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ПЉЕВАЉСКИ КРАЈ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ • 
Прилог истраживању носилаца урбаног развоја

Циљ овог рада јесте да укаже на носиоце урбаног развоја, као и 
да се истакну разлике, улога и значај појединих носилаца у процесу ур- 
банизације пљеваљског краја. Другим речима, овим радом жели се дати 
прилог истраживању улоге утврђења (castruma) и трга у урбанизацијском 
процесу. Територија којом ћемо се бавити у овом раду неће обухвати- 
ти пљеваљски крај у данашњем значењу тог географског појма. Писана 
изворна грађа, материјални остаци прошлости као и степен њихове ис- 
тражености, географски ће ограничити наш рад на област у средишњем 
поречју реке Ћехотине. У позном средњем веку ова област, изузима- 
јући ток Козичке реке, припадала је жупи Брезници.1

Процес урбанизације и његови носиоци разумеју се у оквиру 
друштвеног контекста у коме се тај процес одвијао. Гледано са 
становишта друштвене структуре и политичких процеса који су се одви- 
јали на овом подручју током X V  века потребно је истаћи пар општих 
напомена. Власт војвода из породице Косача, војводе Сандаља Хранића 
(1392-1435), затим његовог наследника војводе, а од 1448. године херце- 
га, Стефана Вукчића-Косаче (1435-1466); стални османски притисак; 
као и привредни раст, узрокован развојем трговине и рударства, чине 
нераскидив сплет значења, која се морају узети у разматрање да би 
одговорили на постављено питање носилаца урбаног развоја.

1 Г. Томовић, Брезница, Гласник Земаљског музеја у Пљевљима 1 (1999), 69-74, 
74-75. По резултатима истраживања Г. Томовић најшире границе средњовековне 
области Брезнице су: „на југу река Тара и планина Коријен, ка истоку Црни врх и 
Марино Брдо, ка северу планине Градина и Ковач планина, на северозападу Бабино 
брдо и планине: Вишевина, Шупља Стена, Голи Вјетерник, Црни врх, Радовина и Обзир, 
све до Кобиловаче на Тари.“
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По резултатима истраживања С. Ћирковића: „обласни господари 
су у својим областима били „краљеви" у својој области. Имали су сво- 
ју властелу, која им је дуговала верност, своје царине на трговима и путе- 
вима, владалачко право на део рударске производње. Ослонац њихове 
власти на локалном нивоу били су њихови службеници, заповедници 
градских посада и жупани и кнезови у жупама“.2 Битна је чињеница да 
се територије обласних господара, самим тим и територија под управом 
Косача, наслеђује по приватном праву, што уноси дозу латентне неста- 
билности у функционисању феудалних области. То је посебно видно у 
борбама око наслеђа. Ови „остаци старије друштвене структуре" биће 
трајни извор политичке нестабилности и повод за стално османлијско 
уплитање у унутрашње ствари територија под влашћу властеоске 
породице Косача.3

Турско присуство на овим просторима датира још од 1388. године, 
када је војвода Влатко Вуковића, родоначелник Косача, потукао ос- 
манске одреде код Билећа. Током XV века турски утицај ће се још више 
појачавати. Односи између турских власти и Косача нису увек били 
непријатељски. На пример Стефан Вукчић-Косача (1435-1466) је 1435. 
године уз помоћ Турака успео да се одржи на власти.4 На први поглед 
може изгледати парадоксално да је турска „помоћ“ гледано на дужи рок 
још више слабила, ионако ровиту друштвену структуру у области под 
влашћу Косача. Снажној, централистички уређеној османској држави 
посебно су погодовали сукоби око наслеђа у херцеговој породици. У го- 
дини када је Мехмед II Освајач (1451-1481) освојио Босанско краљевст- 
во, Владислав, син херцега Стефана Вукчића, био је у турској војсци 
која је старог херцега потукла на Брезници. Већи део његове територије 
коначно ће потпасти под власт Османлија у лето 1465. године.5 Од ос-

2 С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964, 216. 
С. Ћирковић, Русашка Господа. Босански великаши на путу еманципације, Работници, 
војници, духовници. Друштва средњовековног Балкана, Београд 1997, 306-307. С. 
Ћирковић, „Верна служба" и „вјера Господска". Везе личне зависности у босанској 
држави, Работници, војници, духовници. Друштва средњевековног Балкана, Београд 
1997, 318-335. А. Babić, О odnosima vazaliteta и srednjovjekovnoj Bosni, Iz istorije srednjov- 
jekovne Bosne, Sarajevo 1972, 15-33, 32. A. Babić, Struktura srednjevjekovne bosanske države. 
Prilog objašnjenju pitanja razvitka nacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini, Iz istorije sred- 
njovjekovne Bosne, Sarajevo 1972,168-177, 176-177.

3 C. Ћирковић, Остаци старије друштвене структуре у босанском феудал- 
ном друштву, ИГ 3—4(1958), 155-165.

4 С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, 268-269.
5 Исто, 329-336.
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војених територија освајачи су формирали један вилајет који су 
прикључили босанском санџаку. Године 1470. турске власти су форми- 
рале херцеговачки санџак са седиштем у Фочи.6

Власт породице Косача у пљеваљском крају огледа се како у 
писаним изворима тако и у материјалним остацима. Најјаснији симбол 
њихове власти у жупи Брезници је утврђени замак Кукањ, који се у 
стручној литератури још увек наводи као „летња резиденција Косача", 
и поред тога што је војвода Сандаљ Хранић (1392-1435) 27. децембра 
1423. године „8 к8кдн8“  потврдио Дубровчанима да је примио аспре из 
своје оставе.7 Из повеља арагонског краља Алфонса V (1416-1458) и 
повеља краља Фридриха III Штајерског, касније римског цара 
(1440-1493), знамо за још нека утврђења, свакако мањег значаја. „Град 
Равански“ у жупи Брезници, а који се по М. Динићу, налази 15 км се- 
верно од Пљевља и који је штитио пут који је водио из Пљеваља у Рудо.8

6 Н. Šabanović, Bosanskipašaluk, Sarajevo 1982, 45.
7 Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма, књ. I, Београд -  Сремски 

Карловци 1929, 374—375. М. Динић, Земље херцеГа светога Саве, Српске земље у сред- 
њем веку, Београд 1978,178-269,200. К. Јиречек, ТрГовачки путеви и рудници Србије 
и Босне у средњем вијеку, Зборник Константина Јиречека, том I, Београд 1959, 
205-303, 252. Д. Спасић, Средњовековни утврђени Градови средњеГ Полимља, 
Милешевски записи 2(1996), 35-69,58-59; Д. Спасић, Средњовековниутврђени Градови 
пљеваљског краја, Гласник Завичајног музеја, 1(1999), 77-78. Кукањ се помиње у две 
повеље Алфонса V (1416-1458), арагонско-сицилијанског краља, које су издате херцегу 
Стефану Вукчићу Косачи (1435-1466). Обе повеље су издате у Напуљу, прва је издата 
19. фебруара 1444. године, а друга 1. јула 1454. године: „Cochangan in Brisniza castello con-
lo contato" у повељи из 1444. године; „civitate Euchane cum castris et pertinentiis suis“ у пове- 
љи из 1454. године. Кукањ се помиње и у повељи краља Фридрика III (1444—1493), која 
је издата у Бечу 20. јануара 1448. године, такође херцегу Стефану Вукчићу-Косачи: „cas- 
trum Gukani“ -  видети М. Vego, Tri povelje o posjedima hercega Stjepana Vukčića Kosače, Iz 
istorije sređnjovjekovne Bosne i Hercegovine, 452-486,452,466,469,471-472,481,484. У овом 
раду наведена је и старија литература.

8 Ово утврђење помиње се у повељама из 1444. и 1448. године: „Ravansch 
(=Ravanscha) Vbrisino (=V. Brisino) castello con contato" (1444. године); „castrum Rabenzky“ 
(1448. године) -  видети, M. Vego, nav. delo, 467, 469^-70, 471-472; M. Динић, Земље..., 
241; Д. Спасић, Средњовековни утврђени Градови средњеГ Полимља, 56-57; Д. Спасић, 
Средњовековни утврђени Градови пљеваљског краја, Гласник Завичајног музеја, 
1(1999), 77-78, 83. Г. Томовић сматра да би остатке овог утврђења требало тражити у 
оелу Заситјењу, које је 1477. године припадало Поблаћу, видети Г. Томовић, Брезница, 
Гласника завичајног музеја, 1(1999), 69-76,72, нап. 13. А. Бејтић, пак, сматра да се ово 
утврђење налази на десној страни Лима, уз сеоско насеље Долови, између железничких 
станица Сетихово и Стрмица. По његовом мишљењу податке из повеље треба читати 
„Ревањски у Брисњу.“ Видети: А. Бејтић, Стари Градови у доњем Полимљу, Старинар 
XXVI(1975), 97-109,106-107.
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Зна се и за Козник, 40-45 југоисточно од Пљеваља, код села Кознице, 
на Козичкој реци.9

Кукањ се у наведеним повељама наводи као in Brisniza castello соп 
lo contato, castrum, civitate cum castris et partinentiis suis, што значи да je 
Кукањ утврђење, управни центар области (жупе) Брезнице. Податак 
повеље из 1454. године: civitate сит castris etpartinentiis suis -  Град ca сво- 
јим утврђењима и поседима, ]ош. више истиче његову управну и урбану 
посебност. Управна функција Кукња је неспорна, а подаци из наведене 
повеље указују да су се у жупи Брезници налазила још нека утврђења, 
свакако мањег значаја. М. Вего с правом упозорава да термин civitas 
увек не означава велики утврђени град. Међутим, у повељи из 1454. го- 
дине јасно се разликују: „...civitatibus, terris, castellis, што свакако указу- 
је да су се места са ознаком civitas и квантитативно и квалитативно ра- 
зликовала од места са другачијом атрибуцијом.10 Д. Ковачевић-Којић 
за термин civitas, који се јавља у дубровачким средњовековним изворима, 
констатује да су се њиме поред већих рударских градских насеља 
обележавала и остала развијена градска насеља.11 Наравно, само на ос- 
нову до сада наведених података, готово је неизводљиво донети коначни 
суд о величини и степену урбаности Кукња.

Неспорна је његова резиденцијална функција. На постојање дво- 
ра указују подаци да Сандаљ Хранић „8 к8кди8“ потврђује Дубровча- 
нима да је примио аспре из своје оставе, а „п о д  кбкдм клгћ41 потврђује 
да је примио доходак од дријевске царине.12 Нажалост, овај значајни 
утврђени замак није археолошки испитан. Констатовано је да су 
сачувани само темељи фортификација. Град је, по свему судећи, био 
подељен на два, по величини, неједнака дела. Претпостављено је да 
је мањи и виши део града био одвојен сувим ровом од нижег дела гра- 
да. Унутар бедема запажају се остаци више објеката, о чијој намени, 
без извођења археолошких радова, неозбиљно је износити претпо-

9 Помиње се у повељи из 1448. године: „castrum Koznik“ -  видети М. Vego, nav. 
delo, 471-472; М. Динић, Земље..., 244; Д. Спасић, Средњовековни утврђени Градови 
средњег Полимља, 60-62.

10 М. Вего, нав. дело, 481, 484.
11 Д. Ковачевић-Којић, Градска насеља средњовековне босанске државе, Сарајево 

1978, 141.
12 Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма, књ. I, Београд -  Сремски 

Карловци 1929, 374-375, податак је од 27. децембра 1423. године; 331-332, потврда је 
из 12. маја 1429. године. Марта 1459. године помиње се Радивој Радичевић, момак дво- 
ра, видети: Б. Храбак, Проихлост Пљеваља по дубровачким документима до почетка 
XVII столећа, И З XI(1955), 1-38,18.
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ставке.13 Још један податак указивао би на слојевитост урбане струк- 
туре Кукња. Војвода Сандаљ Хранић (1392-1435) „под кбкдмкмт^1 
потврђује да је примио доходак од дријевске царине.14 О постојању 
подграђа сведочи топоним Подкукањ. Остаци подграђа нису 
пронађени. Претпостављено је да би се његови остаци требали 
тражити у подножју западне и јужне стране утврђења.15 У самом 
утврђењу један дубровачки трговац је чувао своје тканине, што би 
упућивало на могућност да су у Кукњу постојала трговачка скла- 
дишта.16 Испод утврђења, према западу, налази се средњовековно 
гробље. Остаци цркве нису пронађени. Истина, вреди истаћи један 
доста познији податак, из турског дефтера из 1572. године у коме се 
помиње црква „св. Кукањ“.17

Слична просторна структура посведочена је код Милешевца, који 
је имао утврђење са подграђем, цркву и некрополу.18 Елемент просторне 
структуре који одваја Кукањ од Милешевца је постојање двора, те сто- 
га паралеле за Кукањ треба тражити код других утврђења код којих је 
посведочена резиденцијална функција. Косаче су имале више резиден- 
ција: Соко изнад ушћа Пиве и Таре, Бишће и Благај, Нови, Самобор, 
Кључ.19 На основу сачуваних писаних историјских извора и непотпуне 
археолошке истражености тешко је извршити поређење поменутих утв- 
рђених замкова Косача. Ипак, имајући у виду циљ овог рада, могуће је 
бар, у општим назнакама, оцртати карактеристичне елементе просторне 
структуре. Соко, утврђење које се налази на једном стрмом узвишењу 
изнад састава Пиве и Таре јесте „главни град Стјепана Вукчића“. Поред 
утврђења у коме се налазио херцегов двор, испод утврђења сачувани

13 П. Мијовић -  М. Ковачевић, Градови и ушврђења у Црној Гори, Београд -  
Улцињ 1975,113-114.

14 ЈБ. Стојановић, Старе српске повеље и писма, књ. I, Београд -  Сремски 
Карловци 1929, 331-332, потврда је из 12. маја 1429. године.

15 М. Динић, Земље..., 200. П. Мијовић -  М. Ковачевић, Градови и утврђења у 
Црној Гори, 114.

16 Р. Ћук, Пљевља и пљеваљски крај у дубровачкој архивској Грађи, Гласник 
завичајног музеја 1(1999), 55-67, 66; податак се односи на април 1460. године.

17 О. Зиројевић, Цркве и манастири на подручју Пећке патријаршије до 1683. 
Године, Београд 1984,123.

18 Д. Минић, Неколико Градова у средњем Полимљу, СДСВ 4(1976), 101-110, 
103-104. Д. Спасић, Средњовековни утврђени Градови средњеГ Полимља, Милешевс- 
ки записи 2(1996), 35-69, 51-55.

19 С. Ћирковић, Двор и култура у босанској држави, Работници, војници, 
духовници. Друштва средњовековног Балкана, Београд 1997, 435-445, 440.
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су остаци цркве и старог гробља. Град је имао и подграђе, које се налази- 
ло доста ниже на самом ушћу Пиве и Таре где су такође посведочени 
остаци цркве.20 Град Самобор налазио се на Дрини у жупи Прибуд. Имао 
је поред утврђења подграђе (sotto Samobor) 21 Слична ситуација се 
запажа на територији под непосредном влашћу босанских краљева. 
Резиденцијални комплекси могли су стајати самостално, као што је 
случај у Краљевој Сутјесци, или су били изграђени унутар утврђеног 
града, као што је случај у Бобовцу и Јајцу.22 По истраживањима П. 
Анђелића допринос владарских седишта босанских краљева у урбан- 
изацијском процесу је „врло значајан иако се не би могло сматрати 
одлучујућим“. Владарска средишта имају првенство у политичком жив- 
оту земље, а имају првенство и на подручју културе. Првенство у сфери 
економије почетком XV века преузимају рударске вароши 23 За разлику 
од босанских владара и обласних господара у српској депсотовини у XV 
веку двор се смешта у градска нсеља. Београд и Смедерево су столна 
места, владарске престонице. Београд за време деспота Стефана 
Лазаревића (1389-1427) имао је сложену просторну структуру, која се 
састојала од утврђеног замка, који је штитио двор, и још три утврђене 
зоне. У Доњем граду, који је био утврђено подграђе, изграђена је црк- 
ва посвећена Успењу Богородице уз коју се налазила резиденција 
београдског митрополита. Значајно предграђе развијало се изван бе- 
дема.24 У Смедереву, који је систематски грађен као престоница Ђурађа 
Бранковића (1427-1456), просторно се јасно разликују Мали и Велики 
град. У Малом граду се налазио утврђени двор, а у Великом граду се

20 М. Динић, Земље..., 195. П. Мијовић -  М. Ковачевић, Градови и утврђења у 
Црној Гори, 136-137. М. Ковачевић, Црква под средњовековним Градом Соколом, 
Старинар 18(1967), 221-224. В. Ђурић, Милешева и дрински тип цркве, Рашка Баштина 
1(1975), 15-29,18.

21 М. Динић, Земље..., 197-198. М. Динић, Дубровачка средњовековна караван- 
ска трГовина, 308, 312, 322. М. Vego, Naselja bosanske srednjevjekovne države, 1957, 103. S. 
Delić, Samobor kod Drine, GZM IV(1892), 255-269.

22 P. Anđelić, Bobovac i Kraljeva Sutjeska, Sarajevo 1973, 256. P. Anđelić, Doba sred- 
njovjekovne bosanske države, Kultuma istorija Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1984, drugo pre- 
rađeno i dopunjeno izdanje, 435-579, 451^184. C. Ћирковић, Двор u култура у босанској 
држави, 435-^445, 438-439.

23 Р. Anđelić, Bobovac i Kraljeva Sutjeska, 263-264.
24 Г. Милошевић, Становање у средњовековној Србији, Београд 1997,135-137. 

М. Поповић, Les villes medievales serbes. Developpement etforme, Трудм VI международного 
конгресса славманској археологии, Том 1, Москва, 1997,36-37. С. Ћирковић, Двор срп- 
ских владара: од утврђења од ГрадскоГ насеља, Работници, војници, духовници. 
Друштва средњовековног Балкана, Београд 1997,423-434, 431—434.
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налазило градско насеље са црквом Благовештења и митроиолитским 
црквама. Ван бедема налазио се предграђе заштићено опкопима и пал- 
исадама.25

Ови, можда, преопширни наводи о двору, узимајући у обзир 
скромне циљеве овог рада, имају за задатак да потенцирају резиден- 
цијалну функцију Кукња, која је у досадашњим радовима била зане- 
марена. Двор је имао и своју социјалну димензију, то јест, он је био сре- 
диште аристократске, властеоске културе. У Кукању је боравио дворс- 
ки персонал Сандаља Хранића и Стефана Вукчића Косаче. Извори који 
се односе на друге дворове Косача говоре о рафинираној средини, која 
је била у складу са средњовековним европским стандардима. Из дубро- 
вачких извора познато је да је примање њихових посланика било 
праћено уобичајеним церемонијалом, уз присуство угледних личности 
на двору Косача.26 Двор није био резервисан искључиво за управне и 
церемонијалне послове, већ се на њему одвијао разноврстан друштвени 
живот. Бројни фрулаши, трубачи, добошари, лаутари, глумци и жонг- 
лери били су неизбежан пратилац дворских забава и свечаности.27

Остала два позната утврђења, Равански град и Козник, вероват- 
но су били у поседу или властеле или „... службеника, „властника" 
или „валиоза“„ Сандаља Хранића и Стјепана Вукчића-Косаче.28 У 
близини утврђења Козника, налазило се место Козица, које је има- 
ло и своје подграђе. Трговачке активности су забележене на оба мес- 
та.29 И данас су видљиви остаци утврђења.30 У близини утврђења 
налази се потес Ковачиште. На падинама реке видљиви су остаци

25 Г. Милошевић, Становање у средњовековној Србији, 75-76. М. Popović, Les 
villes medievales serbes. Developpement etforme, 36-39. C. Ћирковић, Двор српских владара: 
од утврђења до градског насеља, 423-434, 431-434.

26 С. Ћирковић, Одјеци ритерско-дворјанске културе у Босни, Работници, во- 
јници, духовници. Друштва средњовековног Балкана, Београд 1997, 446-454, 453.

27 А. Babić, Fragment iz kulturnogživota srednjovjekovneBosne, Iz istorije srednjovjekovne 
Bosne, Sarajevo 1972, 305-320, 310-311.

28 C. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, 1964, 216. У пове- 
љи из 1454. године наводи се: ,,Et primum promittimus affidere et assecurare et ех nunc affi- 
damus et assecuramus personam dicti illustris ducis et comitis as personas illustrissimorum filio- 
rum suorum et omnes suos barones, servitores et vassallos, suum exercitum... = И прво обећава- 
мо веру и сигурност и од сада поверавамо и осигуравамо личност реченог светлог херце- 
га и кнеза и личности његових пресветлих синова и све његове бароне, службенике, и 
вазале, његову војску..." -  М. Vego, nav. delo, 480, 484.

29 М. Ћук, Пљевља и пљеваљски крај..., 64—65.
30 П. Мијовић -  М. Ковачевић, Градови и утврђења у Црној Гори, 109-110.
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шљаке и рударских откопа. Постоје оправдане индиције да се на лок- 
алном гробљу испод Козника налазе остаци цркве и старије некро- 
поле.31

Наравно, основна функција наведених утврђења је била војне 
природе, тј. служила су као војна упоришта на истоку Херцештва на 
граници према Српској деспотовини и територији под влашћу влас- 
теоске породице Павловића. Напредовање Османлија сигурно је само 
још више појачало значај утврђења, стога не изненађује чињеница да 
се у наведеним повељама територије атрибуишу према утврђењу као 
носиоцу управне власти. Значај утврђења и милитаризација државне 
управе потписнуо је раније именовање територија по жупама. Истина, 
у повељи из 1444. године, помињу се утврђења са жупом, „castello соп 
lo contato", али и у овој повељи јасно је наглашен значај утврђења. 
Овакав закључак оснажују подаци из друге две повеље у којима је прос- 
торна атрибуција јасно изведена по најзначајнијем утврђењу једне 
области.32 Слична ситуација се запажа у Деспотовини где је извршена 
реорганизација државе на власти, које су, углавном, именоване по 
утврђеним градовима. На челу власти налазиле су се војводе, изузима- 
јући област Бранковића у којој је остало уређење из ранијег доба.33 На 
снажну одбрану на овом делу „Херцештва“ указује и растојање између 
утврђења, које не прелази 15 километара.34 У немирним временима поз- 
ног средњег века граница између области породице Хранића-Косача и 
територије српске деспотовине била је нестална, посебно на левој обали 
Лима, од Прибоја према Пљевљима. Граница је јасна у средњем Поли-

31 М. Војиновић, Пљеваљски крај. Прошлосш и порекло сшановнишшва, 
Пљевља, 93. Д. Спасић, Белешке са историјско-Географских истраживања средњеГ 
Полимља (13-17. мај 1996), ИЧ XLII-XLIII (1995-1996), 523-528. На овим историјско- 
географским истраживањима откривени су у атару села Орлић, на локалитету Камена 
чесма, остаци непознатог манастирског комплекса. Мештани ово место називају 
Манастир, а занимљиво је истаћи да се брдо изнад Орлића назива Калуђерске стене. 
П. Мијовић и М. Ковачевић у наведеном делу наводе да се у атару села Козице налазио 
средњовековни рудник позивајући се на К. Јиречека, Историја Срба, 1,376. Међутим, 
провером података, утврдили смо да К. Јиречек не помиње тај рудник.

32 М. Vego, nav. delo, 467^486. Када се говори о односу утврђења и жупе треба 
имати на уму да се термин „жупа“ не морао дносити на јасно заокружену географску 
целину. Под овим термином може се подразумевати управно подручје једне тврђаве. 
Видети: М. Благојевић, Град и жупа -  међе ГрадскоГ друштва, Социјална структура 
српских градских насеља (XII-XVIII век), Радови са научног скупа одржаног у Смедереву 
23. и 24. новембра 1990. године, Смедерево -  Београд 1992, 67-83,70.

33 М. Ј. Динић, Власти за време Деспотовине, Зборник ФФ, Х-1 (1968), 237-244.
34 Д. Минић, Неколико Градова у средњем Полимљу, СДСВ 4(1976), 101-110,109.
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мљу. Комаран је припадао деспотовини а село Козица са утврђењем 
Козником Косачама.35

Пљевља, изграђена на ушћу Брезнице у Ћехотину, су најзначајни- 
је трговачко насеље, отвореног типа, у жупи Брезници.36 Није нам поз- 
нато време настанка Пљевља, нити можемо пратити генезу овог трго- 
вачког насеља.37 Развоју овог трговачког места, свакако, је погодовао 
погодан положај на два значајна средњовековна трговачка пута, која су 
полазила из приморја: први via Drine, који је из Дубровника ишао трасом 
Требиње-Билеће-Чемерно-Тјентиште-Фоча-Пљевља-Пријепоље; дру- 
ги via Jesera или via Anagasti, који се код Требиња одвајао од првог да би 
ишао трасом Оногошт-Шавник-Дробњак (Језера), па је преко Таре било 
могуће преко више путник праваца избити на Лим. Један путни правац 
је ишао преко Пљеваља. Из приморја је водио још један путни правац, 
који је ишао трасом: Котор-Рисан-Риђани-Грахово-Оногошт-Дроб- 
њак-Тара-Пљевља.38 Занимљиво је истаћи да се из Фоче за Пљевља

36 Неки историчари мишљења су да је Брезница, која се први пут помиње 1348. 
године, старије име за Пљевља. Видети: К. Јиречек, ТрГовачки путеви и рудници Србије 
и Босне у средњем веку, 287; Б. Храбак, Прошлост Пљевља по дубровачким доку- 
ментима до почетка XVII столећа, 8; Д. Ковачевић-Којић, Градска насеља средњов- 
јековне босанске државе, 111; Р. Ћук, Два стара трГа у Полимљу, ИЧ ХХ1Х-ХХХ 
(1982-1983), 39-46, 42: „На крају, остаје нам да се придружимо хипотези Б. Храбака о 
промени имена места Брезница у Пљевља. До те промене највероватније је дошло кра- 
јем XIV или почетком XV века... Изгледа да се у прве три деценије XV века још пара- 
лелно употребљавају оба назива за место, стари и нови, да би од 1430. године пре- 
овладало ново име-П љ евљ а.“ М. Динић је био мишљења: „Засад се знаједино зареку 
и жупу Брезницу." -  видети: М. Динић, Земље..., 201. А. Лома мишљења је да Брезница 
није старији назив места Пљевља, већ да је Брезница старије име за реку Ћехотину и 
жупу око те реке -  видети А. Лома, Топономастика и археолоГија -  Антички  
локалитети код Пљеваља и Пријепоља и моГући предсловенски остаци у тамошњој 
топонимији, Ономатолошки прилози X (1989), 1-32, 9.

37 У недостатку изворне грађе која би недвосмислено говорила о првобитном 
језгру трговачког насеља на саставу Брезнице и Ћехотине незахвално је вршити 
поређења са трговачким насељима у близини Пљеваља. Ипак, мислимо да би на овом 
месту требало истаћи радове који приказују развој Пријепоља и Фоче. Видети: С. 
Ћирковић, Пријепоље у средњем веку, СДСВ III (1976), 211-223. Ђ. Петровић, ПрилоГ 
познавању Пријепоља у касном средњем веку, СДСВ VIII (1981), 157-172. За историју 
Фоче видети: Б. Храбак, Фоча до краја XVIII века, Београд 1999.

38 К. Јиречек, ТрГовачки путеви и рудници Србије и Босне у Средњем вијеку, 
Зборник Константина Јиречека, том I, Београд 1959, 203-314, 286-288, 290, 300; М. 
Динић, Дубровачка средњовековна караванска трГовина, Српске земље у средњем веку, 
Београд 1978,305-330,311. Значајан допринос истраживању путне мреже на овом по- 
дручју дао је и I. Bojanovski, Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i nasel- 
ja  u rimskoj provinciji Dalmaciji, Godišnjak CBI, knj. 23 (1987), 63-175, 103-108.
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чешће итттло преко Чајнича и Ковач планине, него долином реке Ћехо- 
тине. Траса пута од Пљеваља ка Фочи уз Ћехотину ишла је преко села 
Тикова, села Орља, села Градца, села Шуле, села Војтине, село Челебић, 
село Потпећ па у Фочу.39 Бржем урбаном и привредном развоју Пљеваља 
у XV веку, поред постојања добре саобраћајне повезаности места, главни 
допринос дали су трговина, занатство и рударство. Пљевља су трг са 
значајном трговином тканинама, кожом и црвцем.40 Исцрпна студија Б. 
Храбака о прошлости Пљеваља, рађена, првенствено, на основу дубро- 
вачке грађе, инспирисала нас је да дамо још неке, првенствено топоно- 
мастичке податке који би оснажили његову тезу „... да у Пљевљима среди- 
ном XV века треба гледати рудничко место.”41 Још је К. Јиречек упозо- 
рио на индикативни топоним Сасин-поље код Пљеваља, што би укази- 
вало на постојање средњовековног рудника у околини Пљеваља.42 Б. 
Храбак је у прилог својој тези навео податке да су у руднику Шупља 
Стијена нађени остаци средњовековне рударске технике. Међутим, он није 
навео податке који би на то недвосмислено указивали 43 Рударском то- 
понимијом посебно је богата мељачка регија, оивичена са јужне стране 
обронцима планине Љубишње, са истока реком Шкопотницом, са сев- 
ера реком Ћехотином а са истока Брвеницома. Код самог рудника 
Шупља Стијена постоји поток Мједеник, а низводно постоји топоним 
Херцегова вода. Остаци шљаке и данас су видљиви на потоку Рибник, 
код Мојковца у непосредној близини већ наведеног рудника. У горњем 
току реке Шкопотнице постоји Руднички поток, а на вису изнад ушћа 
Шкопотнице у Ћехотину налазе се и данас видљиви остаци утврђења. У 
атару села Шљуке, постоји топоним РудинеМ У близини утврђења

39 Г. Шкриванић, Пушеви у средњовековној Србији, Београд 1974, 48.
40 Б. Храбак, Прошлост Пљеваља по дуброванким документима до почетка 

XVIIстолећа, ИЗ XI (1955), 1-38. Д. Ковачевић-Којић, Градска насеља средњовјековне 
босанске државе, Сарајево 1978,111,171,177. Р. Ћук, Пљевља и пљеваљски крају дубро- 
вачкој архивској Грађи, Гласник завичајног музеја, 1 (1999), 55-67,57-63. Б. Храбак је
мишљења:....није тешко одлучити се на закључак да једино Пљевља долазе у обзир
када се ради о руднику који је давао црвац и олово у области војводе односно херцега 
Стјепана.“, нав. дело, 24. Литература о црвцу: С. Ћирковић, ХерцеГ Стефан Вукчић- 
Косача и њеГово доба, Београд 1964,137, нап. 90.

41 Б. Храбак, нав. дело, 23.
42 К. Јиречек, Историја Срба II, Београд 1988, 92.
43 Б. Храбак, нав. дело, 24-25. За потребе рудника после 1951. године изграђени 

су пратећи објекти. У току тих радова уништени су остаци старијег рударства. Видети: 
М. Војиновић, Пљеваљски крај, 236.

44 ТопоГрафска карта 1:50 000, Пљевља 1, Војногеографски институт, 19842. 
Садржај према стању из 1982. године.
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Козника налази се потес Ковачишше. На падинама реке видљиви су 
остаци шљаке и рударских откопа.45

Изворна грађа из предосманског времена је фрагментарна за 
доношење целовитијих закључака о друштвеној и урбаној структури 
овог места. Извесно је да се на челу управе налазио кнез 46 Познато је 
да је у месту постојала и гостионица.47

Из друге половине XV века, када је пљеваљски крај већ инкор- 
порисан у османску државу, имамо садржајнијих података. Трг (пазар) 
Пљевља, у нахији Кукањ, је по турском попису из 1468. године имао 72 
куће и 23 неожењена мушкарца, док је 1476. године имао 101 кућу и 12 
неожењених мушкараца.48 Османске власти су намеравале 70-их година 
XV века да Пљевља претворе у веће градско насеље. Одузели су 23 
парцеле земље од војника Радослава и Радивоја да би се установио 
шехер 49 Према најстаријим сачуваним турским пописима у Пљевљима 
се помиње православна црква.50 Манастир Свете Тројице први пут у 
турским писаним изворима помиње се 1473. године.51 О времену настанка 
манастира не постоје прецизни подаци. На нивоу досадашњих сазнања 
сме се закључити да је манастир основан пре турског освајања.52 Урбани 
пејзаж Пљеваља у XV веку није познат. Француски путописац Жан Шено

45 Д. Спасић, Белешке са исшоријско-географских исшраживања средњег 
Полимља (13-17. мај 1996), ИЧ XLII-XLIII (1995-1996), 523-528.

46 Б. Храбак, нав. дело, 21.
47 Р. Ћук, Пљевља и пљеваљски крај у дубровачкој архивској Грађи, 59.
48 Историја Црне Горе, том III/l (М. Васић), 517-518, 527, 540-547. А. Aličić, 

Poimenični popis sandžaka vilajeta Hercegovina, Sarajevo 1985, 166-167.
49 A. Aličić, nav. delo, 167. Детаљније у: Историја Црне Горе, том III/l (М. Васић), 

517-518; Behija Zlatar-Enes Pelidija, Prilog kulturnoj istoriji Pljevalja osmanskog perioda -  
zadužbine Husein-paše Boljanića, POF 34 (1984), 115-128.

50 A. Handžić, Najraniji turski izvori o rudnicima i trgovima u Bosni, Prilozi instituta za 
istoriju, Sarajevo 10/2(1974), 155-162,160-161. Подаци o православној цркви ce односе на 
турске изворе из 1468. године и 1477-1479. године. У наведеном раду А. Ханџића овај 
важан податак је дат без икаквог ширег коментара, па је тешко закључити да ли се ту 
ради о манастиру Свете Тројице или је реч о некој другој цркви. М. Васић наводи да 
је у Пљевљима постојала црква Св. Марије, па је могуће да се ради о овој цркви. Видети: 
М. Васић, Градови под турском влашћу, Историја Црне Горе, том III/l, 502-607, 591.

51 Ф. Барјактаревић, Турски документи манастира Св. Тројице код Пљеваља, 
Споменик СКА LXXIX, 1935, 32.

52 С. Петковић, Манастир Света Тројица код Пљеваља, Београд 1974, 14. Ђ. 
Бошковић је на основу анализе архитектуре манастира закључио „... храм би могао 
бити знатно старији; припадао би свакако још 13. веку.“ -  видети: Ђ. Бошковић, Белешке 
са путовања, Старинар VII (1932), 88-126,123-126.
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описао је 1547. године ово место као село, у коме су куће од дрвета.53 
Готово је сигурно да је такво стање било и у XV веку.

Најранији објављени турски пописи омогућавају нам да извршимо 
поређење Пљеваља са осталим трговачким насељима. Према подаци- 
ма најстаријих пописа (углавном према попису из 1468. године) Пљевља 
су припадала, према броју опорезованих домаћинстава, у ред мањих тр- 
гова, попут Кушлата, Горње и Доње Тузле. Највеће трговачко насеље 
било је Фојница са 329 и 20 неожењених мушкараца. Крешево, Нови 
Пазар, Сребреница и Високо су имале између 200 и 300 кућа. Девет 
вароши је бројало између 100 и 200 кућа: Фоча, Чајниче, Зворник, 
Вишеград, Горажде, Пријепоље, Олово, Сасе, Сутјеска.54 Према попису 
херцеговачког санџака из 1467/77 број домаћинстава у трговачким насе- 
љима је следећи: пазар Чајниче-домова 194,10 неожењених, 6 муслимана; 
1468. године -  домова 190 и 5 неожењених 55 Пазар Пријепоље -  домо- 
ва 155, неожењених 38, удовице 2; 1468. године -  140 и 24 неожењена.56 
Пазар Фоча -  домова 277, неожењених 55, удовица 5,3 муслимана; 1468. 
године -  196 домова и 70 неожењених.57 Пазар Јелеч -  домова 81, 
неожењених 15; 1468. године испод 90 кућа.58 Пазар Устиколина домова 
82, неожењених 11; 1468. године испод 90 кућа.59 Пазар Горажде -  до- 
мова 197, неожењених 30; 1468. године -  домова 144 и 115 неожењених.60 
Пазар Мостар -  домова 19, неожењених 1; 1468. године испод 90 кућа.61 
Пазар Церница -  домова 116, неожењених 15; 1468. године испод 90 
кућа.62 Пазар Белград (Коњиц) -  домова 13, неожењених 1; 1468. године

53 Р. Самарџић, Београд и Србија у сииаша франуцуских иушоиисаца XVI-XVII век, 
Београд 1961,112.

54 А. Handžić, Najraniji turski izvori o rudnicima i trgovina u Bosni, 155-162,160.
55 A. Aličić, nav. delo, 3-5. A. Hanrfiić, Najraniji turski izvori o rudnicima i trgovina u Bosni,

160.
56 A. Aličić, nav. delo, 162-164. A. Hancžžić, Najraniji turski izvori o rudnicima i trgovina u 

Bosni, 160.
57 A. Aličić, nav. delo, 171-175. A. HanoSić, Najraniji turski izvori o rudnicima i trgovina u 

Bosni, 160.
58 A. Aličić, nav. delo, 175-176. A. Ham/zić, Rudnici u Bosni u drugoj polovini XV stoljeća, 

POF XXVI (1976), 7-43, 37.
59 A. Aličić, nav. delo, 190-191. A. Hanrfžić, Rudnici u Bosni u drugojpoloviniXVstoljeća, 37.
60 A. Aličić, nav. delo, 191-193. A. Hanc/fić, Najraniji turski izvori o rudnicima i trgovina u 

Bosni, 160.
61 A. Aličić, nav. delo, 201-202. A. Ham/fić, Rudnici u Bosni u drugojpolovini XVstoljeća, 37.
62 A. Aličić, nav. delo, 421-423. A. Hant/žić, Rudnici u Bosni u drugojpoloviniXVstoljeća, 37.
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испод 90 кућа.63 У попису херцеговачког саиџака из 1476/77 наводе се 
насеља са статусом села, у којима су били рудници гвожђа, од којих је 
највеће село Кржава -  домова 114, неожењених 10, муслимана 1; године 
1468. -  домова 88, нежењених 14.64 У наведеним трговачким насељима 
помињу се и даље кнезови.65 Занимљиво је истаћи податак једног 
турског функционера из 1475. године у коме се за зависно становништво 
у Херцеговини користи предосманска терминологија: „ ...л и с г ћ  вершдии 

с в е м г  л г с д е м г  цдревемтз, 8 ндшел\Т1 влддлнт1К> влршшлним\т» и c6aanwa\Ts и 

влдх^лх-к..."66 Овај податак је битан из разлога зато што турски извори 
терминолошки, углавном, не разликују тргове и вароши, него их нази- 
вају базарима (трговима) 67

На почетку османске власти над овим крајем не долази до деур- 
банизације, нити до битније промене у физиономији пазара. Пљевља 
ће достићи свој пуни урбани развој током XVI века. Упоредо са проце- 
сом урбанизације тече и процес исламизације градског становништва. 
У попису из 1516. године у Пљевљима је било 20 муслиманских кућа 
наспрам 130 хришћанских. Године 1570. године 125 муслиманских кућа 
наспрам 70 хришћанских. Године 1585.119 муслиманских кућа наспрам 
56 кућа хришћана.68 Упоредо са демографским растом Пљевља су 
напредовала и у административном погледу. Пре 1532. године Пљевља 
су постала седиште кадилука, а 1576. године постала су седиште херце- 
говачког санџака. Седамдесетих година XVI века Пљевља су добила ста-

64 А. Aličić, nav. delo, 7-8. А. Наш/žić, Rudnici и Bosni и drugoj polovini XVstoljeća, 37. 
Овај рудник може се са сигурношћу везати за село Кржаву у пљеваљској општини. 
Теренским истраживањима Историјског института САНУ и Завичајног музеја из 
Пљеваља пронађени су у овом селу, на локалитету Градина, остаци рудокопа и згуре. 
Топонимија концентрисана око наведеног локалитета такође указује на трговачку и 
рударску делатност.

65 Историја Црне Горе, III/l (М. Васић), 547.
66 Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма, 1/2, Београд-Сремски Карловци 

1934, 280-281, 281. Синан-бег даје Дубровчанима веровнин лист да слободно тргују -  
1. фебруар 1475. у Фочи.

67 А. Handžić, Najraniji turski izvori o rudnicima i trgovina u Bosni, Prilozi instituta za is- 
toriju, Sarajevo 10/2(1974) 155-162,159. A. Ханџић сматра да je за статус вароши одређено 
урбано насеље требало да испуњава три услова: стално настањено становништво, цркву 
и трг. Наведени услови за добијање статуса вароши били би паралелни условима за 
добијање статуса касабе у османској класификацији насеља, тј. за статус касабе 
одређено насеље је требало да има: муслимански џемат, џамију и трг.

68 М. Васић, Градови под турском влашћу, Историја Црне Горе, том III/l, 538. 
Behija Zlatar-Enes Pelidija, Prilog kulturnoj istoriji Pljevalja osmanskogperioda- zadužbine Husein- 
paše Boljanića, POF 34(1984), 115-128,124—125.
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тус касабе.69 Да би једно насеље добило статус касабе било је потреб- 
но, како је већ наведено, да испуњава три услова: 1. стално настањено 
муслиманско становништво; 2. џамија; 3. стални седмични пазар. 
Промена статуса насеља обавезно је праћена издавањем царског фер- 
мана, односно берата. Променом статуса насеља мењао се и правни 
положај муслиманског становништва, које више није плаћало основни 
рајински порез ресм и чифт, а углавном је ослобађано и других државних 
намета, зависно од значаја места. Хришћанско становништво је и даље 
сносило рајинске пореске обавезе, мада је у неким кесабама и хришћан- 
ско становништво, због државне службе, такође било ослобођено ра- 
јинских обавеза.70 Највише заслуга за промену статуса Пљевља има 
Хусен-паша Бољанић који је подигао џамију, која до данас чува успомену 
на ову занимљиву личност. Вакуфнама Хусеин-паше Бољанића није 
сачувана, али се на основу других докумената зна да су његовом заслугом 
у Пљевљима изграђени караван-сарај, хан и имарет.71 Промене у верске 
структуре Пљевља, како се запажа, била је праћена и променом урбаног 
ткива места. На тај начин Пљевља су попримала изглед типичне ос- 
манске касабе. Урбана орјентализација прекрила је урбано сред- 
њовековно хришћанско порекло Пљеваља.

Оно што је новина, са становишта носилаца урбаног развоја, јесте 
нестанак утврђења (castruma) као једног од његових носилаца. Турске 
власти задржавају само веће тврђаве, а остале напуштају и уништава- 
ју 72Већ 1468/9.годинеухерцеговој земљисенаводесамотриутврђена 
града: Милешево, Самобор и Тођевац.73 Османским властима нису одго- 
варале бројна утврђења из ранијег времена. Кукањ, Козник и Равански 
град порушени су за време османског освајања пљеваљског краја. 
Рушењем домаће феудалне друштвене структуре нестала је и потреба 
за њиховим обнављањем и даљим развојем. Насилним путем пресечен 
је развој једног типа градског насеља.

69 Behija Zlatar-Enes Pelidija, Prilog kulturnoj istoriji Pljevalja osmanskog perioda -  
zadužbine Husein-paše Boljanića, 115-128, 124.

70 A. Handžić, Značaj maufijeta u razvitku gradskih naselja u Bosni u XVI veku, JIČ 
1-2(1974), 60-69, 62.
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ПЉЕВАЉСКИ КРАЈ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Vladeta Petrović

ТНЕ REGION OF PLJEVLJA IN THE LATE MIDDLE AGES - 
CONTRIBUTION TO THE RESEARCH OF THE CARRIERS OF THE 

URBAN DEVELOPMENT

Summary

The aim of this paper is to show the carriers of development, as well as to 
emphasize the role and importance of certain carriers, as well as some of their 
differences, in the process of urbanization of the region of Pljevlja. In other worđs, 
this paper is a contribution to the research of role of the fortification (Kukanj) 
and the market place (Pljevlja) in the process of urbanization. In the case of Kukanj, 
its residential function has been emphasized. Ву the comparative approach, the 
connection between the space structures of Kukanj with the other fortified resi- 
dential complexes on the territory of the Medieval Bosnian state has been em- 
phasized. Using the example of Pljevlja, on the basis of toponymy, the thesis set 
up by Bogumil Hrabak that the mining had played certain role in the develop- 
ment of this place, had been confirmed. It has been noticed that the Ottoman con- 
quest had provoked the disappearance of the fortification as one of the carriers of 
the urban development. The destruction of the local feudal structure had erased 
the need for its development. The development of one type of the urban settle- 
ment had been stopped violently.
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