гуњани испод Црног врха (1198 m), у изворишту Со- 
мунског потока, леве саставнице Слатинске реке. Могуће је, да се виноград 
Драгољево налазио на брду Драголац, 781 m, у југозападном делу Слатине, 
североисточно од Фоче.6

У тимару већ поменутог Ибрахима у нахији Кава било је и село Дужи- 
ца, са 13 домова, 2 неожењена и приходом од 323 акче. Данас је то Дужи- 
ца, заселак у селу Крчевине, у северном подножју Кавског Врања. У селу 
се гајила највише пшеница, потом просо, зоб, мање јечам, пчеле, бостан и 
свиње.

У тимару кнеза Херака било је село Жабуље, подручно Кави, са 9 домо- 
ва, 2 неожењена и приходом од 313 акчи. У селу се на првом месту гајила 
пшеница, потом зоб, мање јечам, боб, пчеле, лан, бостан и свиње. Село је 
нестало, а вероватно се налазило на брду Забавље, 1175 m, у селу Папратно 
на десној обали реке Ћехотине, северно од Викоча.

Сумарни попис Босанског санџака из 1468/9. године сачувао је име 
једног хришћанина тимарника у нахији Кава, пошгеног витеза и војводе 
Радивоја Опрашића. Поред осталих поседа у разним областима, имао је у 
запустелом селу Лупоглава у Кави једну хаса њиву, са приходом од 50 акчи. 
Животни пут и крај овог босанског властелина показују како је српска влас- 
тела успевала да опстане, сачува баштину и поседе укључивши се у турски 
тимарски систем. Пореклом из села Опрашићи код Рогатице, овај босанс- 
ки властелин служио је у турској војсци као цебелија, коњаиик под пуном 
опремом. За војну службу и скупу ратну опрему убирао је приход од 1.673 
акче од 28 домова из разних села, од Невесиња до Сокола, Бистрице и Каве.7 
Исти Радивоје Опрашић пописан је и као тимарник у Смедеревском санџа- 
ку 1476. године са два села у Кушлату и 13 села у Гостиљу.8 Преминуо је, 
вероватно ратујући у турској војсци у туђини, а његов кенотаф постављен 
је био на његовој баштинској земљи у Опрашићима. Натпис на споменику 
представља сажету и емотивно интонирану биографску исповест. Говори о

(’Исто, 316—317 (Хајловина, Крчевине), 175, 309 (Слатина, мезра Бунова).
7 Istanbul, Belediye kiituphanesi, Cevdet Yazmalari No 076 (Сумарни попис Босанског 

санџака извршен од 26.јануара 1468. до  12. маја 1469. године), фотокопије у Оријенталном 
институту у  Сарајеву бр. 210.

aAdem Handžić, Tuzla i njena okolina uX V I vijeku, Sarajevo 1975, 124—125.
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поштеном витезу војводи Радивоју Опрашићу који је живео поштено и гла- 
сито, и који је преминуо у туђој земљи, а белег му стоји на баштини.9

Село Лупоглава остало је пусто и после десет година, у време пописа из 
1477. године. Тада је било у тимару Павке из Каве, обрађивали су га мешта- 
ни других села, а имало је 5 хаса њива са приходом од 200 акчи. Ово нестало 
насеље било је на планинском потесу Лупоглав испод Црног врха, 1308 ш, 
око 5 km северно од Каве и западно од Чајнича. У време пописа, 1477. го- 
дине, било је пусто и село Планска, са приходом од 93 акче. То је данашње 
село Планско, на десној страни реке Бавчице, која га дело од села Крчевине, 
средишњег насеља нахије Каве.

У тимару муслиманског свештеника -  имама Мехмеда, било је веће 
село Будовићи, које је припадало Кави, са 43 куће, 5 момачких домова и 
укупним приходом од 1.499 акчи. Како у околини Кава нема насеља таквог 
имена, може се претпоставити да су то Рудићи, заселак Планског, погрешно 
записан и протумачен као Буд(ов)ићи. У селу се највише гајила зоб, чак 60 
лукана, чија је вредност била 540 акчи, затим пшеница, 20 лукана у вреднос- 
ти од 480 акчи, мање јечам, просо, пчеле, свиње и лан, а порез се плаћао и на 
један млин, 15 акчи, као и на испашу, 70 акчи.10

Идентификована насеља нижу се дуж Кржавске реке у пределу Букови- 
ца и према западу обухватају горњи ток Слатинске реке. На северној страни 
предео Слатине закриљује низ висова: Голи врх (1307 m), Бањача ( 1237 m), 
Хунка (1198 m), Дубље, Потркуша и Градина (1208 m), а са јужне стране 
Вис (1234 m), Окладник (1372 ni), Црвена стена (1285 m), Врањача (1255 m), 
Бојиште (1228 m), Радава ( 1216 m) и Црни врх (1198 m). На источној страни 
област је природно омеђена обронцима и узвишењима планине Ковач, а на 
јужној страни током Ћехотине

3. Руцинци Чајниче и Крлсава

Главна места нахије, Кавски Врањ и заселак Каве у селу Крчевине, 
удаљени су око 5 km од два значајна рудника гвожђа активних у другој по- 
ловини XV века, од Чајнича у правцу североистока и исто толико од Кржа- 
ве у правцу југа. Оба места била су уписана у царске хасове 1477. године. 
Чајниче је било стари хас од самог освајања Херцеговине, пазарно место и 
рудник гвожђа, са 194 кућа, 10 неожењених, само 6 муслимана. Приход се 
убирао највише од тржне таксе (4000 акчи) и од чистог гвожђа (3316 акчи),

9 Marko Vcgo, Zbornik srednjcrvjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, IV, Sarajevo 1970,36- 
37, бр.226.

"’Ahmed S. A ličić. пав. дело. 287 (Дужица), 334 (Жабул.е), 373 (Лупоглака?). 570 (План- 
ска), 572 (Будовићи).
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опорезована је евака пећ са по 8 акчи, а 6 самокова, по 150 акчи, доносило је 
годишње 900 акчи. Укупан приход од свих пореза био је 15.545 акчи. Рудник 
у селу Кржава доносио је упола мањи приход царској благајни. Село је има- 
ло 114 кућа, 10 неожењених и 1 муслимана. У селу је било 10 млинова и 10 
самокова, који су доносили годишњи приход од 1000 акчи. На чисто жељезо 
плаћало се 250 акчи, а обрачун се вршио по 8 акчи од сваке пећи. Укупан 
приход износио је 8.554 акче."

С обзиром на изразито рударску етимологију назива нахије, оба наведе- 
на рудника вероватно су припадала овој рударској области. Успостављањем 
турске власти и издвајањем два главна рудника у царске хасове територијал- 
на целина области је разбијена. Томе је даље допринела исцепканост насеља 
на тимаре и укључивање непосредног насеобинског окружења у нахије фор- 
миране око већих утврђених градова, Сокола и Самобора. У нахији Сокол у 
жупанлуку жупана Влатка пописана су села Клакорина, сумеђно са Крчеви- 
нама, Крстац код Планског, и Козаревина, јужно од Слатине, док је село Ку- 
кавице, око 3 km југоисточно од Кава, и јужно од Чајнича припадало нахији 
Самобор.12 Од наведених села она најближа Кавама и Крчевини свакако су 
првобитно припадала нахији Кава. Међутим, како показује случај војника 
из села Крчевине и Хајловине, који су по војном распореду припадали ре- 
зерви војника тврђаве Сокол, њихова земља бележи се у оној нахији где им 
је уписана војна обавеза, а старо име области губи административни значај 
и постепено пада у заборав.

Није познато да се после 1477. године помиње у изворима нахија Кава. 
На срећу, преживели су до данас последњи реликти обласног имена, заселак 
Каве и брдо Кавски Врањ, који су омогућили, поред назива насеља, да се 
поуздано установи где се налазила ова стара рударска област.

Gordana Tomović 

ТНЕ NAHIA KAVA 

Summary

The nahia Kava was a little mining area, registered in Turkish sources from 
1468/9 and 1477, situated Northwest from Pljevlja on the slopes of the mountain 
Kovač, partly in the region Bukovica, and partly on the Bosnian boundary. The 
name of the nahia Kava, originating from Latin and Italian word cava (an ехса-

11 Исто, 3 -5  (Чајниче); 7 -9  (Кржава).
12 Исто, 207 (Клакорина, Крстац, Козаревина); 209 (Кукавице).
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vation, а mine), survived in a settlement Kave bellow the mount Kavski Vranj 
in the village Krčevine on the river Bavčica. Among villages belonging to the 
nahia Kava according to two Turkish registers some disappeared, but several are 
still existing today or could be localized: Dužica, Krčevine, Hajlovina, Slatina, 
Ponikve, Lupoglava, Plansko, situated along the rivers Kržavska and Slatinska. 
Two active iron mines registered as sultan’s feuds in 1477 -  Čajniče and Kržava 
in the vicinity of main settlements in the nahia Kava -  Kave and Kavski Vranj in 
the village Krčevina, had also belonged to the same nahia. The Turkish titnar sys- 
tem destroved the unit of this little mining area by dividing its territory between 
feudal land of the sultan and of soldiers -  timariots and so the old name of nahia 
Kava loosing its administrative significance has gradually disappeared.
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