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У1ода Јевгеја у отвагаљу газвоји гудиика 

Кучајна и Мајданиек и дгугој иоловиии 
XVI ^ека

АРстракт: Тета рада је отларање раз^ој р^дшка Кучајпа 
МајдапРек у др^дој половини XVI ^ека. Росебпа Ражња Рос^е}епа је 
Је^рејској заједници која је Росле Рершзда држа^пе ^Рра^еуложила 
каРита1 у ридарску Рро^з^одњсу зпатпо је ипаРредиа.

Об1аст К^че^а једпа је од пајбодатиј^х гудартких гедија у Е-врт">пи. ^ајстартрт т^адо^^ гида^ст^а рота~и јо{ из гапод епеоотта.1 Руда је корапа у апта~кот доби,2 у с^едњет ^ек^.3 К^че^о је рос1е рада род остапски ^1аст 1458. године скорт") сто1е}е бито род^ап^чпо родги~је РГета идагској, из1ожепо ста.чним непгијате.љским ^рад^та, ра је у так^^т окошостата биго те{ко да се ортапњзује гудартка пртоизводња.
1 В. Јо\'апо\'|}, МаН [1игас, Ет пеиеи ргаММопзскез Кирјегкегдуегк т 2еп1га1иегМеп, 

ХеЉсћпП Гиг КилвС илД КиИиг т Вегдђаи, Пег Ађксћтп, 4-5, Восћит 1983, 177-179.
2 С. Ду{анић, „Организација ритског рударства у ^орику, Раноноји, Далтацији и 

Горњој Мезији 622 (37)”, у: Ист1оријски гласник 1-2, (1980), 7-55.
3 К. Јиречек, „Трговачки путеви и рудници Србије и Восне у средњет веку”, у: 

Зборпик Константина Ј^гечека I, Веоград 1959, 206-303; ^и{е података о 
средњовековнот рударству пружају археотеталур{ка истраживања. ^иди Д. Мркобрад, 
„Средњовековно рударство на подручју источне Србије”, у: АгхеолоГцја шсточне Сгбтје, 
Веоград 1997, 151-163.

4 Ва^ђакапћк аг^М (ВВА), Мапђиђ МаћуеДеп пикЈеооег ДеПеп (МАВ) 2775, 1744.
5 За разлику од Кучајне, за Мајданпек нетато докутенте, који се директно 

односе на отварање рудника. Родаци о производњи бакра у Мајданпеку уписани су 
сато у сажетот попису Стедеревског санхака из 1560 (^ахтпаГВЉћоСек ХЗЈеп, МхС-без 
броја, 22ђ), док их у оп{ирнот попису из исте године нета (ВВА, Тари Саћпг ЉДег1еп - Т^, 
316). Гре{ка пописивача те{ко се тоже прихватити као одговор, јер су исти службеници 

Тек у ^ртте ос^ајања Вапата 1551. 1552. дод^пе ротертња гртшице па се^ерт поче.чи си обимнији истртжсивачки ртдо^рт корт си дове.чи до отвартња Ки~ајпе 1553,4 Мајдапрека 1559. године.5 Тада 



8 Годишњак за дриштвени историји ^Ш/1-2. 2001.ро~ињу да раде и рудниси у суседнит об1астита средњед Подунав.ља: Че^усниса у Веркова~кот кадњлуку 1553,6 и Модава на рутунској страни ^унава 1559. додине,7 те бројна теста за израду {а^итре.8

сачини.ди оба дефтега. Рошго је прто ирт|еп оп{^ртњ а тек потот сажета дефтег, 
тоже се претпоставити да си подац^ о прт^з^одњ^ по^ог ридника пртспел^ у 
те|и^рттеп^. У попис си ипета год^{њ^ пртходњ {то зпач^ да је гидп^к торто биш 
отаортп прттходпе, 1559. годше, пај^ерт^атпцје 1. а^г^ста, када је у Мајдаппек^ поч^њала 
Гадпа годша.

6 ВВА, ЊпиЈетш. Ма<Јеп. 51.
7 ВВА. МиНтте ћеГСеп (МБ) 3. 8. 109. ћ. 279.
8 О. АдозСоп. „Оииро\\'<Јег Гог 1ће 8и11ап'8 Агту: Не\с 8оигсе8 оГ 1ће 8ирр1у оГ дипро\\'<Јег 1о 

1ће ОНотап агту т 1ће Нипдапап сатра^дп8 оГ 1ће 8^х1ееп1ћ апћ 8е^еп1ееп1ћ сепЈипе^”. и: Тигаса. 
XXV, 1993, 75-96.

9 О. З^ртје^^ћ, Сгк^е танастири па Родгу~ју Ре}ке патгијагшије до 1863. 
додше, Веогртд 1984, 92, 144, 146.

10 \. Ретрт^^ћ, „НекИ подац^ о ^зртд^ топо^сшх к^гл^ у С^бцф Восп^ у XV 
XVI веки”, и: Несник Нојног муе.еја 11-12, 1966, 169-170.

11 ВВА. Каии! Керес, (КК), 718.
12 Ме|и чи^артта (т^стахф^з^та) та^|а^е бшо је 37 мис.димана 4 хрт{ћапша 

(Т^ 316 57б-58а; О. З^ртје^^ћ, Тигско ^ојпо иге^ење у Сгбијл 1459-1683, Веогртд 1974, 
153).

13 МА^ 2775, 1774.
14 Т^, 316, 56-64.

и Ку~ајни се до средине XVI века скоро ни{та није са~ува1о од средњовековнод рударскод сентра. О некада{њет бодатству, сведо~и1и су сато танастири Свети ^ититрије и Свети Нико^а у неросредној б1изини Ку~ајне и танстир код суседнод се1а Каоне, тако|е росве}ен светот Нико^и.9Рробна искоравања Остањлија ро~е1а су вероватно 1551, Н1и најкасиије 1552. додиие. О~ид1едио су аиа^изе узорака З1атоносне и среброносне О1овне руде и изве{таји рударских стру~њака би1и изузетио повсољни. ра је Ку~ајиа од сатод ро~етка бњла рредви|еиа да ростане важаи рривредии и адтинистративни сентар.1з државне б1адајне издвајаиа су ве^ика средства за издрадњу рудиика и ррате}их ростројења за ррераду руде: ториоииса, 1ивиисе за израду торовске и ру{~аие туиисије,10 ковиисе новса11 итд. и исто врете родидиуто је утвр|ење у коте је сте{тен 41 војиик.12 За безбедност Ку~ајие и око^ине, роред твр|авске росаде, био је задужеи и одред тарто^оса.13Од^укот Рорте Ку~ајиа је роста1а среди{те кади^ука. За орс^уживање новод рудиика из сарскод хаса и око1иих срахњлука издвојеио је 48 се1а, ~иј’и су становииси радњли у јатата, рравњли }утур, доррета^и дрво, рревозњли и обезбе|ива1и трансрорте руде и с1.14 Оии 



Сг|ап Катић, Улода Је^геја у газ^оју гудшка Ку~ајпа Мајдапрек... 9су утесто бројних 1и~них но^чаних и натура1них да^ања, Р1аћа1и одсекот 50 ак~и ро дотаћинстау.15

15 ВВА, Вађб ДеДеп, Ва^тићазеђе ка1ет^ фВ$М) 76, 7.
16 У Кучајп^ је б^ло 29 С^гапа, 16 тусл^тапа 13 хрт{ћапа. Оп^ су због обав^ања 

служб^ у гудп^ку утвг|ењу б^л^ ослобо|еп^ св^х дажбша (О. Зиројсвић, Тигско ^ојпо 
иге^ење, 200).

17 Т1) 316, 58а.
18 Опширни деефтерт ^з 1516. (Т^ 1007); 1528. (Т^ 978); 1536. (Т^ 187); А. Ал^ч^ћ, 

Турс.ки катшс.тшрс.ки РоР^ш пешх Родгу~ја ЗаРадпе С^б^је XV XVI ^ек I, Чачак 1984, 
287.

19 А. Ал^ч^ћ, Тугски катшс.тшрс.ки РоРис.и пешх Родгучја ЗаРадпе С^б^је XV 
XVIаек II, Чачак 1985, 7.

20 А. Ал^ч^ћ, Тугски катшс.тшрс.ки РоР^ш, II, 7, 31-230.
21 О Дубртвчап^та у Руднику в.: В. Нртбак, ,,Рудник под [туртет његова 

Дубртвачка пасеобша”, у: Збо^шк гадо^а Пародио?. тизеја XIV, Чачак 1984.

Једна од нај^ажнијих тера останске ^1асти односи^а се на насе.љавање Ку~ајне, која је ^р1о брзо од се1а рретаорена у драд. и њу су Р1ански досе.љавани стру~њаси за рударстао, ко^ничари но^са, разне занатаије, а рре с^их ^уди са карита^от и раздранатит финансијско- трдо^ачкит ^езата. ^ећина њих стид^а је из баисанских рударских Сентара, а1и их је би1о и из уда.љених де^о^а сарстаа. Тако је, на рритер, осни^ач најстарије тус^итанске таха1е у Ку~ајни Мехтед Че^ебија Кефе^ија (КеГе1и) био из драда Кафе (Теодосија) на Криту. Мус^итанску заједнису је, ррета рорису из 1560. додине, сачиња^а^о 140 дотаћинста^а урисаних у ~етири таха1е, а хри{ћанску 161 у рет таха1а. Ме|у хри{ћанита је роред Срба би1о и некО1Ико Грка, Синсара и Арнаута хри{ћана. и Ку~ајни су као росебне етни~ке заједнисе урисани Сидани16 и Је^реји.17^ећина Је^реја досе1И1а се у Останско сарстао рос1е рротери^ања из [раније 1492. додине и Рортуда^а и ^а^аре 1498. Рросењује се да их је би1о око 100.000, и да су се настани1и уд^а^нот у 1станбу1у и Со1уну. и рр^ој ро1о^ини XVI ^ека оја~а1е су њихо^е заједнисе у драдо^ита на јуду и јудоистоку Важана (Скоп.ље. Вито.љ. ^рач, ^а^она, Софија, итд.), док се на се^еру и зараду њихо^о ррисустао јо{ своди.то на ројединсе. Тако су, на рритер, у Стедере^скот санхаку редистро^ана сато д^а брата Је^рејина у касаби Рудник. Они су ту урисани 1516.18 и 1523. додине,19 а1и их ^ећ 1528. додине нета те|у стано^нисита о^од теста.20 ^а од1азак Је^реја ^еро^атно је утиса^а конкуренсија бројне дубро^ачке насеобине, ~ији су ~1ано^и настоја^и да очу^ају розисије у рударскит и трдо^ачкит росто^ита у Руднику.21Је^реји су рро{ири1и с^ој росто^ни круд на Стедере^ски санхак рри1и~но касно, тек срединот XVI ^ека, а1и су за сато некО1Ико десенија 



10 Годишњак за дриштвени историји ^Ш/1-2. 2001.усре^и да у њету рреузту најуносније рос^ове. Ррве јеврејске заједнисе забе^ежене су у рорису из 1560. додине: у Веодраду рет рородиса и два неожењена ту{карса,22 у Стедереву седат рородиса и три неожењена23 и у Кучајни девет рородиса и један неожењен.24

22 Н. [абапо^^ћ, Тигск^ изаори за исшорију Веог^ада, Ктиасишрски рор^а 
Веод^ада окомше 1476-1566, Веоггад 1964, 460.

23 Т1) 316, 89.
24 Т^ 316, 58.
25 О^а ^зја^а забележепа је у стедеге^ској смагога 23. октоб^а 1553. годше 

(Еарепски изаори за обтикттно-икоцозитескотт разаитте па балканските зет^ Ргез 
XVI ^ек, I, Соф^п 1958, 281-282). Прире|ивачи ниси зпал^ да си у то ^гете постојале 
је^гејске заједп^це у К^чајп^ Стеде^е^и, па си заклдши.ди да је геч о Кочап^та у 
Македопцјж а да се потепуга смедеревска сшагога пе палаз^ у тот гради, ^ећ у Сол^пи, 
где је ^те добша по ^згпап^ц^та ^з Смедерева.

26 Т^ 316, 58. Мадепџцја је општи пазш за сте гида^е. У ижет зпачењи (прттењепо 
и К^чајп^) одпост се сато па лрта која у гидп^к^ топионицама ооавл,аји стртчпе службе.

27 1сто.

Јевреји су се највероватније досе1Н1и у Кучајну 1551. Н1и 1552. додиие, у врете ррирретиих радова на отварању рудиика. Ррви досе^еииси иа{1и су се у суровот рриродиот окружењу; десетииата ки^отетара уиаоко^о рростира^и су се стрти Р1анииски веиси и нерроходне {уте, иада^еко чувеие ро разбојнисита. Један од кучајнских Јевреја страдао је убрзо рос1е до^аска, у јуну 1553. додине. Он је, ја{ући, наи{ао на двојису хри{ћана који су се одтара^и крај рута и ронудио ит две акче да да отррате кроз {уту. Ро{то се они нису „сад1аси1и” (вероватно око сене), тројиса наоружаних корача, који су с1у{а1и раздовор, ррихвати1и су ронуду и заједно с њит настави1и рут. Ррета сведочењу једнод од двојисе хри{ћана, када су он и њедов сарутник стид^и до краја {уте на{1и су тртвод Јеврејина, оп^ачканог и без оде1а.25Јевреји и Кучајни бави^и су се уд^авнот финансијскит пос.товима. као и у друдит рударскит сентрита Сарства. Ме|у њита је, те|утит, увек би1о и разних занатаија и рударских стручњака. Тако је, ррета рорису из 1560, од 10 кучајнских Јевреја један био кројач, а двојиса таденхије.26 1сак, Јехудин син, ррви је урисан те|у кучајнскит Јеврејита, ра се тоже рретроставити да је био најугтоднији ч1ан заједнисе. Он је, као и оста^и Јевреји, итао биб1ијско ите, ра се не тоже утврдити њихово рорек^о, односно ррирадност Сефардита Н1и А{кеиазита.27Кучајиски Јевреји рро{ири1и су своје ростовање и на Мајданрек. Ме|утит, тај рудиик је, рорут Кучајие, у ррвих иекотоко додииа био род руиит надзорот државе, ра су најважиије с.дужбе обав.ља.ди мус.димани. 



Сг|ап Катић. Улода Је^геја у газ^оји гидшка Кучајпа Мајдапрек... 11^ајуд^еднији те|у њита био је стручњак за рударст^о Вехрат, ррирадник сарскод срахијскод охака, који је рочеткот {ездесетих додина био етин (урра^ник) у ротенутит руднисита и у кучајнској ко^ниси но^са. Он је био задужен да држа^не рриходе од Кучајне и Мајданрека рочне да издаје у закур рри^атнит 1исита. Род Вехрато^ит надзорот обав^ене су 1иситасије и с њедо^ит јемством ск1оп,љени су рр^и трододи^њи закури рудника Кучајне 6. II 1562.28 и Мајданрека 1.УШ 1564. додине,29 док је ко^ниса но^са у Кучајни дата у закур тек рос1е окончања њедо^од тандата 4. I 1565. додине.30

28 ^В^М, 61.
29 ВВА, АН Етт (АЕ), Капит 8и1еутап, 115/2.
30 КК 718, 9.
31 ^В^М, 61, 1-18.
32 1. СитаЉ1аћ1г 972. Радпа годша у Кучајп^ поч^њала је 1. Хутаделах^^а. Ропто 

хиџранска годша ^та 354 дапа, овај датут се у одпосу па хртпћапсш калепдаг сваке 
годше потерто за по 11 дапа упапртд. За ртзлшу од Кучајпе, ртдпа годша у Мајдаппеку 
увек је поч^њала 1. августа.

33 1)В8М, 61, 15-26.
34 МАЛ 2775, 1736; АЕ, Капит 8и1еутап, 115/2. Стварт^ закуп ^зпосто је 210.000 

акч^, а остатак су представл,али здминистрампи тртпков^, кој^ су ^зпосш^ 3,6% од 
вртдпоста закупа, плаћап^ су сваке годше по 1,2%. Рортд тога закупац је давао 1,2% 
за таксу за бертт, пто је укуппо 4,8%, шш 10.080 акчи.

35 1сто.

Закурси рудника најче{ће су би1и ^уди из струке: етини, д^а^ни рисари, те надзорниси ториониса и рудника - {афари. Они су токот закура обично задржа^а^и с^оје старе с^ужбе да би контро1иса1и рроиз^одњу и у{теде1и некО1Ико хи^ада акчи, кО1Ико је износи1а доди^ња Р1ата за то радно тесто. Тако је ростурио и рр^и закурас Кучајне {афар Најдар, који је наста^ио да обав.ља дужност надзорника ториониса у Рако^ој Вари и окО1ини.31 Следећи закур Кучајне рреузео је ^ер^ип А1и, 4. I 1565. додине.32 Тада је рротењена скоро се1а урра^а рудника. итесто Вехрата коте је истекао тандат, за етина је постав.љен Јахја, итено^ан је и но^и д^а^ни рисар, а од седат {афара из старод саста^а оста1а су сато д^ојиса.33За раз^ику од Кучајне у којој су рр^е закуре рреузе^и тус1итани, у Мајданреку је на 1иситасији, коју је 1564. додине ^одио етин Вехрат, најбкгљу ронуду дао Је^рејин Акиба. Он није ррирадао друри Је^реја која се досе1И1а у Кучајну редесетих додина, ^ећ је у те краје^е стидао изте|у 1561. и 1564. додине. Акиба је 1. а^дуста 1564. додине узео у трододи^њи закур рудник Мајданрек за 220.000 акчи.34 1сто^ретено рреузео је росао д^а^нод рисара, да би 1ично ^одио рос^о^не књиде и угптедео 8.496 акчи, кО1Ико је износи1а трододипња рисарска Р1ата.35



12 Годи{њак за друшгвену историју ^Ш/1-2, 2001.Ак^ба је имао финансијских р^об^ета, ра пије у ротр^пост^ ^ср^п^о РГеизете оба^езе. Збод тода је рос1е окопчања ррте зак^рпе године, прт)тив њеда рокгепуга ^ст^ада. Рорта је 30. сертетбрт 1565. године рос1а1а па^едби кадији [арса, задижепот да у Стедерт^скот сапџак^ копт^о1^{е рртходе да^апе у зак^р (т^кате), М^т^п^, падзорт^рт беодртдскод ртдаг°код падзорт^ит^а,36 захте^ај^ћ^ додатпо обгаз1ожење о Р1атежпој срособпоста зартпца њедо^^х јетаса. Ррт тот је пад1а{епо да с^ак^ јетас торт бити бфиж.њиво одабртп ррт^ертп, да пе сте б^та бапртот, пити апдажо^ап у пекој дртдој микати. Тек ико.цико б^ се добиле ч^ртте дартпсџје ико.иико п^ко пе б^ понидио ^ећ^ зартп од Ак^б^под, тодао је да ти се ^зда бертт отод^ћ^ да.ње рос^о^ање.37

36 У Останскот царству постојало је главно рударско надзорниитво (пахагеС) и њету 
потчињена локална надзорниитва. Рудници на територији данаиње Србије били су под 
контролот београдског и скопског назарета.

37 Х1А1) 2775, 384.
38 ^В^М, 61, 26-28; КК 718, 9, 13.
39 Х1А1) 2775, 1736.

Ак^ба је исрео да ^бед^ пад1ежпе да ће ^ср^п^т^ с^е па {та се оба^езао, чети је дорртпео ротертта Вехртт, тада емип ртдп^ка Мајдапрек, који је као јетстао деропо^ао одрт|ерт сити по^са. Међугит, њедо^^ пгобпеми си се настави1и, јег се ^ећ рос1е ро1а године, рочеткот таја 1566. године, као копртртпт појавио ^ерт^и А1^, зартрас ГУДп^ка ковнице по^са у Кичајни.38 Оп је понидио ч^ртте гартнције 30.000 акч^ ^^ие од дотада{њед тртдод^ињед зартра, ра ти је од 1. а^д^ста тете године Мајдапрек дат у зартр за 250.000 акчи.Ро{то је у те|и^рттерт било ррттужб^ па Ак^б^по пос.товање, Рорта је, па захте^ ^ерт^иа А1ија, 13. таја партдила да ррт|аињ^ зартрас, заједпо са својим дартптот Вехрттот, буде ррт^едеп, да б^ се извртио обртч^п њедо^од д^одод^ињед росто^ања. ^ад^ежп^ кадија падзорт^к Мимин тртбато је то да иртде па оспо^и гудп^чк^х обртч^пск^х дефтерт, а да све пејаспоће испитаји па 1рти теста, уз ротоћ стртчп^х 1рта. Ро{то гок од д^е године пије у ротр^поста ^стекао, ртз.зирт рт морт.зи да паР1ате од по^од зартр^а ^ерт^и А1ија. Оп^ рт оба^езп^ да пар^рт ^з^еитај о сррт^едепот росртррт, да да ротр^рт ста^е у керт, заједпо са по^сет дефтертта ротот заречате погиа.њи па Рорти са с1едећот псиии.њком по^са.391з дод^ињед обртч^па ртдп^ка Мајдапрек ^ртд се да је зартр Је^ртртпа Ак^бе окопчап ^ећ 22. таја 1566, 71 дап ррт кртја обртч^пске године (31. ју1), а да је њедо^ настедник за тај рертод исптатио ртз.зирт у ^зпорт од 13.909 акчи Ак^ба пе сато да је остао без зартра ^ећ је, као њедо^ јетас, тајдапречк^ емип Вехртт, изгибио сртжби, роито је 



Сг|ап Катић, Улода Је^геја у газ^оји гидшка Кучајпа Мајдапрек... 13но^и закурас рротенио чита^у урра^у рудника. ^ер^ип А1и је сат рреузео с^ужбу етина, за рисара је роста^ио Јахју, етина Кучајне, а итено^ао је и но^е надзорнике у руднику и торионисата.40

40 АЕ, Капит 8и1еутап, 115/2; ^В^М, 61, 26.
41 Ока - стага те^а за тежшу, ^зпост 1,283 кд.
42 АЕ, Капип 8и1еутап, 115/1, 2.
43 М1) 25, 8 192, ћ 1869.
44 АЕ, II 8еНт, 1/1, 1/2.
45 КК, 718, 17, 19.
46 КК, 718, 22, 25; АЕ, II 8еНт, 3.
47 М1) 25, 8 192, ћ 1869.

О^е рротене, те|утит, неповсољно су се одрази^е на рроиз^одњу бакра у Мајданреку, која је у односу на рретходну додину ора1а за 35%. Отежа^ајућу око^ност представ^ао је и рад сене бакра, која је са 11- 12 акчи, за кО1Ико је Акиба ррода^ао оку,41 ра1а на 10,5 акчи, пто је додатно утањи^о рриход.42С1едеће додине на Рорти је од^учено да се Кучајна и Мајданрек заједно издају у закур. Трододипњи закур износио је 13 то^ара акчи, односно 1.300.000 акчи, и дат је ранијет закурсу ^ер^ип А1ију.43То је представ„ља1о знатно ро^ећање, јер је до тада закур Мајданрека износио 250.000 акчи, а закур Кучајне није тодао бити тнодо ^ећи од 600.000 акчи, будући да је однос ррихода та д^а рудника тада износио 1:2,5.и наредне д^е додине рроиз^одња бакра у Мајданреку наста^и^а је да бе^ежи 1адани рад.44 С1ично је би1о и са кучајнскит среброт, док су кО1ичина рроиз^еденод з1ата и број иско^аних з^атника би1и на најнижет ни^оу од отаарања рудника.45и так^ој ситуасији на Рорти је од^учено да се репа^ање тод ритања ро^ери Нусејину, стручњаку за рударстао (ећ1-1 шаћеп), ррираднику Сарскод си^ахдарскод охака. Нусејин је 28. јула 1569. додине постављен за етина ко^нисе но^са и етина рудника Кучајне, а од 1. а^дуста рреузео је о^у с^ужбу и у Мајданреку.46 Он се оба^езао да ће оба рудника у нареднот трододипњет року унарредити, уз ус1о^ да ту се доде^и росед чији ће додипњи рриход бити за 5.000 акчи ^ећи од њедо^их рринад^ежности.47Рорта је финансијски ротод1а консо^идасију рудника да би обезбеди^а пто повсољнији закур. Нусејину је ^еро^атно иср^аћена одре|ена сута но^са, Н1и је тукатата, чији је био етин, доде^ен неки од држа^иих ррихода. ^а ту друду рретроста^ку урућује рорис тукате Кучајиа, сачињеи три-четири додиие касиије, у коте су, роред ррихода 22 рударска се1а иахије З^ижд, урисаии и рриходи рреоста^их 26 



14 Годишњак за дриштвени историји ^Ш/1-2. 2001.рударских се1а у нахијата М1ава, Рек, Го^убачки Рек, Торо^овик и @дре1о.48

48 ^В^М. 76.
49 М^ 25, 8 192, ћ 1869; АЕ, II 8еНт. 2/1.
50 М1) 25, 8 192, ћ 1869.
51 В. Нгабак, „Је^геј^ у Веоггади до к^аја XVII ^ека”, и: Годшињак д^ада Веод^ада, 

XVIII, (1971) 21-52. Ме|и о^^т ^збегл^цата б^ло је тпого та^апа, покатол^чеп^х .Јевреја, 
кој^ си и стгахи од пог^ота гапцје п^отеп^л^ ^еги.

52 АЕ, II 8еНт, 2/1, 2/2.
53 Рге Могдехаја сл^жби гла^пог п^са^а обавл,ао је М^стафа (АЕ, II 8еНт, 2/2; 

1)В8\1. 79, 2-7).
54 ^В$М. 79, 2-7.

Нусејин је рочеткот 1570. додине издао у трододи{њи закур Кучајну и Мајданрек истот Јеврејину Акиби и њедовот ортаку Ахтеду за 15 товара акчи, два товара ви{е недо раније. Ме|утит, Акиба, и роред тода {то се финансијски ороравио и на{ао итућнод ортака, ни овод рута није усрео у рос^у. ибрзо ро зак^учењу удовора као конкурент се ројави1о јеврејско аксионарско друштво на чијет че1у је био Јафет Раро. Оно је нов закур увећа^о, ронудивши за сваку додину ро седат товара акчи, од чеда 1,5 за Р1ате. Ако се тоте дода и један товар за таксе, добија се укурна сута од 22 товара акчи (2,2 ти1иона акчи).49 Рошто је рриход државе тите укурно увећан за девет товара акчи, Рорта је надради^а етина Нусејина зеатетот са додишњит рриходот од 23.000 акчи.50Раро и њедови котрањони досе1Н1и су се у Кучајну вероватно крајет шездесетих додииа, када је иови та1ас избед^иса из Рортуда^а, јужие Фраисуске и 1та1ије ррер^авио јеврејске насеобиие широт Важаиа.51Ч1аиови тод аксиоиарскод друштва би1и су Сефарди. Оии су роседова^и знатан карита^ и би1и веота добро орданизоваии. За раз^ику од рретходиих закураса, Раро иије обав^ао иикакву с.дужбу у рудиисита, токот свод дудододишњед закура, што тако|е сведочи да иије оскудевао у иовсу.и ррве две додиие њедовод закура, од 1570. до 1572, Нусејии је био на дужиости етииа.52 Ме|утит, када је 1572. додиие истек^а и трећа додииа њедовод стужбовања, Јевреји су рреузе^и све најважиије урравие с^ужбе: Абрахат Сач1у-од1у ростаје етии, а Мордехај, 1саков сии, д^авии рисар.53 Оии својит .њудима роверавају и рос^ове шафара, ра тако Ситои ростаје надзориик ториоииса у Мајдаиреку.54Ррви резултати нове урраве роказа^и су се у Кучајии већ 1570/1571. додиие. Као најбхд.њи рритер тоже рослужити обрачуи оде.њења за израду з^атиика у кучајиској ковииси. и њој су 1568/1569. додиие 



Ср|ан Катић, Улога Јев^еја у газвоји гидшка Кучајна Мајданрек... 15з^атп^с^ - султапије исковани од сато 100 миска.та55 з1ата; 1569/1570. ко^п^са ррт^ р^т од отаартња пије ртди.та, да б^ 1570/1571. за ко^ање бњло угртиепо 835 миска.та з1ата.56 и Мајдапрек^ пије одтах ^с^ед^о напи рортст ррт^з^одње. и ррте д^е године био је ^тертп (1570/1571. око 7%, 1571/1572. око 13%), а.1и је зато у рос1едњој дод^п^ рртод тртдод^ињед зак^ра Јафета Рара коичипа ррт^з^едепод бакрт бњла ^^ие педо уд^остртчепа.57

55 Мискал, тера за тежину 4,81 грата.
56 КК, 718, 22, 25.
57 ^В^М, 79, 2-7.
58 ^В^М, 79, 2-7.
59 М^ 25, 8 107, ћ 1197.
60 МА^ 7534, 483. Један од закупаца био је и потенути етин Абрахат Сачлу-оглу.
61 МА^ 7534, 53. Да се затит Нусејин оправдано жалио сведочи, у то врете важећи, 

попис кучајнске тукате, у тоте нета потенутог села ^В$М, 76). Као и у попису санџака 
из 1560. године (Т^ 316, 58-64) број од 48 села остао је исти, баи као и распоред по 
нахијата: у Звижду 22 села, Млави 10, Реку 8, Голубачкот Реку 4, Тополовику 3 и Ждрелу 
једно село. Од 48 села 46 су била иста као у претходнот попису, а сато су у нахији Голубачки 
Рек утесто села Варич и Грујевац уписана два нова села ^В$М, 76).

Такви испеси итица.аи рт па то да ррт^ руг од оснивања К^чајпе Мајдапрека иста .аичност обпо^^ тртдод^ињ^ зартр. Године 1573. Јафет Раро њедо^^ котрањоп^ настави.аи рт да ип|тав.њаји ртдп^ртта, обав.њајићи ^сте сртжбе као у ррттходпот рертоду и рртој години по^од зартра у Мајдапрерт је настав.њен ртст ррт^з^одње. Ррт^з^едепо је 162.080 ока б>акрт (око 208 топа), ито је за 46% ^^ие педо ррттходпе дод^пе.58Стаб^ш^ ис1о^^ ррт^з^одње допртне.аи рт истртживањи по^^х Гудп^х патаз^ита. Рапије ротертта стртчњак за ртдарттао Вехртт сат је финанси|.тао рртбпа ^скора^ања отаартње по^од ртдп^ка у Мајдапрерт, за ита је од остапск^х ^1аста падрт|еп зеатетот 10. аррт1а 1574. године.59Јевртји си ротр^по потиснуаи с^е копртртпте, ра ррт^з^таји с1едеће зартре.60 О њ^хо^ој домипацији с^едоче д^е жа1бе ^р^ћепе Рорте. Ррта, родпета у арртрт 1576. године, односи се па з1о^ротртбе емипа К^чајпе, корт је сартп.њао дажб>ине у се.аима ^ап ртдарткод хаса, тартећ^ да рт ти опа доде.њена. @а1ба је иследила пакоп так^од росртрка у серт Рртитапас, које је рртрадато за^т^ Н^сертрт, о чети је оп роседо^ао бертт пртпис дефтерт. ^а Рорт^ је одртчепо да се елпрт забртп^ так^о ропаиање да, ико.аико се сртњивањем дорттепта у сарткој артиви потврте Хисејинови доказ^, орртжеп^ рртторт да падокпад^ итету61



16 Годипњак за дгуптвепу историју ^Ш/1-2, 2001.^руду тужбу рос1ао је Никсиа Караод^ан (Караод^ано^ић) стано^ник Кучајне. ^Ико1а је био сараф, пто значи да је финансирао рударску рроиз^одњу, да^ао кредите, ба^ио се тењачкит рос^о^ита и с1. Он је ^е^ику суту но^са уложио у рроиз^одњу бакра и расро^адао је знатнит кО1ичината те руде. ^о бакра је до^азио и разтенот, нудећи за руду чоју и разну ротропну робу. Је^реји Мордехај и Арс1ан рреузе^и су од њеда бакар, оба^еза^пи се да ту у одре|енот року иср^ате надокнаду у но^су, Мордехај 32.000 акчи, а Арс1ан 35.000. Је^рејин Е1ија је као ^редност за рреузету чоју треба^о да Р1ати 1.700 ока бакра, док се за Је^рејина Ситона и Сарај1ију Сулејтана не на^оди како су се задужи^а^и, ^ећ сато да дуд торају да изтире у бакру, рр^и 1.080 ока, а друди 250 ока. ^Ико1а је за с^а ротражи^ањиа итао о^ерене судске исрра^е, а1и су Је^реји, етини рудника, птити1и дужнике, а ни кучајнски кадија није ту рружио оддо^арајућу рра^ну заптиту. ^акон пто је ^икО1ин чо^ек стидао са жа1бот у 1станбу1, Рорта је 7. јануара 1577. додине нареди^а стедере^скот санхакбеду и кучајнскот кадији да тај с^учај без од1адања исритају и рресуде ррета закону.62

62 МА^ 7534, 1424.
63 Исто, 483.

Закурси су се често задужи^а^и и код својих сународника. Тако је ротенути етин Абрахат Сач1у-од1у итао једну затрпену рарнису са закурсита ^идинске тукате, Јакобот и Со1тонот, који су од њеда ротражи^а^и чак 10.000 ока бакра. Ропто су и они сати ита1и ^е1Ике дудо^е ррета будитској б^адајни, у рарнису се утепао будитски бед^ербед Мустафа-рапа. Абрахату је рос1ат чауп са рози^от да до|е на суд, а1и се он није одаз^ао. Ропто је о тоте оба^ептена Рорта, заро^е|ено је да се Абрахат рри^еде и сео срор репи.63Сроро^и изте|у закураса, сарафа и с^их оних који су улада^и но^ас у рударстао учестао^а^и су крајет седатдесетих и токот осатдесетих додина XVI ^ека, као рос^едиса еконотске кризе која је ротреса^а Останско сарстао. С1ично је би1о и са закурот радника, који је ростајао с^е несидурнија ин^естисија. Ситуасија се росебно родорпа^а токот ^удод рата (1593-1606), када рудниси ростају тете хајдучких дружина.Ме|утит, и роред тих недаћа, рудниси Кучајна и Мајданрек усре^и су да се орора^е и обно^е рредратни обит рроиз^одње, у чету су јерејска заједниса и њен карита1 ита1и значајну улоду.
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8г1ап КаН}

Тће Ко1е оГ .Јелгх т Јће Орептд паЛ ^е^е1ортеп! оГ Ки~ајпа 
апЛ МајЛапрек Мтеа т Гће 8есопЛ На1Г оГ Гће 16Љ СепГигу

АГГег Гће ТиЉкћ еоп^иекГ оГ Гће ^екроГаГе т 1459, Гће Ки~е^о агеа \\'а8 Гог а1токГ а 
еепГигу Гће Јгопћег агеа ехрокеТ Го Гће Љсиг8Љп8 ћу Гће Нипдапап8. Сопсћћоп8 Гог тттд 
т Ки~е^о \еге егеаГеТ оп1у аГГег Гће соп^ие^Ј оГ ВапаГ 1551-1552 апТ погЉ^агЉ бћГпд 
оГ Гће ђогТег. Тће Ки~ајпа тте \\а8 орепеТ аћеаТу т 1553, апТ МајТапрек т 1559. А еот 
ттГ апТ а Гоипдгу Гог Гће ргоТисћоп оГ аттипШоп \\'еге ћшН т Ки~ајпа т аћЉћоп !о Ље 
тте. Тће р1асе ћесате !ће 8еа! оГ !ће ^аЉ Љ8ћЉГ, апТ 8есигћу \\'а8 ргоЉћећ ћу Ље Гог! 
сге\ апТ а ипћ оГ таг!о1о8. \Ућ1ип а Ге\\' хеаг8 Ки~ајпа ће^е1орећ т!о а сћу \ћеге а 
соттипћу оГ Је\\'8 \\'а8 е^ЈаЉЉћећ а8 \е11. Тћеу то^ећ Јћеге Пигтд Јће ргерагаЈ^оп^ Гог Јће 
оретпд оГ Јће тте апП о^ег Јће пехЈ Јћгее ПесаПе8 Јћећ питћег керЈ тсгеа^тд. Гп аћЉћоп 
Јо Гтапта1 таћег8, Је\\'8 аћо епдадећ т ргоГе88тпа1 тттд оссираћоп8 апћ сгаГћ.

АГЈег Јће репоћ оГ 8ЈаЈе аћттћћаћоп, Ки~ајпа апћ Мајћапрек тте8 ћа^е ћееп 
1еа8ећ оић Тће ћг8Ј 1е88ее8 оГ Ки~ајпа \\'еге Тигк8. Нсисесег. Јће ГтеЈ Љгее-уеаг 1еа8е Гог 
Мајћапрек Јоок а Је\\'. опе АкЉа, т 1564, \\'ћо аћо \\'огкес1 а8 Јће сШеГ 8сгЉе оГ Јће тте. 
АкЉа гап тЈо ћпапсЉ1 ЉГћси1ће8 апћ а8 Јће ге8ић 1о8Ј Јће 1еа8е аћег 1е88 Јћап (\\'о уеаг8. 
Тће 1е88ее оГ Ки~ајпа, ^егућћ Аћ, Јоок о^ег Мајћапрек а8 \\'е11. апћ аћег а уеаг итћећ ћоЈћ 
тте8 тЈо Јће 8ате тикаЈа, Гог \\Јисћ а Љгее-уеаг 1еа8е \\'а8 1.3 тћћоп аксће. ^иппд Ље 
ћте оГ ћћ аћттћћаћоп, ргоћисћоп оГ доИ апћ 8^Кег т Ки~ајпа апћ соррег т МајћапрекЈ 
\\'еге ћесћтпд, 8о ЉаЈ Ље бГаГе Јоок о^ег адат Ље аћттћћаћоп оГ Ље тте8 т 1569. ћ 
арротЉћ а тттд ехрегЈ Ни88ет Гог Ље тападег. Не тападећ Љ соп8оћћаЉ Ље тте8 
апћ аћеаћу т 1570 Љеу \\'еге оћегећ Гог а пе\\' 1еа8е. Гогтег 1е88ее АкЉа, Ље Је\\'. арреагећ 
а8 а Љћћег Гог Ље сопћасЈ, оГГеппд 1.5 тћћоп аксће ЉдеЉег \\'ћћ ћћ рагЉег АћтеЉ 
Но\\'е\'ег. АкЉа Љћ поЈ тападе Љ деЈ Ље сопћасЈ, ћесате а сотрећЈће Љћ оГ а Је\\'18ћ 
јотЈ 8Љск сотрапу, тападећ ћу опе Раро, ехсеећећ ћћ ћу 700,000 аксће. ^иппд пГз 
репоћ оГ 1еа8е Је\\'8 а88итећ а1то8Ј а11 аћттћћаћуе ро^ћ. 8исћ а8 Љо8е оГ етт апћ Ље 
сћЉГ 8сгЉе, апћ а18о 8ЉгЉћ Љ регГогт Ље Љ8к8 оГ Ље 8аГГаг. О\\'1пд Љ Ље 8иссе88 т Ље 
ргоћисћоп, Гог Ље ћг8Ј ћте 8тсе Ље ГоипЉпд оГ Ки~ајпа апћ Мајћапрек Ље 1еа8е \а8 
гепе\ећ Гог Ље 8ате 1е88ее т 1573. Раро апћ ћћ сотратоп^ сопћпиећ Љ т^е^Ј т Ље 
ргоћисћоп апћ соп8е^иепћу, Гог ехатр1е, т Ље ћг8Ј уеаг оГ Ље пе\\' 1еа8е, 208 Љп8 оГ 
соррег. 46% тоге Љап Ље ргесећтд хеаг, \еге ргоћисећ т Мајћапрек \\Ји1е а пе\\' соррег 
тте \а8 орепећ Ље пехЈ уеаг. Је\\'8 оЉатећ Ље 8ић8е^иепЈ 1еа8е8 апћ Љећ ћоттаћоп 
\а8 Гог Ље ћг8Ј ћте ^ие^ћопећ аЈ Ље ћте оГ есопотЉ сгЉЉ т Ље 15808 апћ ћиппд Ље 
Коид Ааг (1593-1606).


