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Смедеревски крај у другој
половини 15. и почетком 16. века
Прошлост Смедерева, престонице Србије у време деспота Ђурђа Бран
ковића и његових наследника, и првог седишта Смедеревског санџа
ка, привлачила је дужну пажњу како српских историчара, археолога и
других истраживача, тако и ширих кругова. Ово је разумљиво имајући
у виду не само значај града, већ и релативну бројност историјских из
вора и очуваност монументалне тврђаве, што је омогућило да се, трудом
бројних стручњака, дође до многих сазнања о историји последње српске
средњовековне престонице (1430–1439, 1444–1459).1 Ни историја Смеде
рева у првом пероду османске власти, када је град био центар истоиме
ног санџака (1439–1444, 1459–1521), није остала непозната, захваљујући
радовима наших османиста, првенствено Олге Зиројевић, и недавно,
Еме Миљковић.2

Са друге стране, услед велике оскудности писаних историјских
извора, средњовековна прошлост ближе и даље околине града
остала је у историографској тами, и о њој се могло закључивати
само на основу углавном случајних археолошких налаза. О раз
мерама наше необавештености о прошлости смедеревског краја у
средњем веку можда најбоље сведочи чињеница да се до недавно
није знало ни име области, односно средњовековне земље,3 у којој
1	М. Спремић, Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, Беог рад 1994, 19992, где
су наведени и најважнији историјски извори и бројна научна литература о
Смедереву; М. Поповић, Смедеревски град – проблеми истраживања и обнове,
Смедеревски зборник 1 (2006) 29–39 (преглед досадашњих археолошких
истраживања и релевантне литературе).
2	О. Зиројевић, Смедерево од пада под турску власт до краја 16. века, Зборник
радова Ослобођење градова у Србији од Турака 1862–1867, Београд 1970, 193–200;
иста, Турско војно уређење у Србији 1459–1683, Беог рад 1974, 142–146; Е. МиљковићБојанић, Смедеревски санџак 1476–1560. Земља, насеља, становништво, Београд
2004, 146–149.
3	О појму земља видети: С. Мишић, Земља у држави Немањића, Годишњак за
друштвену историју I V /2–3 (1997) 133–146; исти, Територијална организација
Браничева (12–15. век), Браничево кроз војну и културну историју Србије I –3,
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се налазио један од најзначајнијих српских градова. Наиме, тек је
захваљујући подацима које пружају први сачувани османски по
писни дефтери Смедеревског санџака, првенствено онај из 1476/7.
године, постало јасно да се средњовековно Кучево није налазило,
како се то дуго погрешно мислило, у планинским, слабо насеље
ним пределима средњег или горњег тока реке Пек, већ између
Авале, Дунава, Велике Мораве, Јасенице и Космаја, те да је град
Смедерево подигнут управо на територији Кучева.4
Поменута османска пописна књига пружа податке о скоро стопе
десет села и селишта на територији османске нахије Кучево, омо
гућавајући тако не само реконструкцију мреже насеља и проуча
вање становништва, друштвених и привредних односа у наведеној
области у другој половини 15. века, већ посредно осветљава и нека
питања везана за претходну епоху српских деспота.5 Сходно томе,
одлучили смо се да, износећи податке које дефтер из 1476. године пружа
о смедеревском крају, посебно истакнемо оне који су од значаја и за сред
њовековну историју тог подручја. Први следећи сачувани попис Смеде
ревског санџака настао је чак четири деценије касније, 1516. године,6 што
нас онемогућава да континуирано пратимо развој насеља и демографске
промене у смедеревском крају током друге половине 15. столећа. Поређе
ње података из 1476. и 1516. године ипак донекле дозвољава увид у про
мене које су током тог раздобља, испуњеног непрекидним ратовањима
и четовањима, наступиле у многим насељима ове пограничне области.

Заузимањем Србије, окончаним падом Смедерева 20. јуна 1459. годи
не, Османлије су се читавом посавском и подунавском границом нашле
према Угарској. На широком пограничном подручју водиле су се борбе
између две супарничке силе све до угарског пораза на Мохачу 1526. го
дине. Тврди смедеревски град, средиште Смедеревског санџака, постао
Пожаревац 2006, 11–17.
4 Istanbul, Türkiye Cumhuriyeti Başb
 akanlik Devlet Arşivleri Genel Müdürlügü,
Osmanlı Arşivi, Tapu tahrir defteri (=ВВА ТТD ) No. 16 (1476), (копије у Историјском
институту у Београду); А. Крстић, Кучево и Железник у светлу османских дефтера,
Историјски часопис (=ИЧ ) 49 (2002) 139–162.
5	Велика је штета што до сада није пронађен први попис Смедеревског санџака,
који је, сходно пракси османске државе, морао бити извршен одмах по освајању
Смедерева 1459. године. Уп. Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак, 33–34.
6 ВВА ТТD 1007 (1516).
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је најзначајнија војна база и полазна тачка за нападе на Угарску краље
вину, али је зато, заједно са својом околином, био и мета напада угар
ских војски.7 Велика угарска офанзива у северној Србији, која је започе
ла јануара 1476. године опсадом Шапца,8 а затим се, након освајања

ове важне тврђаве, пренела дубље у унутрашњост, настављена је у
јесен и зиму исте године опсадом, односно блокадом Смедерева.9

Како би пресекли везе Смедерева са околином, и приволели санџакбе
га Али-бега Михалоглуа на предају, Угри су на Годоминском пољу поред
Дунава изградили три дрвена утврђења. Вероватно најважнија од ових
палисадних утврда, јер је једина позната по имену, названа је «Витешка
трпеза», док се из једног писма краља Матије Корвина сазнаје да је угар
ска војска подигла и мост код ушћа Мораве у Дунав. Турци су спалили
подграђе и повукли се у смедеревску тврђаву, премазавши дрвене кро
вове кућа блатом, да би предупредили опасност од пожара. Сазнавши
за напад, султан је по повратку из молдавског похода, у децембру 1476.
године, по јакој зими кренуо у помоћ Смедереву. Док је Мехмед II бора
вио код Болвана, његова војска успела је да заузме два угарска бастиона,
а посади трећег допуштено је да се повуче у Београд.10
7 Преглед ратних и политичких догађања између 1459. и 1526. године: К. Јиречек,
Историја Срба I , Београд 1988, 391–420; Историја српског народа (=И СН) I I ,
Београд 1981, 373–389, 431–478 (С. Ћирковић); Ј. Калић-Мијушковић, Београд
у средњем веку, Београд 1967, 180–268; Ф. Бабингер, Мехмед Освајач и његово
доба, Нови Сад 1968; О. Зиројевић, Турско војно уређење, 65–87; Е. Миљковић-А.
Крстић, Браничево у 15. веку. Историјско-географска студија, Пожаревац 2007,
39–41.
8 С. Ћирковић, Средњи век, Шабац у прошлости I , Шабац 1970, 97–101.
9 Угарска војска под заповедништвом деспота Вука и Влада Дракула je након
пада Шапца спалила Сребрницу и Кучлат и напала Зворник: И СН I I , 384
(С. Ћирковић). Подаци пописа из 1476. указују, међутим, да су ратне операције
те године захватиле и шири простор у северној Србији, пошто се становништво
Конарева (код Краљева), Жабара (код Тополе), Трстеника, Крагујевца и Јагодине
у страху од непријатеља разбежало, па се тамошњи пазари и(ли) панађури нису
више држали: BBA TTD 16 (1476); Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак, 97,
202.
10 Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи, Београд-Ср. Карловци
1927, 250–251; V. Frankói, Matyás király levelei I, Budapest 1893, 356, 359–360; Antonii
Bonfini, Rerum Hungaricarum Decades, quatuor cum dimidia, Lipsiae 1771, 593, 598;
И. Руварац, Прилошци к објашњењу извора српске историје, Гласник Српског
ученог друштва 47 (1879) 213–215; К. Јиречек, Историја Срба I , 411; Ј. Радонић,
Donado da Lezze и његова Historia turchesca, Годишњица Николе Чупића 32
(1913) 330–331; М. Бабингер, Мехмед Освајач, 297, 301; О. Зиројевић, Смедеревски
санџакбег Али-бег Михалоглу, Зборник за историју Матице српске 3 (1971) 18; И СН
II , 384–385 (С. Ћирковић).

47

Александар Крстић

Извори који нас обавештавају о овом неуспешном подухвату угарске вој
ске не говоре о последицама ратовања на околину Смедерева, о чему се,
међутим, посредно може закључити на основу пописа Смедеревског сан
џака насталог управо у то време, 1476/7. године. Сасвим прецизан број
насеља у нахији Кучево није могуће утврдити, из разлога што је за нека
села и мезре у попису наведено само да су се налазила у Смедеревском
кадилуку.11 Док је нека од таквих насеља било могуће идентификова
ти, па је јасно да су припадала нахији Кучево, као Крсна на пример, за
више њих се само може претпоставити да су лежала у овој области. Са
друге стране, нека насеља су пописана заједно, рецимо Горње, Средње
и Доње Петрево (данас Петријево код Смедерева) са пет кућа, па није
јасно да ли су се већ спојила у једно, односно, да ли их треба рачунати
као једно или три села. За 134 села можемо сигурно да тврдимо да су би
ла у нахији Кучево. Поред њих, у овој нахији сигурно се налазило још 10
мезри (селишта, односно, сејалишта). Иако је у питању знатан број села,
насељеност Кучева почетком последње четвртине 15. столећа није била
нарочито велика: 13 села (9.6%) било је потпуно празно, 44 села (32.6%)
имала су од 1 до 5 кућа, 34 села (25.4%) бројала су између 6 и 10 кућа, у 29
села (21.6%) било је од 11 до 20 кућа, у 12 села (9%) од 21 до 30 домова, док
је у свега три села (2.2%) било преко 30 кућа.12
Тешко је утврдити колико је оваква релативно ниска насељеност, која
се разликује од оне на нивоу читавог санџака,13 последица ратних опера
ција током 1476. године, а колико прилика које су у овом пограничном
крају владале у претходном периоду, будући да су преласци са османске
на угарску територију (али и обрнуто) били увек присутна појава. Попи
сивач је код 8 од 13 напуштених села записао да су „неверници побегли
на другу обалу (или страну)“, дакле у Угарску.14 Уз нека села у дефтеру је
напоменуто да се раја разбегла или да живи расуто – у питању су била
11 Смедеревском кадилуку су у то време припадале нахије Кучево, Некудим,
Лепеница, Левач, Јагодина, Љубостиња: BBA TTD 16 (1476); Е. Миљковић-Бојанић,
Смедеревски санџак, 48–49.
12 BBA TTD 16 (1476); А Крстић, Сеоска насеља у Подунављу и Посавини Србије и
јужне Угарске у 15. и првој трећини 16. века, ИЧ 52 (2005) 171–172.
13	На нивоу читавог Смедеревског санџака, исте године је 40% села имало до 10 кућа,
27% између 10 и 20 кућа, 17% села од 20–30 кућа, а преко 30 кућа било је у 16% села:
BBA TTD 16 (1476); А Крстић, Сеоска насеља, 171.
14 У питању су села Водице, Велевац, Дреновац, Прилеп Костадин, Трготина,
Губовча, Градац и Јаблановац. И Брестовик и Орлово, села поред Дунава, била су
напуштена, па је извесно да су и њихови житељи прешли на леву обалу реке: BBA
TTD 16 (1476).
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унутрашње сеобе, будући да је половину ушура од ове раје узимао њигов
тимарник, а другу половину господар земље на којој су се настанили и ко
ју су обрађивали.15 Не треба занемарити ни депопулацију насталу услед
ратних разарања и робљења, епидемија и гладних година у времену пре
1459. године, током деценија одбране Србије од османске најезде. Српски
летописи бележе да су 1438. и 1439. године Турци пленили и палили Ку
чево и Браничево, а ови крајеви тешко су страдали и 1454. и 1456. године,
као и 1458. године.16 Степен депопулације у Кучеву у том периоду није по
знат, али је зато за суседно Браничево, поређењем података о насељима
из средњовековних извора друге половине 14. и прве половине 15. века
са дефтером из 1467. године, било могуће утврдити да је половина бра
ничевских насеља потпуно остала без својих житеља током османског
покоравања Србије. Део напуштених насеља је до следећег пописа 1476.
године обновљен, па је у то време укупно 68% познатих средњовековних
браничевских села било насељено.17
Овакво поређење није могуће извршити за територију Кучева, јер се
сачувалo неупоредиво мање података о средњовековним сеоским на
сељима у овој области. Нови српски владар Ђурађ Бранковић је 1428/9.
године потврдио великом челнику Радичу баштине широм Србије, из
међу осталог и у Кучеву, где је овај велможа имао села Друговци, Власи
Радивојевци, Власи Кошарна и селишта Миладовића и Јуношино.18 Сва
три кучевска села великог челника Радича јављају се у дефтеру из 1476.
године, али само једно, Друговац југозападно од Смедерева, постоји и
данас. У време пописа село је имало осам кућа. Власи Кошарна убеле
жени су у дефтер као Кошарна (4 куће), која се пак налазила на исто
именом потесу у атару села Селевца. Власи Радивојевци су вероватно
убележени као мезра Радијовце, коју треба тражити на потесу Рађевац
(Радијевац) код Велике Крсне. Селишта Миладовића и Јуношино нису
забележена у овом првом сачуваном дефтеру Смедеревског санџака.19 У
15	Овакав случај био је са селима Доња и Средња Трстеница, Седлар и Горња
Ломница, уз које је уписан број кућа, као и са селом Гуцетина Вода, које је било
празно: BBA TTD 16 (1476).
16 Љ. Стојановић, Родослови и летописи, 231–232, 237; ИСН II, 244–246, 249, 296,
300–313; М. Спремић, Деспот Ђурађ, 212–215, 419–420, 477–485, 521–533.
17 А Крстић, Сеоска насеља, 169; Е. Миљковић-А. Крстић, Браничево, 45.
18 Љ. Стојановић, Стари српски хрисовуљи, акти, биографије, летописи, типици, по
меници, записи и др., Споменик СКА 3 (1890) 3–4; С. Новаковић, Законски споме
ници српских држава средњега века, Београд 1912, 333–335; А. Крстић, Кучево, 141,
151, са ранијом литературом.
19 BBA TTD 16 (1476). Можда се ипак ово прво крије испод имена тада ненастањеног
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Смедеревској власти, управној јединици из времена последњих деспота
која се територијално изгледа у највећој мери поклапала са Кучевом, по
мињу се села Брахонинац, Козомори, Глумци и Полатна.20 Села Полатна
и Брахонин и мезра Козомор забележени су и у дефтеру из 1476. године.
Док је село Брахонин имало 9 потпуних домаћинстава и једну удовичку
кућу, у Полатни је живела само једна удовица, а мезра Козомор је била
без становника.21
Убедљиво највеће насеље не само у Кучеву, већ у читавом санџаку 1476.
године био је Милошевац, североисточно од Смедеревске Паланке, са
242 потпуна и 2 удовичка домаћинства. Иако је током читавог 16. века
био велико насеље, понекад и са 300 кућа, све време је задржао статус
села.22 Старо насеље било је на Селишту, на обали речице Бистричине,
источно од данашњег села. Негде поред овог водотока налазила се и
мезра Бистрица, коју су сејали житељи Милошевца. На оближњем ло
калитету Ћелије налазио се некада манастирски комплекс.23 И друга два
велика села у Кучеву лежала су поред Мораве, у суседству Милошевца,
нешто јужније од њега. Трновче, које постоји и данас, имало је тада 69
кућа и 2 удовичка дома, а Ливађе са пазаром и панађуром, 85 кућа, као
и 3 удовичке и 3 муслиманске.24
Иако се поход на Смедерево 1476. године завршио неуспешно по Угре,
краљ Матија Корвин није одустајао од идеје да заузме ову изузетно зна
чајну тврђаву. У јесен 1480. године, истовремено са краљевом кампањом
у Босни, заповедник угарске војске на јужној граници, Павле Кињижи,
прешао је Дунав и продро дубоко у Србију, све до Крушевца. У повратку,
Угри су повели са собом становнике најмање 150 села (наводно око 60 000
људи) са породицама, колима и покретном имовином и населили их на
угарској територији. Према тврдњама краља Матије, читава територија
између Смедерева и Крушевца је остала без становништва.25
села Доње Милетинце (Милединче) које је вероватно лежело негде на реци
Милатовици?
20 Прва два дата су 1458. године логотету Стефану Ратковићу, а друга два ризничару
Радославу годину дана раније: F. Rački, Prilozi za sbirku srbskih i bosanskih listina,
Rad JA Z U 1 (1967) 156; М. Lascaris, Actes serbes de Vatopédi, Byzantinoslavica 6 (1935)
183–184.
21 BBA TTD 16 (1476); А. Крстић, Кучево, 149–150.
22 BBA TTD 16 (1476); О. Зиројевић, Цариградски друм од Београда до Софије
(1459–1683), Београд 1970, 133.
23	Б. Дробњаковић, Смедеревско Подунавље и Јасеница, Насеља и порекло
становништва 19 (1925) 343.
24 BBA TTD 16 (1476); А. Крстић, Кучево, 151–152.
25 Успешне војне експедиције у Босни и Србији нису довеле до промене граница:
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Након смрти султана Мехмеда II, маја 1481, у новембру исте године
угарска војска под вођством Стефана Баторија, Павла Кињижија и деспо
та Вука Гргуревића поново је кренула у Србију. После велике победе над
османском дунавском флотом и смедеревским санџакбегом Скендером,
угарска војска прешла је Дунав. Смедерево, у које је утекао Скендер-бег,
стављено је под опсаду. Угарска војска се преко Браничева, долином Мо
раве, спустила до Крушевца, који је разорила, а мањих сукоба било је и
у Мачви. Из крајева кроз које су прошли краљеви одреди преведено је у
Угарску око 50 000 људи. Почетком децембра 1481. године угарска војска
и српски пребези стигли су у Темишвар.26
Данашњи истраживачи су опрезни према броју од око 100 000 људи,
колико је, сходно проценама самог краља Матије Корвина, преведено
из северне Србије у угарске крајеве 1480–1481. године.27 Сумњивост на
ведених бројева илуструје и тврдња из краљевог писма да је 1480. годи
не из северне Србије преведено становиштво око 150 села, што би, опет,
тешко могло да износи 50–60 000 људи, како год процењивали просечну
величину села у Србији у 15. веку.28 Демографска ситуација у наведеним
крајевима се свакако знатно погоршала услед оваквог начина ратовања,
који је за циљ имао како пустошење непријатељске, тако и насељавање
своје испражњене територије, али нам, нажалост, нису сачувани дефтери

V. Frankói, Matyás király levelei I, 450–451; II, Budapest 1895, 65–69, 76–80, 91–92,
388–390; В. Макушев, Прилози к српској историји 14. и 15. века, Гласник СУД
32 (1871) 204–206; К. Јиречек, Историја Срба I, 412; О. Зиројевић, Смедеревски
санџакбег, 19–20; ИСН I I , 385–386 (С. Ћирковић).
26	В. Макушев, Историјски споменици Јужнога Словенства и околних народа
II , Београд 1882, 50–52; V. Frankói, Matyás király levelei I I , 158, 185, 190, 195–197;
Љ. Стојановић, Родослови и летописи, 253, 296; К. Јиречек, Историја Срба I , 412;
Ј. Калић-Мијушковић, Београд, 198–199; С. Ћирковић, Голубац у средњем веку,
Пожаревац 1968, 27–28; ИСН I I , 386–387 (С. Ћирковић).
27 С. Ћирковић је приметио да би то значило да је у северној Србији опустело око
1000 села и угаси-ло се 20 000 домаћинстава, односно да је испражњено шест
нахија на простору који је био захваћен операцијама угарске војске. У сваком
случају, ако је реални број пресељених био и упола мањи, то је представљало
огромне промене на обе стране границе, закључио је овај аутор: ИСН II, 433–434.
28 Према подацима пописа из 1476. године, просечна величина ратарских насеља на
нивоу читавог Смедеревског санџака износила је 18 кућа: Е. Миљковић-Бојанић,
Смедеревски санџак, 168. Обично се узима да је једно домаћинство бројало у
просеку око пет чланова, мада се поједине процене крећу од 3.5 до 8 глава по кући:
T. H. Hollingsworth, Historical Demography, New York 1969, 326–327; М. Рашевић,
Демографске прилике и становништво, Насеља и становништво Области
Бранковића 1455. године, Београд 2001, 425–430; А Крстић, Сеоска насеља, 180.
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Смедеревског санџака из последњих деценија 15. века, па није могуће
стећи прецизан увид у стварне размере депопулације 1480–1481. године.
Из смедеревског краја је у Угарску преведено много људи и 1494. годи
не, када су Угри напали два града у близини Смедерева, можда Кулич и
Храм (Рам), у којима је живела породица санџакбега Али-бега Михало
глуа, Санџакбегове жене и деца су успели да побегну, али су Угри заузели
и запалили ове тврђаве и докопали се Али-беговог блага. Продревши
затим дубље у унутрашњост, пустошили су и повели локално српско ста
новништво са собом преко Дунава. Али-бегова потера није успела, јер
због отапања леда није могао да пређе преко реке.29
Слично је било и током ратовања 1500–1502. године, када су угарске
војсковође поново упадале у смедеревски крај. Током лета 1500. године
Милош Белмужевић и један великаш из породице Кишхорват прешли
су са 9000 људи преко Дунава, спалили 18 села у околини Смедерева, и
вратили се са пленом назад у Угарску. У јулу наредне 1501. године деспот
Јован Бранковић и београдски бан Ђорђе Море су опустошили околи
ну Смедерева, а у новембру је из Беог рада на османску територију ушла
главнина угарске војске, у разарајућем налету продрла до Мораве, два
пута победила Турке и затим се са ратним пленом и 2000 заробљеника
вратила у Београд. Том приликом спаљено је 50 села у Србији.30 Ни овај
рат, међутим, није донео промену граница, па је по уговору о миру из
1503. године између Угарске и Османског царства северна Србија са Сме
деревом остала под османском влашћу.31
Да би попуниле територију која се празнила, османске власти су то
ком друге половине 15. и првих деценија 16. века Смедеревски и сусед
не санџаке колонизовале влашким, сточарским становништвом. Након
освајања српских земаља, Османлије су влахе колективно укључиле у
свој друштвени поредак и војну организацију као помоћни војни ред, а
користиле су их и као значајан колонизацион
 и елемент у опустошеним
крајевима, задржавши њихову самоуправу на челу са кнезовима и при
мићурима. Влашки статус био је повољнији од рајинског, јер се од влаха
29 A. Bonfini, Rerum, 731–732; Ј. Калић-Мијушковић, Београд, 209–210; О. Зиројевић,
Смедеревски санџакбег, 22–3; И С Н II, 451–452 (С. Ћирковић); Е. Миљковић – А.
Крстић, Браничево, 41.
30 Marino Sanuto Világkrónikájának Magyarországot illető tudósitásai I , ed. G. Wenzel,
Magyar Történelmi tár 14 (1869) 135; II, 24 (1877) 9–10, 22–23, 71; В. Макушев,
Историјски споменици I , Варшава 1874, 256, 317–319, I I , 59–61; К. Јиречек,
Историја I , 414; Ј. Калић-Мијушковић, Београд, 224–226; И СН I I , 459–460
(С. Ћирковић).
31 Marino Sanuto Világkrónikájá II, 56–62, 81–89; Ј. Калић-Мијушковић, Београд, 226–227.
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захтевало плаћање филурије (дуката) по кући уместо харача по одраслој
мушкој глави.32 Влаха је, како се види и из повеље великог челника Ради
ча, у Кучеву било и пре доласка Османлија. На територији нахије Кучево
неколико празних мезри и села било је 1476. године насељено власима.
На мезри Храворини (сада потес Раворина између Трновча и Велике
Мораве) налазило се 26 кућа влаха са 13 придружених чланова њихових
домаћинстава, једна кућа ратаја и један њима придружени, као и један
теклић. У оближњем Гамзову (потес у атару Крњева) населило се 17 вла
шких домаћинстава са 4 придружена члана.33
На велике миграције и демографске промене у Подунављу и Посавини
Србије током последњих деценија 15. века указују и подаци до којих се
може доћи анализом наредног сачуваног дефтера Смедеревског санџа
ка, из 1516. године. Треба одмах истаћи да пописни дефтер влаха Смеде
ревског санџака из те године није сачуван (или пронађен). То, наравно,
знатно ограничава могућност доношења прецизних закључака, али се
опште тенденције насељености и миграционих кретања могу сагледати.34
Наиме, од 134 села у Кучеву 1476. године, њих 59 или 44% није уписано
1516. године. Од 19 села која су 1476. године припадала санџакбеговом ха
су, њих 5 није убележено 1516. године, а Колари и Горње, Средње и Доње
Петрово су опустели. Села Бадрик, Доња и Средња Трстеница, Иванча,
Предовица, Рашанац, Црнче и Удовице насељена су власима, што упућује
на закључак да су у претходном периоду такође била запустела.35 Власима
су 1516. године колонизована и кучевска села Стахори, Водице и Полат
на, која су почетком последње четвртине 15. века била празна.36 Док се
у селима Бадрик, Иванча, Црнче и Удовице број кућа услед досељавања
32	О карактеру, обиму и исходиштима влашке колонизације: Д. Бојанић-Лукач,
Власи у северној Србији Србији и њихови први кануни, ИЧ 18 (1971) 255–268;
B. Đurđev, O naseljavanju Vlaha – stočara u sjevernu Srbiju u drugoj polovini XV vijeka,
Godišnjak društva istoričara B I H 35 (1984) 9–34; Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски
санџак, 227–241; Е. Миљковић – А. Крстић, Браничево, 47–50, 94–99.
33 BBA TTD 16 (1476).
34	Опширни пописни дефтери, и када су у целини сачувани, не морају нужно да
обухвате сва насеља и становништво на пописаној територији, јер су постојале
и разне категорије становништва са посебним положајем и дужностима, које је
османска администрација бележила у друге дефтере.
35 Подаци о власима у овим селима 1516. године сачувани су у рајинском дефтеру: BBA
TTD 16 (1476); TTD 1007 (1516). Уп. Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак, 163.
36 У селу Полатна уписана је 1476. године једна удовица, али су земљу обрађивали
становници суседних села. Село Дреновац је те године такође било без
становника, а 1516. године живели су у њему војнуци (4 породице, сваки са по
4 јамака) и раја (10 кућа и 4 неожењена): BBA TTD 16 (1476); TTD 1007 (1516);
Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак, 177.
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влаха повећао, у осталим наведеним селима тај број се смањио, тако да
је укупан број кућа у кучевским селима негдашњег санџакбеговог хаса
био 1516. године мањи за 27% него четири деценије раније.37
У Кучеву, нарочито изложеном ратним дејствима током последњих
деценија 15. и почетком 16. века, било је више села која су у раздобљу од
1476. до 1516. године запустела и сведена на положај мезри. То се десило
селима Кршљани, Лалићи, Доњи Шемчин, Пожеговац, Кошарна, Жр
нован и Колари. Индикативно је, међутим, да су изузев Жрнована, ко
је је 1476. године имало 9 потпуних и једно удовичко домаћинство, сва
остала наведена села тада бројала између 1 и 4 куће.38 Године 1516. већи
на уписаних мезри била је насељена влашким становништвом. Тако је
било у поменутим кучевским селима Лалићу, Кошарни, Жрновану. До
њи и Горњи Шемчин (Шемџин) прерасли су у села до 1528. године, када
су били насељени власима. Село Шепшин и данас постоји северно од
Младеновца. Колари су двадесетих година 16. века добили муслиманско
становништво, па су муслимани до краја тог столећа били искључиви
житељи овог места.39
Након победе над Угарском на Мохачком пољу (1526) и продором у
Панонску низију, Смедеревски санџак више није за Османлије имао пре
ђашњи значај, што је, између осталог, резултирало и укидањем влашког
статуса бројним житељима санџака и њиховим свођењем на положај раје
1530. године, а влашка организација се временом трансформисала у кне
жинску самоуправу раје у Смедеревском санџаку.40

Једини велики градски центар у Кучеву било је Смедерево, од 1430. годи
не, када је деспот Ђурађ на месту насеља познатог још из 11. века подигао
моћну тврђаву и у њу сместио своју престоницу. У непосредној близини
Кучева налазио се и Београд, који је захваљујући делатности Ђурђевог
претходника, деспота Стефана, од пограничног утврђења постао при
времено државно, али знатно дуже привредно и културно средиште.41
37 BBA TTD 16 (1476); TTD 1007 (1516); А. Крстић, Сеоска насеља, 173–174.
38 BBA TTD 16 (1476); TTD 1007 (1516); Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак, 181.
39 BBA TTD 1007 (1516); Х. Шабановић, Турски извори за историју Београда I –1,
Турски катастарски пописи Београда и околине, Београд 1964, 99, 216, 318; О.
Зиројевић, Цариградски друм, 149; Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак, 181.
40 B. Đurđev, O naseljavanju Vlaha, 27; Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак, 239.
41	М. Спремић, Деспот Ђурађ, 123–148; Ј. Калић-Мијушковић, Београд, 82–104.
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Грађен великим напорима читаве земље, о чему народно предање све
дочи до данас, тврди смедеревски град није могао да испуни сврху свог
настанка и заустави освајаче. Срби су град држали непуне три деценије, а
Османлије скоро четири столећа. Град је од 1459. до 1521. године био сре
диште Смедеревског санџака, али је стално ратовање на граници ометало
његов привредни и урбани развој. После освајања Београда и премешта
ња седишта санџака, Смедерево је привремено опадало, а затим је поло
вином 16. века поново започео његов успон.42 Град је под Османлијама
добио оријентални изглед. Цркве су порушене, или претворене у џамије,
а настављена је и доградња фортификације. Већ крајем осме деценије 15.
столећа на угловима тврђаве сазидане су три полигоналне топовске ку
ле, спојене новим, нижим бедемом. Тако су двојни бедеми Малог града
проширени на Велики. Нови господари града зазидали су неке капије,
а неке нове су и отворили. У периоду од 1489. до 1491. године тврђава је
поправљана три пута, а за ове радове утрошене су 11 874 акче.43
У време османске власти у граду је била стацион
 ирана јака војна поса
да. Године 1476. у Смедереву је било 600 азапа, неутврђени број мартоло
са, а извесно и припадника других војних редова, како се види из једног
пописа посаде насталог дванаест година касније. Смедеревски гарнизон
се 1488. године састојао од мустахфиза, азапа, фариса, мартолоса, тобџија,
туфекџија (пушкара), земберекџија (самострелара), клесара, неџара, и
ковача. Посади је припадао и џемат Цигана ковача.44 У дефтеру из 1516.
године поново је пописан само део посаде. Тада је у Смедереву служило
47 топџија, 39 пушкара, 40 земберекџија, 12 неџара, 3 ковача и 9 калафат
џија. Поред њих, који су примали плату, у тврђави су, ослобођени харача,
испенџе, ушура и авариза радила тридесетдвојица топџија, 26 туфек
џија, 10 каменорезаца и 13 зидара који су живели у оближњим селима.
Како су служили и синови и браћа наведених занатлија, укупно је било
ослобођено 112 кућа и 60 удовица.45 Према попису из 1528–30. године, у
смедеревској тврђави служили су топџије (13 муслимана и 35 хришћана)
и 327 мартолоса, али ни ово свакако није реална слика укупне градске
42	О. Зиројевић, Смедерево, 199.
43 Г. Елезовић, Турски споменици I–1, Београд 1940, 184; О. Зиројевић, Турско војно
уређење, 142; иста, Смедерево, 194; Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак, 146;
М. Поповић, Капије Смедеревског града, Старинар 28–29 (1977–78) 213–230.
44	О. Зиројевић, Турско војно уређење, 142–143; Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски
санџак, 146–147.
45 BBA TTD 1007 (1516); О. Зиројевић, Цариградски друм, 123; иста, Турско војно
уређење, 143; Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак, 147.
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посаде. Подаци једног шпијунског извештаја из истог времена помињу
у Смедереву 1000 бешлија, 700 азапа, 400 мартолоса, 250 јаничара и чак
430 топџија, што је вероватно грешка, будући да их је у дефтеру уписано
десет пута мање. Пред поход на Будим 1541. године, у смедеревском гар
низону било је 757 војника, од тога 417 азапа.46
Смедерево је на путописце остављало лош утисак, будући да је било
запуштено, као и већина градова у Османском царству. Слику је додат
но погоршавала чињеница да су се реке Дунав, Морава и Језава често
изливале у пролеће, остављајући за собом бројне баруштине. Подграђе
је тада било «право блатно језеро», а насеље у тврђави било је влажно и
нездраво током читаве године. Ханс Дерншвам је стога 1555. године за
бележио да „Смедерево мора да је нездрава варош“. У Великом граду би
ла су смештена складишта хране, султаново стовариште соли, бозахана,
велика јавна вага, царинарница и хамам. Поред џамије султана Мехмеда,
у граду су постојала још 4 месџида, од којих је један задужбина првог
смедеревског санџакбега Мехмед-бега Минетоглуа, и једна завија. По
себну целину чинило је пристаниште са бродоградилиштем.47 У Великом
граду поред посаде становао је и већи део смедеревских Турака. Године
1516. ту је било 7 муслиманских махала са 181 кућом, 55 дућана и 48 одаја
(вероватно занатских радионица). Према попису из 1521–1523. године, у
тврђави су живеле 103 муслимаске породице, а 1528–1530. године, у њој
је било 8 муслиманских махала са 155 кућа.48
Дуге, блатњаве улице, са пешачким пролазима између кућа поплоча
ним дрвеним гредама, са ниским зградама од лепа и дрвета, дућанима
и занатским радионицама, чиниле су варош која се налазила између
градског јарка и Језаве. Преко ове реке постојао је у вароши дрвени мост.
Изван вароши, на западној страни, налазило се гробље, које се прости
рало далеко кроз поља.49 Према попису из 1516. године, у овој вароши
је у 3 муслиманске и 8 хришћанских махала живело 65 муслиманских
и 77 хришћанских породица и чак 85 удовичких домаћинстава, као и
23 Дубровчанина.50 После освајања Београда, број становника смеде
46 E. Laszowski, Habsburški spomenici Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije I,
Zagreb 1914, 152; О. Зиројевић, Цариградски друм, 124; иста, Турско војно уређење,
143; Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак, 147.
47 BBA TTD 1007 (1516); М. Влаинац, Из путописа Ханса Дерншвама 1553–55. године,
Браство 21 (1926) 61; О. Зиројевић, Смедерево, 195; иста, Цариградски друм, 123–124.
48 BBA TTD 1007 (1516); О. Зиројевић, Смедерево, 196; иста, Цариградски друм, 124.
49	М. Влаинац, Из путописа Ханса Дерншвама, 60, 99; О. Зиројевић, Смедерево,
197–198; иста, Цариградски друм, 126.
50 BBA TTD 1007 (1516); О. Зиројевић, Цариградски друм, 125; Е. Миљковић-Бојанић,
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ревске вароши почиње да опада, па је 1521–1523. године у њој у 7 махала
било пописано свега 38 хришћанских потпуних домаћинстава и 83 удо
вичке куће. Нешто касније, 1528–1530. године, у Смедереву су у вароши
ван градских зидина постојале 4 муслиманске махале са 110 кућа и исто
толико хришћанских махала са 81 кућом и чак 99 удовица. Варош је у то
време имала 367 дућана и занатских радионица (од тога 24 запуштене),
каравансарај, џамију, 3 месџида, 4 завије, један хамам и један имарет.
Хришћани су у вароши имали једну или више цркава, укључујући и ста
ру цркву на садашњем гробљу.51
Град Кулич, код истоименог села источно од Смередева, поред ушћа
Велике Мораве у Дунав, подигнут је ради појачања одбране дунавске
границе 1483. године, на остацима римског каструма Маргум. Рушевине
града, високе местимично и 4 метра, смештене су око 200 метара од оба
ле Дунава. Град има шестоугаону основу са појачањем у облику бастиона
на средини сваке стране. Око града се пружа ров, некада напуњен водом.
Дебљина градских зидина кретала се од 2,5 до 3 метра. Главни улаз нала
зио се на јужној страни утврђења, а на западној, на месту где се спајају две
стране шестоугла, постојао је пешачки пролаз, вероватно идентичан са
Воденом капијом коју помиње Евлија Челебија. Исти путописац наводи
да је утврђење имало 17 шиљатих купола (тј. кула), покривених дрветом,
и да је унутрашња тврђава била виша од спољашње, у којој су се налази
ле две махале са 140 кућа. То значи да је вероватно и пре средине 17. века,
поред описане цитаделе, у Куличу постојала и утврђена варош.52
Први детаљни попис посаде тврђаве Кулич и становништва вароши
који је до нас дошао је из 1516. године. У Куличу су тада служила 23 мар
толоса, 10 земберекџија, и по два каменоресца и ковача. Сви уписани
били су хришћани, па је извесно да муслимански део посаде овом при
ликом није пописан. У вароши је, међутим, живело 11 муслиманских до
маћинстава која су имала одређена војна задужења, због чега су били
ослобођени плаћања свих ресума и авариза. Поред њих, у вароши Ку
Смедеревски санџак, 148. О Дубровчанима у Смедереву у другој половини 15. и
током 16. века видети: Т. Поповић, Дубровчани у Смедереву, Латини у балканској
чаршији, Социјална структура српских градских насеља (12–18. век), Смедерево–
–Београд 1992, 139–147.
51	О. Зиројевић, Смедерево, 198; иста, Цариградски друм, 125; Е. Миљковић-Бојанић,
Смедеревски санџак, 148.
52	Е. Čelebi, Putopis, Odlomci o jugoslovenskim zemljama, prevod H. Šabanović, Sarajevo
1979, 547–548; А. Дероко, Кулич и Рам – каструми на римском Дунавском лимесу,
Старинар НС 1 (1950) 169–170; O. Zirojević, Grad Kulič, Vojno-istorijski glasnik 3 (1967)
235, 241, 244.

57

Александар Крстић

лича живеле су и две групе хришћана филурџија. Једну су чиниле старе
филурџије, који су „дошли са стране“, и за њих се може претпоставити
да су у питању власи пребегли у Угарску, који су се потом вратили у Сме
деревски санџак и поново добили старе пореске олакшице. Било их је 7
кућа, 8 неожењених и 1 удовица. Други џемат чинили су хришћани „но
мади“ (14 куће и 7 удовица), који су такође плаћали филурију по влашком
обичају. У Куличу су 1516. године постојали и вакуфи Синана, мустахфиза
тврђаве Голубац, који су сачињавали каравансарај, 4 дућана и месџид, и
вакуф Сулејман-паше, коме је припадао само хамам.53 Џамија у Куличу
подигнута је истовремено са тврђавом или непосредно после ње, јер је
већ 1491. године издвојено 5000 акчи за њено проширење.54
Нешто касније, 1521–1523. године, у Куличу је служио џемат од 25 мар
толоса, 10 земберекџија, 2 ковача и 13 муслимана вароши. У једном шпи
јунском извештају о османским подунавским тврђавама из 1529. године
наводи се да посаду Кулича сачињавају 50 бешлија, 60 азапа, 40 мартоло
са, 50 јаничара и 40 топџија.55 Према регистру војничких плата у тврђави
Кулич из 1541. године, градску посаду у то време сачињавало је 50 азапа,
муслимана, и 18 мартолоса хришћана.56
Гроцка (тур. Hisarlik, Hisarcik), сада варошица на Дунаву југоисточно
од Београда, јавља се као село са 7 потпуних и једним удовичким дома
ћинством у дефтеру из 1476. године. Будући да се налазила на обали Ду
нава, али и на истуреном положају према угарском Беог раду, у Гроцкој
је касније подигнуто мање утврђење, названо Хисарлик (=градиште).
Прве вести о њему налазе се у дневнику о султановом походу на Беог рад
и Угарску 1521. године.57 После освајања Беог рада тврђавица је изгледа
напуштена, јер је 1528–1530. године у дефтер уписано само село Гроцка,
други назив Хисарлик, са 22 дома и 2 неожењена. Због хајдучије на Ду
наву, утврђење је обновљено средином 16. столећа, и касније се звало
Хисарџик (=тврђавица).58
53 BBA TTD 1007 (1516); O. Zirojević, Grad Kulič, 239–240; Е. Миљковић-Бојанић,
Смедеревски санџак, 136–137.
54 O. Zirojević, Grad Kulič, 235–236, 240.
55 E. Laszowski, Habsburški spomenici I, 152; O. Zirojević, Grad Kulič, 241.
56 O. Zirojević, Grad Kulič, 239; Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак, 137.
57 Г. Елезовић – Г. Шкриванић, Како су Турци после више опсада заузели Београд,
Зборник за источњачку историјску и књижевну грађу, Београд 1956, 68. Године
1526. назива се Eski Hisarlik (Старо Градиште): О. Зиројевић, Турско војно уређење,
118; Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак, 132.
58 Х. Шабановић, Турски извори, 241; О. Зиројевић, Турско војно уређење, 118;
Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак, 132.
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Поред проучавања демографских кретања и историје насеља, османски
пописни дефтери пружају значајне могућности са сагледавање привред
не активности. С обзиром на чињеницу да је убедљиво највећи део по
пулације чинило сеоско становништво, сеоска привреда представљала је
у другој половини 15. и почетком 16. века, као уосталом и у претходним
и потоњим вековима, доминантну привредну грану. Сеоска привреда
ослањала се у првом реду на пољопривреду, али су се у њеном оквиру
одвијали и одређени облици занатства и трговине, као секундарних де
латности. Највећи део раје живео је на земљи која је улазила у састав
хасова, зеамета и тимара, додељених на уживање припадницима војног
сталежа (аскера), међу којима је у другој половини 15. века у Смедерев
ском санџаку био и знатан број хришћана спахија.59 О царским хасовима
на територији нахије Кучево у дефтеру из 1476. године не постоје подаци,
јер недостаје почетак овог пописа, док су хасу смедеревског санџакбега
у Кучеву припадала села која су углавним лежала у најближој околини
Смедерева: Удовице (2 куће), Горње, Средње и Доње Петрево (укупно 5
кућа), Вучјак (3), Драјинац (19), Врбовац (празно), Колари (1), Рашанац
(6), Бадрик (2), Црнче (8), Синевица (2), Павловац (44 куће и 2 удовице),
и могуће, Иваница са 6 кућа (уколико није у питању Иванча). Поред ових,
санџакбеговом хасу била су додељена и села Ливађе (91 кућа), са при
ходима од пазара, панађура, и брода преко Мораве, Доња (8) и Средња
Трстеница (10), Предовица (21), Безивце (11), Доња (1), Средња и Горња
Буква (укупно 8 кућа) и Градиште (два домаћинства).60
Хришћански сељаци су располагали својим зависним баштинама, а
муслимани чифлуцима. Та земљишна парцела, чија је величина зависила
од квалитета земљишта, била је довољна за прехрану једне породице и
могла се обрађивати једним паром волова.61 У последњој четвртини 15.
века и почетком 16. века на територији нахије Кучево гајене су од жита
рица пшеница, зоб, јечам, раж, просо, од индустријских биљака лан, од
легуминоза сочиво. Узимане су дажбине од повртњака и кошница, уз
гајане су свиње, што се може са сигурношћу претпоставити и за крупну
59	Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак, 64–76; Е. Миљковић – А. Крстић,
Браничево, 58–61.
60 BBA TTD 16 (1476).
61	Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак, 223–225.
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стоку и живину, иако о томе нема података у дефтерима (јер није било
опорезовано).62
Посебну пажњу привлачи виноградарство, пошто је винова лоза, по
ред пшенице, најчешћа култура која се среће на територији Кучева у
попису из 1476. године. Ово није чудно, будући да су климатски услови
и рељеф и тада погодовали узгајању винове лозе у широј околини Сме
дерева. Бургундски путописац Бертрандон де ла Брокијер, који је кроз
Србију прошао 1433. године, истицао је овдашње квалитетно вино. О ви
ноградарству сведочи и топономастика – из имена села Пударци произ
илази да су се у околини Смедерева и у време деспота налазили велики
виногради, највероватније владареви, пошто су задужења сељана очито
била њихово чување. У првом сачуваном дефтеру Смедеревског санџака
забележено је да су на месту села Колари, које је тада имало само једног
становника, били засађени виногради. Поред рајинских винограда, ко
јих је било практично у сваком селу, уз 14 кучевских села убележени су и
хаса виногради (у поседу тимарника), од којих је чак 9 било запуштено.63
У Смедереву су виногради припадали и хришћанима и муслиманима, те
су и једни и други, доносили вино у град на продају.64
Кануни из 1516. године садржали су и прописе о риболову. Тако је било
предвиђено да санџакбегу припада половина од рибе из његових лови
шта на Морави, а да се од оне уловљене у блатима даје ушур (десетина)
спахијама на чијем поседу су се та блата налазила. Од рибе уловљене у
Дунаву на смедеревској скели плаћало се 10% вредности султану, а по
2,5% санџакбегу и смедеревском капудану (капетану). Исти прописи
важили су и за тврђаве Кулич и Рам.65
О специфичним занатским обавезама становника појединих села у
околини Смедерева током средњег века сведочи топономастика – села
Седлари, Колари, Штитари, Каблар(и) су постојала са тим именима и
1476. године.66 Посебно је занимљив случај села Лукари, који показује за
62	О овоме детаљније видети: Е. Миљковић-Бојанић, Сеоска привреда у
Смедеревском санџаку (1476–1560), ИЧ 48 (2001) 117–136.
63 BBA TTD 16 (1476).
64 D. Bojanić, Turski zakoni i zakonski propisi iz 15. i 16. veka za smederevsku, kruševačku
i vidinsku oblast, Beog
 rad 1974, 18, 21; Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак,
101–102.
65 D. Bojanić, Turski zakoni, 17, 19, 21–23.
66 BBA TTD 16 (1476). За друге примере специјализованих занатлијских насеља
у средњовековној Србији уп. Г. Томовић, Средњовековна мајсторска села на
размеђу сеоског и градског друштва, Српско село – могућности и даљи правци
истраживања, Београд 2003, 7–17.

60

Смедеревски крај у другој половини 15. и почетком 16. века

државање затечених дужности сељана из времена српске државе и под
османском влашћу. Наиме, у овом попису постоји белешка да житељи
села Лукари имају обавезу да праве лукове за смедеревску тврђаву, због
чега су били ослобођени харача, испенџе и ушура, али се од тог пописа
њихове повластице укидају и они се подводе под тимар.67
Средњовековном Кучеву припадали су и рударски басени Космаја
и Авале са Железником (код Стојника) и Рудиштима (код Рипња) као
најзначајнијим рудницима и трговима. Ови рудници су након доласка
Османлија припали царском хасу, па су зато наведена рударска подручја
одвојена од Кучева и организована као посебна нахија Железник.68
Трговина је имала велики значај у привреди пограничних подунав
ских градова, нарочито великог потрошачког центра какво је било Сме
дерево. Примирјем из 1483. године гарантовано је да се трговина може
обављати слободно, без сметњи које ствара граница између Угарске и
Османског царства.69 Мировним споразумом из 1503. године предвиђен
је и слободан прелазак границе не само за посланике и званичне лично
сти, већ и за трговце свих уговорних страна (Угарска, Турска, Венеција,
Пољска, Шпанија, Португалија, Француска). Они су слободно могли да
са робом прелазе из Турске у Угарску и обратно, да бораве у градовима
и тргују по обичајима земље или области у коју долазе, и да у свако до
ба по својој вољи оду.70 Трогодишње примирје из 1519. године, у великој
мери понављајући одредбе уговора из 1503. године, потврдило је и члан
о слободи трговине, али је овог пута прецизирана процедура решавања
спорова, кроз институцију мешовитог суда, састављеног од представ
ника обеју страна.71
На основу кануна за смедеревску скелу и оних за тврђаве Кулич, Рам
и Голубац из прве половине 16. века, може се стећи извесна представа не
само о пословању на тамошњим трговима, него и о промету роба преко
угарско-османске границе на Дунаву. Тако је било прописано да се на
сву робу која долази из Угарске или се у њу шаље узима укупно 8% вред
67 BBA TTD 16 (1476).
68 О рударству у Железнику и Рудиштима у периоду од 1476–1560. године видети:
Х. Шабановић, Турски извори, 5–7, 13–18, 23–24, 117–136, 247–266, 417–431; А. Крстић,
Кучево, 156–159.
69 V. Frankói, Matyás király levelei II, 273–275; Ј. Калић-Мијушковић, Београд, 306.
70 Marino Sanuto, Világkrónikájá II, 56–62, 81–89; Ј. Калић-Мијушковић, Београд,
226–228, 421, 423.
71 А. Theiner, Vetera monumenta Hungariam sacram illustrantia I I , Romae 1859,
Osnabrück 1968,2 626–628; Ј. Калић-Мијушковић, Београд, 237–238; И СН I I , 465
(С. Ћирковић).
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ности на име царине, од чега су ³⁄₈ ишле у султанову, а ⁵⁄₈ у санџакбегову
ризницу. Из Угарске је на подунавске тргове стизала стока (овце, свиње,
говеда, товарни коњи), што трговином, што као ратни плен. На исти
начин на тржиште су пристизали и робови. Док се за уграбљеног роба
плаћало султану на смедеревској скели по 20 акчи, ослобођени роб који
је ишао назад у Угарску давао је за прелаз преко Дунава 50 акчи, које су
по пола делили султан и капудан.72 Преко Дунава је увожено и вино, а од
угарске камене соли која је стизала у Смедерево и Рам давала се султану
1 акча по комаду, и санџакбегу 1% укупног товара.73
Кануни су доносили прописе и о унутрашњој трговини на градским
трговима, из чега се може видети да се у Смедереву и другим наведеним
подунавским градовима трговало житарицама, рибом, стоком, вином,
маслом, медом, сиром, сољу, салом, зејтином, маслинама, јајима, воћем,
поврћем, овчијим кожама, производима од гвожђа, одевним предмети
ма, сукном, чохом, ланеним платном, дрвима за огрев, даскама и дрвном
грађом, дрвеним лопатама, лучом, катраном.74
О обиму трговине и пословања у Смедереву првих деценија 16. века,
извесну представу стварају и процењени приходи царског и санџакбе
говог хаса. Од царине, скеле и тржне таксе у Смедереву приход је 1516.
године износио 43 000 акчи, а 1521/23. године само од царине добијало
се 13 153 акче.75 Развој чаршије у градовима илуструју и подаци о броју
дућана и занатских радионица. У Смедереву је, као што је већ наведено,
1516. године убележено 55 активних дућана и 21 порушени, и 48 трго
вачких или занатских одаја. Деценију и по касније, број дућана повећао
се на преко сто, али је освајање Београда и његово претварање у адми
72	Наведени прописи из 1516. године важили су и 1528/30. и 1536. године: D. Bojanić,
Turski zakoni, 17–18, 21–23, 34–35, 39; Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак, 101.
73 D. Bojanić, Turski zakoni, 17–18, 21–23, 43–44. У првим деценијама 16. века постојала
је у Угарској забрана да се Турцима испоручује со, али поменути прописи показују
да се она није нарочито поштовала. Животна реалност нагонила је и највише
државне представнике на пограничну размену, па је тако капетан Доњих крајева
и калочки надбискуп Павле Томори морао да за своје људе набавља житарице
од Османлија, дајући им у замену соли и ножиће, које су ови куповали за своје
војнике. Зато је папски легат посредовао 1525. године, молећи да се за Калочку
надбискупију скине забрана извоза соли за количину од 20 000 дуката: A. Theiner,
Monumenta Hungariae II, 692; Б. Храбак, Дубровчани у Угарској и њихове везе са
Београдом и Србијом (1300–1541), Годишњак града Београда 27 (1980) 66.
74 D. Bojanić, Turski zakoni, 17–19, 35–36, 40; Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски
санџак, 101–103.
75 У исто време, царина у београдском пристаништу доносила је царском хасу 10 000
акчи годишње: Х. Шабановић, Турски извори, 25–26; О. Зиројевић, Смедерево,
198–199.

62

Смедеревски крај у другој половини 15. и почетком 16. века

нистративни и трговачки центар санџака неповољно утицало на даљи
економски и укупни развој Смедерева. Међу бројним занатима карак
теристичним за градове Османског царства, у Смедереву се у пописима
из првих деценија 16. века, изричито помињу сарачи, бербери, касапи,
кројачи, кожари, књиговесци и халваџије.76

Прилог 1. Сеоска насеља у Кучеву
село

убикација

када се јавља

Ливађе –трг

Ливадско Брдо СИ од Смед. Паланке, поред Мораве

1476, 1516, 1528.77

Доња Трестеница
Средња Трестеница

1476, 1516.
потес и река Трстеница у атару Азање

Горња Трестеница

1476, 1516, 1528.
1476, 1516, 1528.

Предовица

поток Предевац ЈИ од Азање

1476, 1516.

Безивче /Почуча/

непознато

1476.

Удовице

село З од Смедерева

1476, 1516.

Павловце

потес у с. Липе и с. Радинац, Јод Смедерева на Морави

1476, 1516.

Горње Петрово
Средње Петрово

1476.
село Петријево ЈЗ од Смедерева

Доње Петрово

1476.
1476, 1516, 1528. – пусто

Црнче

потес поред Мораве И од Осипаонице

1476, 1516, 1528.

Синевица /Мишневац/

у близини претходног; можда потес Шиловица или Мишјак,
СИ односно ЈЗ од Црнче

1476.

Колари

варошица јужно од Смедерева

1476, 1516. – мезра, 1528.

Иванча /Иваница/

М Иванча И од Барајева; В. Иванча ЈЗ од Младеновца;
потес Иваница у с. Радинац ЈИ од Смедерева

1476, 1516, 1528.

Врбовац (др. име Врбовно) негде на Дунаву, можда код села Удовице и Сеона78

1476, 1516.

Драјинци

1476, 1516, 1528.

потес Драјинац З од Колара

76 BBA TTD 1007 (1516); О. Зиројевић, Смедерево, 196, 198.
77	Кучевска села су 1528. године припадала нахији Ломница.
78	Како је село Врбовац јужно од Смедерева такође убележено у попису, ово село није
идентично са њим. Године 1516. уписан је и манастир Врбово на обали Дунава, ко
ји се можда може идентификовати са остацима манастира између села Удовице и
Сеоне, на потесу Змајевац.
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село

убикација

када се јавља

Доња Буква
Средња Буква

1476.
неубицирано; потес Буквања у атару с. Неменикуће?

Горња Буква

1476.
1476.

Рашинац

Рашиначка бара ЈИ од Смедерева

1476, 1516, 1528.

Вучјак

село Вучак ЈЗод Смедерева

1476, 1516, 1528.

Градиште

код села Липе И од Смедерева

1476, 1516, 1528.

Бадрик

на реци Бадрика код с. Липе ЈИ од Смедерева

1476.

Цремошник

негде код Смедеревске Паланке на реци Јасеници79

1476, 1516, 1528.

Гуцетина Вода

потес и извор Гуцетина И од Азање

1476.

Грчац

село С од Смедеревске Паланке

1476.

Доњи Улич
Средњи Улич –мезра

1476.
Улићки До и поток Улић између Азање и Селевца

Горњи Улич

1476, 1516.
1476, 1516.

Крушево

заселак Великог Орашја И од Смед. Паланке

1476, 1516, 1528.

Придворица

централни део с. Венчане на р.Турији, СЗ од Аранђеловца

1476, 1516.

Доњи Шемчин

Шепшин С од Младеновца

1476, 1516–мезра, 1528.

Петричје

неубицирано, негде око Лозовика

80

Доња Свињина
Средња Свињина

1476.
потес Свињчине у Азањи и у с. Међулужје Ј од Младеновца;
друга убикација вероватнија

Горња Свињчина
Црквеница
Доњи Кнеготин
Горњи Кнаготин
Страхал
Д. Свинедолинце
Г. Свинедолинце

1476, 1516, 1528.
1476.
1476.

потес Црквенац у с. Ковачевац И од Младеновца
неуб ицирано
неубицирано
потес Синодолица у с. Голобоку СИ од Смедеревске Паланке

1476, 1516.
1476, 1516, 1528.
1476, 1516, 1528.
1476, 1516, 1528.
1476.
1476, 1516, 1528.

Селевац

село СЗ од Смедеревске Паланке

1476.

Брахонин(ац)

неубицирано

1458, 1476.

Дремановце

поток Дрмановац Ј од Колара

1476, 1516, 1528.

Кутлово /Котлово/

потес Котлово СИ од М. Иванче, С од с. Дражањ

1476, 1528–36. (Б)

79	О. Зиројевић, Цариградски друм, 153.
80 А. Крстић, Кучево, 150.
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Црновац (Цреповац)

негде код Смедеревске Паланке на реци Јасеници

Доња Ломница
Горња Ломница

када се јавља
81

вероватно негде у широј околини Смедеревске Паланке82

1476, 1516, 1528.
1476, 1516.
1476, 1516.

Вртишево

потес Ватошево код с. Ратара, ЈЗ од Смедеревске Паланке?

1476, 1516.

Горњи Коњић

Михајловац ЈИ од Смедерева, до 1859. Коњска

1476.

Кладна – мезра

у атару Г. Коњића; потес Кладе у с. Лугавчина?

1476, 1516.

Милошевац

село СИ од Смедеревске Паланке

1476, 1516, 1528.

Кленовац

потес у Лозовику

1516, 1528.

Јаблановац

потес у селу Добри До Ј од Смедерева

1476, 1516, 1528.

Доброносница

потес Доброница у с. Михаиловац ЈИ од Смедерева

1476, 1516, 1528.

Доње Витинце

Смед. Паланка подигнута на мезри Г. Витинце, ова

1476, 1516, 1528.

Горње Витинце

села су се налазила негде на Јасеници

1476, 1516, 1528.

Комаровце

брдо Комаревац С од Смедеревске Паланке

1476, 1516, 1528.

Лозовик

село СИ од Смедеревске Паланке

1476, 1516, 1521–3.

Ошешковац

потес Шешковац између с. Вучак и Колари

1476, 1516.

Доње Бачинце
Горње Бачинце

83

село Бачинац Ј од Смедерева

1476, 1516, 1528.
1476, 1516, 1528.

Лесковача

на истоименој речици код с. Липе ЈИ од Смедерева

1476, 1516, 1528.

Церјево (Церје)

поред Мораве, расељено у с. Липу у 19. в.

1476, 1516.

81	О. Зиројевић, Цариградски друм, 153.
82 Села су извесно лежала на сада непознатој реци Ломници, поред које је краљ
Жигмунд, током своје јесење кампање у Србији, 23. 11. 1389. године издао једну
повељу. По А. Вранчићу, село Ливада (тј. Ливађе) било је у шуми Ломници
између Мораве и Јасенице. Ову шуму помињу и Мавро Орбин и Јаков Лукаревић,
наводећи да се цар Душан током ратовања са угарским краљем Лудовиком I, са
војском повукао дан хода од Дунава, иза велике шуме Ломнице и Рудника: E.
Mályusz, Zsigmondkori oklevéltár I , Budapest 1951, 150; A. Verancsics, Összes munkái,
Monumenta Hungariae Historica, Scriptores I I , Pest 1857, 301–302; P. Matković,
Putovanje Antuna Vrančića u Carigrad 1553. godine, Putovanje po Balkanskom
poluotoku X V I viek
 a, Rad JAZ U 71 (1884) 22; М. Орбин, Краљевство Словена,
Зрењанин 2006, 36–37; G. Luccari, Copioso ristretto degli annali di Ragusa, Ragusa
1790, 97; В. Трпковић, Турско-угарски сукоби до 1402. године, Историјски гласник
1–2 (1959) 98–99. Ломница се као нахија насељена власима помиње 1489–1491.
и 1516. године, а 1528/30. године у нахији Ломница су, као што је већ наведено,
пописана и сва рајинска села која су раније припадала нахијама Кучево и
Некудим: D. Bojanić, Turski zakoni, 28, 93; А. Крстић, Град Некудим и Некудимска
власт, ИЧ 55 (2007) 101.
83	О. Зиројевић, Цариградски друм, 153.
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убикација

када се јавља

Доња Десимача

Велика Десимаћа део села Селевца

1476.

Горња Десимача

Мала Десимаћа део села Селевца

1476.

Будљевац

село Бадљевица СИ од Младеновца

1476.

Гидинце

неуб ицирано

1476.

Вионица

потес у с. Голобок североисточно од Смед. Паланке

1476, 1516, 1528.

Кудреч

потес у селу Крњеву С од Велике Плане

1476.

Доње Милетинце

Селиште у с. Пружатовац поред р. Милатовице
ЈЗ од Младеновца?

1476, 1516, 1528.

Новац

потес код В. Крсне, ка р. Мали Луг; Новачки поток И од Азање 1476.

Брестовац

Брестовица, потес у атару Велике Крсне

1476.

Плавинце

потес у с. Заклопачи З од Гроцке

1476.

Друговац

село ЈЗ од Смедерева

1429, 1476.

Пударци

село Ј од Гроцке

1476, 1516, 1528.

Камендол

село ЈИ од Гроцке

1476, 1528.

Белаче

село Белућа СИ од Младеновца

1476, 1516, 1528.

Гроцка

истоимено код Београда

1476.

Горња Дубокова

потес и поток Дубочај код Гроцке?

1476.

Прилеп Костадин

Прелепац део с. Влашка С од Младеновца

1476.

Медвединце

1) поток Медведник у с. М. Орашје ЈЗ од Смедерева;
2) потес Медведњача у с. Сибница ЈЗ од Сопота;
3)потес Медведњак у с. Неменикуће

1476.

Виршинце /Вратац/

неубицирано

1476.

Трготина

неубицирано

1476.

Винци

потес у с. Крњево СИ од Смед. Паланке

1476, 1516, 1528.

Азања

варошица СЗ од Смедеревске Паланке

1476, 1516.

Трнавче

село Трновче СИ од Велике Плане

1476, 1516.

Лукари

потес Лукар у атару с. Голобок С од Смед. Паланке

1476, 1516, 1528.

Ораш

с. В. Орашје СИ од В. Плане; М. Орашје ЈЗ од Смедерева; потес 1476.
Орешац у с. Удовице; потес Орашје у с. Грчац С од С. Паланке?

Горња Бигаљева

Бегаљица Ј од Гроцке

1476, 1516.

Драка

неубицирано

1476, 1516.

Голобова (др. ме Голобок)

село Голобок СИ од Смед. Паланке

1476, 1516, 1528.

Паучина

део с. Голобока СИ од Смед. Паланке

1476, 1516, 1528.

Црљевце /Црљинци/

неубицирано

1476, 1516, 1528.

Баташић
(Блашић; 1516. Плана)

потес Баташевац у селу Младеновац, или Плана
на ушћу Јасенице у Мораву

1476, 1516, 1528.
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Губовча

потес Губавча у атару Велике Крсне

1476, 1516, 1528.

Трњани

потес Рњинац у с. Бабе З од Сопота са остацима старог гробља? 1476.

Доње Липље
Горње Липље

1476, 1516

село Липе ЈИ од Смедерева

1476, 1516.

Глувце (др. име Рахоча)

Рогача ЈЗ од Сопота?

1476.

Градац

непознато

1476.

Колукова

неуб ицирано

1476.

Драженово

вероватно село Дражањ Ј од од Гроцке

1476.

Жрнован

1516. сејалиште Д. Витинаца (код Смед. Паланке)

1476, 1516–мезра, 1528.

Крстина?

Мала Крсна

1476, 1516.

Бучин (др. име Толижава)

Тулеж СЗ од Аранђеловца?

1476.

Стелкировце
(Стратимировце)

потес Штрковица у селима Мала Врбица и Кораћица
З од Младеновца?

1476.

Радинац

село Ј од Смедерева

1476, 1516, 1528.

Добродол

село Добри До Ј од Смедерева

1476, 1516.

Бојан Поток

поток Бојанац у с. Кусадак СЗ од Смед. Паланке

1476, 1516.

Ораховац

потес Ораовац у с. Друговац ЈЗ од Смедерева

1476.

Прилеп

Прелепац део с. Влашка С од Младеновца

1476.

Доње Враново

Враново ЈИ од Смедерева, поред В. Мораве

1476, 1516, 1528.

Козомори

негде поред Вранова

1458, 1516; 1476,1528. –
мезра

Скобаљ

истоим
 ено ЈИ од Смедерева

1516, 1528.

Доњи Подгајци
Горњи Подгајци

84

Подгорац, негдашње насеље у атару села Удовице?

1476, 1516, 1528.
1476, 1516, 1528.

Велевац

извор и поток у атару Селевца

1476.

Водице

истоимени потеси у Ритопеку (остаци старог насеља) и више
1476, 1516.
других села85

84 У попису из 1476. године села Д. и Г. Враново и мезра Козомори уписана су у
нахији Некудим. Ту заиста постоји Враново, део села Клока североис точно
од Тополе. У попису из 1516. године убележена су ова насеља у Кучеву, а 1528. у
Ломници. Село Козомори је 1458. године било у Смедеревској власти, а Клока је
у близини Некудима, дакле на територији коју је обухватала Некудимска власт.
Зато се ипак опредељујемо за село код Смедерева. Уп. О. Зиројевић, Цариградски
друм, 128; А. Крстић, Кучево, 150.
85 У Биновцу, где се поток Водице улива у Раљу, у Великој Иванчи. Водице и
Дреновац, су, међутим, као и Веловац, 1476. године заједно уписани у тимар неког
Степана, од кога се очекивало да их насели, па је могуће да су сва три села била у
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Дреновац

извор и потес у Великој Крсни; потес у Крњеву

1476, 1516. – мезра, 1528.

Полатна

вероватно негде око Лозовика

1459, 1476, 1516, 1528.

Седлар

потес у с. Кораћици З од Младеновца

1476.

Кошарна

потес у с. Селевцу

1429, 1476, 1516. – мез,
1528.

неубициарано; потес Петроњак у с. Дражњу?

1476, 1528.

потес Бргљочевац у с. Неменикуће?

1476, 1516, 1528.
1476.

Горња Трнава

негде на потоку Трнава у СИ делу атара
с. Неменикуће на Космају

1476, 1516, 1528.

Неменикуће

село ЈИ од Сопота

1476.

Кршљани (Кушлани)

неубицирано; потес Грошан у с. Америћу (Космај)?

1476, 1516. – мезра

Бихорић

неубицирано

1476, 1516, 1528.

Варошево – мезра

потес у атару Раље и с. Михаиловац

1476, 1516.

Сеоне

село З од Смедерева

1476.

Каблар

потес у с. Мало Орашје ЈЗ од Смедерева

1476.

Врбовац

село Ј од Смедерева

1476, 1516, 1528.

Бождаловац /
Бошкаловце

неубицирано

1476, 1516, 1528.

Орањичевац (Ориховац)
Ужичевац (Ожаровце)

неубицирано; „у Раљи“

1476, 1516, 1528.

Пољана

потеси у с. Радинац Ј од Смедерева, и у Болечу.

1476.

Поповче

село Поповић С од Сопота

1476, 1516, 1528.

Штитар

потес Штитари у Малом Орашју ЈЗ од Смедерева

1476, 1516.

Доња Лугачина

село Лугавчина ЈИ од Смедерева

1476, 1516, 1528.

Горња Лугачина

село Лугавчина ЈИ од Смедерева

1476, 1516, 1528.

Орлово

Орлово Брдо у с. Камендол ЈИ од Гроцке

1476.

Брестовик

село ЈИ од Гроцке на Дунаву

1476, 1528.

Осипаоница

село ЈИ од Смедерева

1476, 1516.

Ројиште

потес између Михајловца и Мале Крсне

1476.

Плана

Мала Плана И од Смедеревске Паланке

1476, 1516, 1528.

86

Петренић
Бреговчевић

када се јавља

87

Доња Трнава

близини. У том случају, Водице и Дреновац лежали су у атару В. Крсне, где постоје
истоимени извори и потеси.
86 А. Крстић, Кучево, 149–150.
87 Х. Шабановић, Турски извори, 328, чита га Трго/в/чевић. Године 1536. уписано је
као друго име Г. Трнаве.
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Црни Луг – мезра

непознато

1476.

Радијовце – мезра

потеси Рађевац (Радијевац) код В. Крсне и Бадљевице ЈЗ од
Смедерева

1476, 1516, 1528.

Дерлуп ?

село Дрлупе ЈЗ од Сопота

1476.

Средњи Црешњевац
(1516–28: др. име Биновац) Биновац ЈЗ од Смедерева

1476, 1516, 1528.

Крсна

Велика Крсна

1476, 1516.

Лалићи

потес Лалиће у Осипаон ици, ЈИ од Смедерева

1476, 1516. – мезра, 1528.

Терановце

Таринац, старо име Михајловца Ј од Смедерева

1476.

Бобања

поток Бубањац у Селевцу; извори Бубања у Кусатку
и Бубањац у Ландолу

1476, 1516, 1528.

Гамзава

потес Гамзово у атару Крњева

1476, 1516, 1528.

Храварина

потес Раворина између Трновча и Мораве

1476–мезра, 1516, 1528.
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Summary
Aleksandar Krstić

Smederevo Region in the Second Half of 15th
and Beginning of 16th Century
The town of Smederevo, last capital of the medieval Serbia during the reign of
despot Djuradj Brankovic and his heirs (1430–1439, 1444–1459) became after
the Ottoman conquest of the Serbian state the first administrative center
of the Smederevo sanjak (from 1459 until the fall of Belgrade). One of the
districts (nahija) of this sanjak was the Kučevo nahija, which encompassed
the wider surroundings of Smederevo There were, according to the register
from 1476, at least 134 villages and 10 hamlets in this nahija covering the
largest part of the territory of the medieval region of Kučevo, between the
rivers Danube, Velika Morava, Jasenica and the mountains Avala and Kosmaj.
However, population density of Kučevo was not high in that time as 32.6%
of settlements had up to five houses and in only three villages (2.2%) were
over 30 houses. In the table at the end of this work are registered all village
settlements in Kučevo after Turkish registers (1476/7, 1516, 1528/30) with their
precise locations. One of the main reasons for low population density of
Kučevo is in the fact that this border area experienced military conflicts in the
final decades of the 15th and in the beginning of the 16th century including few
large attacks of Hungarian army followed by taking many tens of thousands
of inhabitants of north Serbia across the Danube (1476, 1480–1481, 1494,
1500–1502). In order to fill the territory, which was getting empty the Ottoman
authorities colonized Smederevo and neighboring sanjaks in the second half
of the 15th and the first decades of the 16th century with the stockbreeding
population of the Vlach status.
Smederevo was at that time not only the largest and most important fort
in the entire sanjak with strong military garrison but also the largest urban
settlement. There were 7 Muslim mahalas (districts) with 181 houses in Veliki grad (Large fort) in 1516 and in 3 Muslim and 8 Christian mahalas in the
suburbium lived 65 Muslim and 77 Christian complete families and even 85
widowed families and 23 Dubrovnik citizens. The fortress Kulič was constructed in 1483 on the Danube bank not far from Smederevo and after a while
the civil settlement was established around it. Before 1521 was also establis-
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hed small fortification (Hisarlik) in Grocka on the Danube and towards the
Hungarian Belgrade. The trade was of great importance in the economy of
Smederevo and other border towns along the Danube where main trading
articles were the cereals, fish, cattle, vine and other foodstuffs, products of
iron, leather, the articles of clothing, textiles, wood and lumber and other
articles. The village economy in the Smederevo region was characterize in the
second half of the 15th and the beginning of the 16th century by agriculture,
particularly wheat growing and wine growing.
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