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Историја рударства у источној Србији дуга је седам миленијума. У том погледу вероватно је то најстарија рударска област у
Европи. Сазнања о тако дугом периоду развоја, наравно с
разумљивим краћим или дужим прекидима, релативно су новијег
датума. Због тога се у нашој науци још нису појавили радови
синтетичког карактера са овом тематиком. Нарочито је оскудан
период средњовековног рударства. Овај рад представља покушај да
се да прилог познавању проблематике историје средњовековног
рударства у источној Србији.
Географска одредница Источна Србија није у науци и животу
јасно одређена. У складу са намерама истраживача њене границе се
померају више или мање на исток и југ. У жељи да рад просторно
датирамо ми смо термин Источна Србија одредили као област која
се на северу простире до реке Дунав, на југу до Суве Планине и
планине Руј, и од Великог Поморавља на западу до данашње
румунско-бугарске границе на истоку. У нашем раду термин
Источна Србија увек ће бити коришћен да означи ову област грубо
ограничену напред датим међама, без обзира на њихову
непрецизност.
Време проучавања односи се на период средњег века, тј. од
првих сазнања о рударству ове области у средњем веку па до доласка
Турака. Како се ограничавањем само на период средњег века не
добија јасан увид у прави карактер рударства у овој области, ми смо
у склопу рада изнели и кратак историјски преглед рударства од
праисторије до средњег века, износећи, пре свега неке чињенице за
Мајданпек и околину.
Иако је рударство било једна од најважнијих привредних грана
на простору Источне Србије, то није утицало да у науци нађе
адекватно место. Значајан допринос и темеље познавању рударства
овога краја дао је Константин Јиречек, у делу о трговачким путевима
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у средњовековној Србији и Босни. Читав један одељак посвећен је
искључиво рударству, где се између осталог помиње и Железник, као
значајно рударско седиште овога краја.1
Средином XX века наставило се са интензивнијим
истраживањима рударствa у Србији. Значајну улогу, на том пољу,
имао је геолог, Василије Симић саопштавањем својих открића о
историјском развоју нашег рударства и у великом броју касније
објављених радова. Услед недостатка писаних извора Симић
фрагментарно помиње рударство источне Србије, али је зато
немерљив његов допринос за позавање рударства XIX века.2
Значајну улогу у познавању рударства источне Србије дао је
археолог Душко Мркобрад који је на основу фрагментарних података
покушао да идентификује неке од могућих рударских центара.3
Од новијих истраживача треба споменути Срђана Катића који
је бавећи се проблематиком рударства у турском периоду донекле
осветлио период поновног отварања рудника у Мајданпеку и Кучајни
средином XVI века.4
Од радова општег карактера значајно је поменути више дела
Симе Ћирковића и неколико млађих аутора. Међутим међу њима
нема радова посвећених непосредно рударству у Источној Србији, па
их зато овде нећемо наводити. Ипак, међу њима издвајамо знамениту
књигу о старом српском рударству, која због свог синтетичког
карактера и ограничења које је ауторима поставио издавач, није
могла пружити више података, али ипак доноси основне црте за
историју рударства у Источној Србији.5
Значајане податке, веома интересантне, за познавање
топономастике овога краја, преузели смо од етнолога мајданпечког
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музеја Пауна Ес Дурлића. Резултате његових вишегодишњих
истраживања преузели смо у виду необјављеног рукописа и
делимично их допунили сопственим сазнањима.
У раду смо искористили и податке из необјављеног рукописа.
кустоса Музеја у Мајданпеку, Славише Јеремића, који се бавио
периодизацијом историје рударства у Мајданпеку и околини, од
праисторије до данаших дана.6
Картографски и илустровани материјал изузетно је оскудан, па
смо израдом карте настојали да резултате истраживања визуелно
представимо.
Моје интересовање за историју рударства започело је мојим
доласком у Мајданпек. Упознавајући историју овога места, схватио
сам да нису у потпуности расветљене све фазе у периодизацији
историје рударства, а нарочито за простор источне Србије.
Листајући до сада објављену литературу, закључио сам да је
проблематика средњовековног рударства веома мало расветљена.
Такође смо дошли и до сазнања да систематска археолошка
истраживања старога рударства у источној Србији нису обављена у
пуној мери. Од старих рударских радова једино су извршена
истраживања на енеолитском рудокопу бакра у Рудној Глави код
Мајданпека.
Детаљна
археолошка
истраживања
остатака
средњовековног рударства на овим просторима нису вршена, можда
из разлога што је свако позније рударство уништавало трагове
претходних радова, те су огромне количине материјала значајног за
познавање старог рударства отишла у неповрат.
С обзиром да је ова област богата рудним благом, да постоје
знатни остаци старог рударства на готово сваком кораку и да у овој
области још увек егзистирају рудници у Бору и Мајданпеку, сматрао
сам да је неопходно употпунити преглед рада појединих рудника у
средњем веку. Свој допринос видео сам у могућности да постојеће
малобројне историјске радове на ову тему синтетички приредим и,
што је још важније, допуним неким сазнањима историјско6

Поменутој двојици аутора најсрдачније се захваљујем на разумевању,
стрпљењу и уступљеном непубликованом материјалу.
4

етнографског карактера сакупљеним на самом терену. Настојао сам и
да постојећу ономастичку грађу, коју сам такође сакупио на терену,
систематизујем и прикључим раду.
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I ИСТОЧНА СРБИЈА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Подаци о данашњој источној Србији за рани средњи век су
врло оскудни. Можемо само назрети њену судбину у главним
контурама на основу посредних вести. После пропасти Авара ова
област потпада под власт Бугарске, која је почетком IX века почела
нагло да се шири према западу. Око 818. године, потпали су под
власт Томочани, а убрзо су Бугари прeко северне Србије доспели до
у данашњу Славонију. Око два столећа траjала је бугарска власт над
браничевским крајем. Како су Бугари прихватили хришћанство 864.
године основана је епископија са средиштем у Браничеву. Већ 879.
помиње се „моравски Агатон“ као учесник на црквеном сабору.
После пропасти првог бугарског царста 972. браничевски крај
је за кратко поново потпао под власт Византије. Убрзо, међутим,
долази у састав државе цара Самуила. Кад је његово царство било
уништено 1018. године, и кад је Византија опет поново завладала
читавим Балканским полуострвом, Браничево остаје дуже време под
њом. Из тог доба имамо нешто више података о браничевској
епархији у саставу аутокефалне охридске архиепископије.7
Овај крај се помиње и у вези са устанком Петра Дељана 10401041, који се издавао за унука цара Самуила и покушао да обнови
његову државу. Покрет је започео у Подунављу. Од “Мораве“ или
Браничева, Дељан је дошао у Београд где је проглашен за „цара
Бугара“, а затим преко Ниша кренуо у Македонију.
У време крсташких ратова, када су крсташке хорде почеле да
надиру према Византији и даље Светој Земљи, Браничево се нашло
на њиховом путу. Крсташи из Средње и Западне Европе који су се
кретали копном користили пут преко Балканског полуострва који је
од Београда, преко Браничева, Ниша и Софије ишао за Цариград. У
опису путовања крсташи не наводе име Браничево, али се помиње да
су прошли кроз “бугарске шуме“ (sylvae Bulgarorum), или огромне и
7
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врло простране бугарске шуме (ingentia et spatiosissima nemora
Bulgarorum), а тако је називана данашња североисточна Србија
Од двадесетих година XI века па све до краја XII века,
Византија је опет била на Дунаву; Београд и Браничево били су
погранични градови царства према Угарској. У ратовима између њих,
налазећи се на исходу главног пута који је водио ка Дунаву,
Браничево се више пута помиње. Као повод рату између византијског
цара Јована Комнина и угарског краља Стефана II (1128-29) наводи
се да су Браничевци попљачкали неке угарске трговце. Угари су
заузели Београд преко Браничева и опустошили крајеве до Ниша и
Софије. Јован Комнин стиже с војском у Браничево где је у исто
време стигла и византијска црноморска флота. После византијске
победе код Храма на левој обали Дунава, према нашем Раму, угарски
краљ и византијски цар састали су се на острву код Браничева и
склопили мир, који су Угари нарушили, те заузели и спалили
Браничево. Јован Комнин поново дође с војском, заузме и обнови
град. Али су Византнци имали неприлика због болести и оскудице у
храни и морали су се повлачити према “Злим степеницама“ за које се
мисли да означавају данашњу Горњачку клисуру. 8
Нагло слабљење Византије после смрти цара Манојла Комнина
1180. године имало је за последицу знатне промене у браничевској
области. Угари нападају Београд и Браничево већ 1182. и пустоше
њихову околину. Следеће године, у савезу са српским великим
жупаном Стефаном Немањом, који се ослободио вазалства према
Византији, опет нападају Београд и Браничево и преко Ниша допиру
до Софије. Византијску власт у источној Србији нарочито у области
Тимока озбиљно је угрозио велики жупан Немања 1183. године,
после смрти цара Манојла Комнина.9 Заједно са Угарима освојио је
Софију, а затим је сам зузео више византијских градова. Међу њима
су у источној Србији, Срљиг, Кожељ и Равно, град који се
изједначује са данашњом Ћупријом. Српска војска при том је могла
проћи долином Црног Тимока. Није јасно којим је редоследом велики
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жупан освајао византијске градове. Његов циљ је свакако био
сламање византијских војних упоришта и запоседање територија на
истоку. После Немањиног пораза на Морави 1190. године источне
области данашње Србије поново су прикључене Византији. 10
Од почетка XIII века, две државе, Угарске и Бугарске, боре се
да учврсте своју власт у браничевском крају. Неколико деценија
трајаће сукоби између њих и Браничево ће често мењати господара.
Угари су били запосели Браничево, али убрзо га 1205. године
преотима бугарски цар Калојан. Следеће године помиње се у њему
бугарски епископ. Десетак година касније, Браничево је са Кучевом
опет у угарској власти, али око 1230. оно се поново јавља као
бугарско. У повељи којом цар Асен II дозвољава Дубровчанима да
слободно тргују по његовој држави помиње се и Браничево. Али већ
1232. године опет је потчињено Угарској.
У ово време, Угари су, свакако преко Браничева, вршили
нападе на Србију. Стефан Првовенчани у биографији свога оца
Немање помиње намеру угарског краља Андрије и латинског цара
Хенриха Фландријског да га нападну и поделе његову земљу.
Угарски краљ га је требао напасти “од северних страна“ тј.
Браничева.11
Драматичне промене настале су после најезде Татара. Они су
1242. при повратку са Јадрана на Црно море, прошли сливом Тимока
и спустили се у доње Подунавље. Бугарска је од тада била принуђена
да плаћа данак Татарима. У татарској најезди становништво у
Тимочкој области било је десетковано
Од средине XIII века преовладавао је у источној Србији утицај
Угара. Бан новоосноване мачванске бановине Ростислав Михаилович, зет угарског краља Беле IV имао је свакако под својом
влашћу и Браничево, пошто се активно мешао у бугарске послове и
узео бугарску царску титулу. Угари ће покушати да учврсте своју
власт оснивањем посебне Браничевско-кучевске бановине, али је она
10
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била врло кратког века - до 1272. године. Угарској власти у
североисточној Србији учинили су крај два брата Дрман и Куделин,
који су се одметнули и почели самостално управљати Браничевом, а
свакако и Кучевом. Угари покушавају да их савладају 1285. године,
али без успеха.
Архипископ Данило у биографији краља Милутина приказује
доста опширно њихову улогу и пропаст “...нађоше се нека два
велможа који су се укоренили у држави земље браничевске у месту
званом Ждрело, и од многих времена ту утврдивши се као
самовласни,не бојећи се никојега насиља, браћа..., наиме Дрман и
Куделин....“12
Прелазак Браничева под српску власт одиграла се под следећим
околностима. После кратке владавине над читавом Србијом (12761282), краљ Драгутин је предао власт млађем брату Милутину. За
себе је задржао само крајеве око Рудника, Ариља и доњег Лима. Две
године касније добио је на управу Мачванску бановину са Београдом
и Усору у северној Босни (1284). Драгутин, који је сада управљао
пространом облашћу на северу, покушао је да јој придружи и
Браничево. Али тај покушај се завршио потпуним неуспехом. Дрман
и Куделин прешли су у напад и опустошили његову област. Драгутин
се обраћа брату Милутину за помоћ, па заједничким снагама успевају
да сломе отпор Дрмана и Куделина. Браничево улази у састав
Драгутинове државе око 1291. године.
После дуге владавине Византије, Бугарске и Угарске,
Браничево је најзад доспело под српску власт и под њом ће остати
све до пропасти средњовековне Србије. Али заузимање Браничева
није прошло без извесних потреса. Видински кнез Шишман провалио
је ускоро у Србију и доспео до Пећи. Милутин је успео не само да га
сузбије већ и да заузме Видин и нагна га да призна његову врховну
власт. Даља последица освајања Браничева и победа над Шишманом
била је да су се умешали Татари, под чијом се влашћу налазила
Бугарска и који су вероватно и Дрмана и Куделина сматрали својим
12

Михајло Динић, Браничево у средњем веку, Српске земље у средњем веку,
Београд 1978, 96 .
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људима. Краљ Милутин морао је да отклања припремани поход
Татара давањем за таоце свога сина Стефана (Дечанског) и
„великоимените властеле земље српске“.
После смрти краља Драгутина 1316. године, његову област
заузео је Милутин. Мачву и Београд није могао трајно задржати њих освајају Угари 1319. године али је Браничево остало и даље под
Србијом. Српска граница устаљује се у овом крају на Дунаву.
Цар Душан је област поред Дунава дао на управу Бранку
Растислалићу, веома угледном властелину, али се поуздано не зна
које су то области биле.13 Његову велику самоасталност и високи
положај потврђује сребрни новац који је ковао, са натписом слуга
Бранко и шлемом цара Душана. Новац је пронађен у остави
склоњеној у близини Госпођинског вира у Ђердапу. Кад је слуга
Бранко умро, цар Душан је исте области поверио његовом сину
Радичу.
Када је после смрти цара Душана 1335. започело распадање
српске државе услед тежње властеле за самосталношћу, у Браничеву
су завладали Растислалићи. За време цара Душана помињу се три
брата Брајко, Радослав и Бранко, који су доспели до великог утицаја.
Растислалиће налазимо већ на почетку 1361. као гоподаре Браничева,
где издају своје царине под закуп Дубровчанима. Уколико је више
слабила централна власт у Србији, утолико је расло и
осамостаљивање Растислалића. Можда је већ 1361. главни
представник ове породице био Радич Бранковић, син Бранка
Растислалића. Радич је у сваком случају више година владао
Браничевом; крај његовој владавини учинио је кнез Лазар. “Распа
кнез Лазар Радича Бранковића у Браничеву“ - бележе наши
летописци, вероватно 1379. године.14
Тако је Браничево поново ушло у састав српске државе коју је
кнез Лазар с муком обнављао, одстрањујући супарничке феудалце.
Његова власт простирала се сада над већим делом североисточне
Србије, пошто знамо да је он даривао Раваници села не само у
13

Исто, 97
Ђорђе Сп. Радојичић, Григорије из Горњака, Историјски Часопис, књ. 3,
Београд, 1952, 89
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Браничеву, већ и у Пеку и Звижду. Држао је свакако и читав Пореч,
што се види по томе што је Раваница добила и „вир Госпођин на
Дунаву“. Манастир Горњак имао је од Лазара “вир више Пореч и
Гребен“. Тако је вероватно и град Вишесав, који Ст. Новаковић
ставља на Дунав код Гребена, дошао под власт кнеза Лазара.
У току обједињавања државе, кнез Лазар је у Браничеву 1379.
победио Радича Бранковића,15 изгледа потомка слуге Бранка. Иако
нема расположивих писаних извора, може се макар приближно
одредити, на основу других података, шта је захватала држава кнеза
Лазара на Дунаву. Како је непобитно археолошки установљено, кнез
Лазар је подигао тврђаву ВИШЕСЛАВ на излазу из Ђедапа, код
острва касније познатог под именом Ада-Кале16. Наспрам града на
левој обали Дунава био је манастир ВОДИЦА, коме је кнез Лазар био
ктитор. У нашој историографији Вишеслав се понекад погрешно
смешта у околини Доњег Милановаца, а у новије време негде код
Тополнице на Поречкој реци, што суштински мења границе.17
Вишесав је несумљиво, тврђава подигнута ради одбране земље од
турских напада, а можда и због одбране монаха новооснованог
манастира Водице. Геосратешки положај Вишесава на излазу из
Ђедапа, на месту на коме се брани прилаз у Ђердапску клисуру од
истока и прелазак са једне на другу обалу Дунава, јасно показује да
му је припадала област источног Ђердапа. Слично су смештени и
други градови у жупама отвореним према истоку - Пирот, Сврљиг и
град непознатог имена у Црној Реци, северозападно од Бољевца. Сви
су ослоњени на планине и клисуре иза којих се налази унутрашњост
државе, одакле се једино може упутити помоћ. Положај Вишесава
доказује да су не само цело Поречје већ и Кључ и области до Тимока
улазили у састав државе кнеза Лазара. То се потврђује и
археолошким налазима дуж обале Дунава, до Тимока. Те су области
морале бити у саставу немањићке Србије, вероватно међу крајевима
слуге Бранка. После тога, држање тог дела обале Дунава указује да
15

Исто, 101.
Ђ. Јанковић и М. Вуксан, Бор и околина у праисторији, антици и средњем
веку, 265.
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Исто, 267.
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су и јужне области, у сливу Тимока, такође биле под непосредном
српском влашћу.
Продирање Турака после Косовске битке одразило се и на
прилике у источној Србији. Упад Турака на угарску територију
изазвао је угарску војску да продре на југ. Код града Витовнице,
Турци су били побеђени 1391. године. Рат је вођен и следеће године,
али се Угари потом повлаче пустошећи ове области све до Дунава.
У XV веку ове области су делиле судбину осталих делова
Деспотовине. После пада Видина у турске руке 1396. године,18 у
њему је основан Крајишки санџак. Као и санџак основан у Софији
после 1384. године имао је задатак да отвори пролазе најпогоднијим
правцима за нападе у средиште Деспотовине. Зато су у Видински
санџак временом укључене и оне области које нису биле у саставу
некадашњег Видинског царства. Тада су и нахије могле имати
неприродне географске границе, па је нахија Сокобања, на пример,
заузимала делове Црне Реке. У непознатим околностима Турци су
основали крајиште – коридор од Видина до тврђава Сврљиг и
Соколац. Одатле је султан Муса 1413. године, заузео Болван,
Липовац и Сталаћ. Област Црне Реке и неке друге нису укључени у
турску државу. Да би спасао Смедерево и остале делове земље.
Деспот Ђурађ (1427-1456) био је принуђен да 1438. године Турцима
преда градове Вишесав и Ждрело, али је само одложио пад
Смедерева. Касније, када је склопљен мир са Турцима. Деспотовини
су враћени разорени Вишесав и Подунавље до Тимока, али не и
Црна Река. Деспотовину су Турци коначно освојили 1458-1459.
године тада је освојен и Вишесав.
У првом турском попису Видинског санџака из 1455. године
налази се Црна Река, али не и Кључ.19 У попису из 1483. нашао се и
Кључ. Поречје, међутим, остаје и даље изван пописа Видинског
санџака и Браничева. После освајања Београда 1521. и пошто је
подигнут Фетислам, Турци су успели 1524 да освоје тврђаве Северин,
18

Момчило Спремић, Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, СКЦ, Београд
1994, стр. 419
19
Момчило Стојаковић О паду Поречја под турску власт, Историјски часопис
бр. XXIX- XXX, Београд 1983, стр. 150
12

Оршаву и Ин. Тврђава Ин је можда једнака тврђави Три куле, које се
налази на левој обали Дунава наспрам Пореча. Потом је Пореч
подељен између два суседна санџака, Видинског и Смедеревског, али
није сасвим јасно како20. Најчешће се мисли по Поречкој реци, али
није искључено да су Три куле и лева обала Дунава припали Видину,
а десна обала-Смедереву. Од некадашње Деспотовине, Пореч је
последња област која пада у турске руке.

I.1. ОБЛАСТИ И ГРАДОВИ У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ
У Браничево према југоистоку спадале су Шетоње, и Ждрело.
Горњи ток Млаве рачунао се у Хомоље. У Браничево као област
обично се помиње и Кучево; по изворима оно нам је познато од
почетка 13. века. Покушали су да организују бановину Браничево и
Кучево 1272. Челник РАДИЧ имао је у Кучеву села. У Кучајни треба
тражити средњовековни Железник. Звижд нам је познат само из
повеља кнеза Лазара; он је Раваници даровао села Крушевицу,
Пасучац и Каону, а Горњаку, Волују и Крушевицу.
Пек и Браничево наводе се у Раваничкој повељи напоредо као
посебне области; није могуће тачно повући границу између њих.
Од градова је било најзначајније било Браничево по коме је
област добила име. Град се развио код рушевина античког
Виминацијума. Већ почетком XI века помиње се као средиште
епископа. Доцније налазимо о њему више помена. У време
крсташких ратова, Браничево се наводи као место преко кога су
прелазили крсташи. Као погранична тврђава Браничево је често било
предмет сукоба између Византије, Угарске и Бугарске доцније
између Србије и Угарске. Његов положај давао му је и економски
значај. Дубровчани га још у XV веку називају “врло богат град“
(oppullentissimum oppidium Branizevo, 1437. године).
На Дунаву источно од Браничева развио се град Храм (Рам).
Кад је после пада Србије 1459. постао погранични турски град према
20

Исто, 159
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Угарској, свакако на месту старијег мањег утврђења. Источно од
Храма налазио се утврђени град Голубац, који је, са суседном
тврђавом на левој обали Дунава, Ласловаром бранио прилазе
Ђердапској клисури.
Од других градова у Браничеву најпознатији је Ждрело на
излазу из Горњачке клисуре, крајем XIII века средиште браће Дрмана
и Куделина. О њему је остало помена и у угарскум повељама
(castrum Izzdril, 1392.) остаци овога града данас се једва познају.
Има остатака неких градова о којима немамо никаквих
историјских података; код села Божевца, Градац код Калишта (кале,
град „Градиште“. Градац у близина Петровца, Градац код Куле. Кула
се помиње већ крајем XIV века као („трг“) под тим именом. Осим
тога налазимо градске рушевине код Каоне и Кучајне. Ублизини
Жрела налазио се и градић Витовница (castrum Vytiniche, 1390.)
Североисточно од Бољевца налази се локалитет под називом
Велико Градиште у народу познатом као Латински град. Ова
градинаје потпуно неиспитана и вероватно је средиште Црне Реке у
XIV и XV веку. Код Латинског града су се укрштали путеви за
Видин и за Пореч. Није искључено да би он био град Липовац, за
који се мисли да је био источно од Алексинца, у близини Болвана.
Оба ова града освојио је Муса 1413. године Не зна се ко је подигао
грађевински најзначајније храмове у Црној Реци. У првом турском
попису Видинског санџака из 1455. године забележена су четри
манастира; Луково, Врело, Лозица и Лапушња. Помињу се и у
потоњим пописима, у којима се јављају и други манастири или цркве,
од којих данас још стоји Крепичевац.21

21

М. Спремић, Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, 62.
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II РУДАСТВО У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ
Доласком немачких рудара Саса, средином XIII века, почиње
обнова рударске производње која је била запуштена још од античког
периода. Отварањем рудника почиње производња племенитих
метала, сребра, злата као и олова и бакра. Рударство знатно подстиче
развој трговине. Почиње и ковање новца, који олакшава размену
добара. Ковнице новца су радиле у свим важнијим рударским
центрима. Страни трговци долазили су у Србију не само због
пољопривредних и сточарских производа, већ и због метала.
Рударска производња подстакла је и развој градских насеља. Око
рудника су се подизали градови у које се насељавају домаћи трговци
и занатлије и пословни људи из приморских крајева, а нарочито из
Дубровника.
Рударство је доносило српским владарима велике приходе, у
виду дажбине на руде, ковање новца али и повећаног промета, што
доводи до јачања положаја владара. Такође, рударство је утицало и
на везе српске државе са околним државама.

II.1 ОД ПРАИСТОРИЈЕ ДО СРЕДЊЕГ ВЕКА
Рударством је на овим просторима човек почео да се бави још у
енеолиту. Ово сазнање је релативно новијег датума. Дуго се веровало
да су најстарији трагови они из времена Римљана. Археолошкa
истраживања на брду Окно, на око 2,5 км северно од села Рудна
Глава, започета 1968. године, границе рударства померају неколико
хиљада година уназад.22 Захваљујући мноштву покретних и
непокретних налаза на овом локалитету, могућа су многа сазнања о
древном рударству, од реконструкције примарне технологије до
22

Борислав Јовановић, Рудна Глава најстарије рударство бакра на централном
Балкану, Бор - Београд, 1982, 3.
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хронолошког и културног опредељења самог налазишта.23 Мноштво
пронађених алата - камених батова, као и керамичких остава,
затечених на месту употребе, недвосмислено показују обим и
интензитет радова. Као најстарији рудник, који се хронолошки
опредељује на прелазу из старијег у млађе винчанско доба, (5000
година п.н.е.) Рудна Глава прeдставља један најстарији рудник бакра
на подручју Европе.24
Престанак археолошких ископавања на Рудној Глави 1989.
године, није истовремено означио и престанак пристизања нових
информација о праисторијском рударству, нарочито о ширини
његовог замаха у доба енеолита. На основу спорадичних налаза у
току рударских радова, као што су рударске алатке, али и на основу
природе самог рудног лежишта (постојање тзв. „гвоздених шешира“),
од раније се претпостављало да је и на подручју самога Мајданпека
морало бити радова у енеолиту, односно у исто време када и на
оближњој Рудној Глави.25 Ова претпоставка је, међутим, добила своју
практичну потврду једним случајним налазом, који је могао
непосредно по открићу одмах да буде пропраћен одговарајућим
археолошким сондажама. Реч је о каменом рударском бату,
пронађеном у кругу савременог Рудника бакра у Мајданпеку, на
локалитету Праурија.26 Типолошки бат је сврстан у серију камених
батова налажених на рудокопима енеолитског рудника на Рудној
Глави. Пре почетка археолошких радова на Праурији, очекивали су
се остаци рудника који би по свом значају и опсегу радова био у
најмању руку једнак оном из Рудне Главе, ако не и већи.27 На самом
терену, налази су непобитно указивали да се ту ради о старим
рударским радовима.28 На жалост, сем пронађеног бата, и јасно
уочљивих трагова људском руком испражњених канала кроз које је,
23

Б. Јовановић, Праисторија југословенских земаља III, енеолитско доба, 44.
Исто, 46.
25
Момчило Станковић, Мајданпек, Мајданпек 1973, 9.
26
Паун Eс Дурлић, Камени рударски бат-случајни налаз са Праурије у
Мајданпеку, Гласник српског археолошког друштва 9, Београд 1993, 149.
27
Исто, 151.
28
Душан Мркобрад и Паун Eс Дурлић, Археометалуршка истраживања на
Праурији, Гласник САД 10, Београд 1995, 84.
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ка површини, избијала бакроносна рудна жила, рударство каснијих
периода – нарочито оно у последњих век и по – неповратнио је
уништило покретне налазе које познајемо врло добро са Рудне Главе
(коштане алатке, посуде, жртвенике). Иако су поменути бат и трагови
испражњених канала једини налази, археолози су Праурију
хронолошки изједначили са Рудном Главом, и самим тим проширили
слику о енеолитском рударство и на подручје данашњег Мајданпека.
Поред ових налаза, које истраживачи прихватају као доказе првога
реда о постојању археометалуршке делатности на одређеном
локалитету, у самој близини града рекогносцирано је, такође у новије
време, и неколико енеолитских насеља.29 На жалост, сем фрагмената
одговарајуће керамике, других предмета који би сигурно везивали
ова насеља са примарном обрадом бакра за сада није било. Истине
ради, треба рећи и то да су због недостатка средстава, вршена само
археолошка сондирања врло скромног обима. То значи да се у
будућности могу очекивати знатни археолошки резултати, уколико
се започну дугорочна, систематска ископавања.
Поред поменутог бата са Праурије, који је једини пропраћен
одговарајућим археолошким сондирањем терена, Музеј у Мајданпеку
је у међувремену прикупио још неколико изузетно значајних
покретних налаза који недвосмислено документују енеолитско
рударство и металургију врло широких размера на потесу Рудна
Глава – Горњане – Лесково – Мајданпек. Реч је о случајним налазима, чија су места непосредно по пријему – снимљена и стручно
рекогносцирана. То су још један камени бат с подручја самог
рудника, тачније са Северног ревира чији је саставни, морфолошки
део, раније поменути локалитет Праурија, и један ванредно
занимљив примерак каменог бата са локалитета Огашу Петрос, на
супротној страни од подручја савремене експлоатације бакра у
Мајданпеку.30

29

Дубравка Николић, Енеолитска насеља у околини Мајданпека, Археологија
Источне Србије, Београд 1997, 199.
30
Славиша Јеремић, Периодизација историје рударства у Мајданпеку и околини,
(необјављени рукопис).
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Са локалитета Бубањ (потес између Рудне Главе и Мајданпека,
прецизније речено на тромеђи Рудне Главе, Лескова и Мајданпека)
потиче један примерак каменог бата са попречним жљебом, који је у
морфолошком смислу права копија бата са Праурије, само нешто
мањих димензија. Уз њега је нађено још неколико фрагментованих
батова, што поред других раније овде евидентираних налаза указује
на рударство од праисторије до римских, па можда и средњевековних
времена. Простор између Рудне Главе, Бубња и Мајданпека на
изванредан начин попуњавају још два археометалуршка налаза:
крстасте бакарне секире, несумњиво енеолитске старости, које су
нађене случајно на простору не већем од 5 км у пречнику; прва
секира у Лескову а друга у Пустинцу, на свега неколико километара
од Мајданпека.
О великом значају ових простора у праисторијском рударству
има још низ евидентираних покретних и непокретних налаза, али смо
овде указали само на оне најзначајније који употпуњују и проширују
слику створену систематским истраживањем које је прекинуто 1989.
године.
Ваља овде приметити да је врло велика концентрација налаза
из енеолита, а да су следећи културни периоди бронзано и гвоздено
доба знатно сиромашнији. Шта више, из бронзаног доба Музеј за
сада располаже само са две изванредно очуване наруквице а гвозденодопски период је готово стерилан. Одсуство налаза не мора да
значи и истовремено одсуство самога рударства у овим периодима,
јер систематска археолошка истраживања нису вршена, а док се она
не обаве – не бисмо смели доносити никакве закључке. 31
Због тога је за сада немогуће извршити поуздану периодизацију
праисторијског рударства, али располажемо веома добрим налазима
којима можемо утврдити његове почетке. Они, према радовима др
Борислава Јовановића, падају на прелому VI и V миленијума старе
ере. Не можемо такође утврдити крај енеолита, односно бакарног
доба и прелазак на бронзу. Две поменуте наруквице хронолошки
припадају крају II миленијума старе ере; раздобље у коме је човек
31

Исто.
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чинио многобројне, и углавном безуспешне покушаје, да своје
нарасле потребе задовољи технологијом заснованом на чистом бакру
– није могло трајати толико дуго.
По досељавању Индоевропљана у II миленијуму п.н.е, на
историјску позорницу Балкана ступају народи, које на основу
каснијих писаних извора, распознајмо по њиховим етничким
именима.
Са приличном вероватноћом може се предпоставити и
присуство Грка, из периода пре Тројанског рата, на овим
просторима.32 Претпоставкa je да су Грци експлоатисали златоносне
реке данашње североисточне Србије, међу којима је, као
најзлатоноснији био Пек.33 Време када Аргонаути крећу у потрагу за
златним руном, датира се од XIII - XII века п.н.е. Присуство Грка на
овим просторима, по мишљењу етнолога П. Дурлића, може се
доказати и називом реке Пек, као другог дела сложенице назива
Мајданпек. Према овом аутору хидроним Пек грчког је порекла, и
потиче од облика pékos са значењем „овчије руно“, које су ови стари
народи полагали у корито реке ради испирања злата.34 Ова древна
техника испирања злата задржала се међу становницима долине Пека
све до скорашњих времена.35
Према античким писцима, у предримско доба, простор источно
од реке Мораве био је слабо насељен, а као jeдно од ретких племена
помињу се Трачани међу којима се издвајају Трибали.36 Поред
Трачана знатну су улогу на развој ових простора имали Келти, који
на ове просторе долазе у IV в. п.н.е.37 Доста је топонома које неки
истраживачи сматрају келтским: Vincea, Taliata, и др.38 Недостатак
32

Бранко Гавела, Мит и стварност у спеву о Аргонаутима, Пловидба на Дунаву
и његовим притокама кроз векове, САНУ, Научни скупови - књига 15, одељење
историјских наука књ. 3, 73-4.
33
Даница Ђокић, Експлоатација злата у сливу Пека - каталог, Пожаревац 1987.
34
П. Ес Дурлић, Мајданпечка црква, (необјављени рукопис).
35
Исто.
36
Петар Поповић и Миодраг Сладић, Млађе гвоздено доба источне Србије,
Археологија Источне Србије, Београд 1997, 101.
37
Исто стр. 101
38
Fanula Papazoglu, Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba, ANBIH, Centar
za balkanološka ispitivanja, Sarajevo 1979, 282.
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писаних извора не могу нам са сигурношћу указати на утицај Келта
на овим просторима. Археолошки налази, којих је јако мало, не могу
нам рећи да ли су рад овдашњих становника или се ради о импортованим предметима из других далеко развијенијих области. Као
једно од значајнијих племена предримског периода помињу се
Pikenzi, који су највероватније живели у горњем делу слива реке Пек,
а које овде затичемо у писаним изворима на почетку II в.н.е. у тада
већ формираној римској провинцији Горњој Мезији.39
Мезија, као гранична провинција римског царства формирана у
I веку, коначну административну форму добија поделом на Горњу и
Доњу, представља области између Мораве, Дунава и Тимока. Горњој
Мезији припадала је област Тимочке крајине.40 Тек у време
владавине императора Трајана овде је коначно учвршћена римска
власт јер је његовим освајањем Дакије ово престала бити гранична
област. Значај Мезије, као рудне области изједначује је са Африком
познатом као житницом.41 Рударство је вероватно имало далеко већи
значај за живот Римског царства него што би се то рекло по броју
писаних сведочанстава. Metalla Pincesia у долинама река Пек и
Млаве представљала је један од најзначајнијих рударских ревира на
Балкану, а као главни рудници били би важни помена Мајданпек,
Кучајна, Витивница и Бродица.42 Како Душанић наводи у свом раду
остатке античке експлоатације на овим просторима затичемо готово
на сваком кораку. Вероватно је руда вађена у околним брдима,
топљена у долинама Малог Пека и Шашке реке а на даљу прераду је
слата у оближње римске градове Pincum (где је вероватно и био
центар рударске администрације) и Taliatu.43
Рударско-металуршка делатност свој врхунац достиже у IV
веку, на што указују многобројни остаци јасно уочљивих римских
окана на које наилазе савремени рудари у свом свакодневном послу
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на подручју Мајданпека.44 Занимљиво је истаћи да је и рудноглавски
рудник био активан у римско време. То доказује откриће једне
римске рударске галерије. Захваљујући пронађеној керамици било је
могуће њено хронолошко опредељење.45 Као могући рудник из истог
периода, Јовановић помиње и Букову Главу која је остала
неистражена. Најбоље проучени металуршки центар свакако
представља локалитет Краку лу Јордан који се налази на ушћу
Бродице у Пек. Овај потврђени металуршки центар настао у III веку
радио је до краја IV века, када је потпуно изгорео у пожару.46 Његови
остаци говоре нам да се ради о изузетном споменику археометалургије, што, такође, речито сведочи о размерама рударства у
Мајданпеку и околини у време Римљана.
Криза царства и чести упади варвара, извесно доводе до
постепеног смањења рударске активности на подручју источне
Србије, и, највероватније, чак и до гашења појединих рудника, можда
на дуже време. Даља судбина ових крајева потом се везује за
Источни део римског царства познатијем као Византија.
Традицију римског рударења наставља Византија али у
смањеном обиму и прекидима због ратова и сукоба на њеним
дунавским границама све до почетка VI века. Као активне руднике
тог времена можемо поменути Мајданпек (Кљанц), Краку лу Јордан,
Букова Глава, област око Бора (Тилва Рош)47. Сеобе и упади
варварских племена довешће до прекида рударских послова који ће
се обновити тек спорадично у X веку и вероватно имати локални
карактер.
О рударству у овом периоду посредно нам може помоћи
археолошки налази на локалитету Велики Градац48 (на њему је
44
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изграђен савремени Доњи Милановац). Овај локалитет има три слоја
зидина али је најочуванији онај из X и XI века када је вероватно ово
насеље обновљно. У овом насељу су откривени калупи за ливење
ситних металних предмета. Што потврђује постојање сталне или
привремене радионице за обојене метале, чија су рудишта позната у
залеђу овог насеља. Насеље, које у византијским изворима налазмо
под именом Бродариск је по свом положају било средиште жупе
богатом рудама бакра, гвожђа и злата (Рудна Глава, Црнајка, Танда).
Назив жупе није нам познат, а њен данашњи назив први пут се
помиње у 14 веку. Судбина овог насеља у каснијем периоду нам није
позната.
После пропасти византијске одбране на њеним дунавским
границама ову област као и цели Балкан у VI веку насељавају
Словени. Најпознатије словенско племе које насељава ову област су
Тимочани. Доласком Бугара и фомирањем њихове државе источна
Србија улази њен састав све до краја X века када ову област поново
запоседају Византинци.
У Подунављу Византинци успостављају нову војноадминистративну област тему Паристрион или Придунавски
градови, о којој се мало зна.49 Седиште ове теме постаје Видин,
управно и црквено средиште. Вероватно су у ову област укључени
градови и тврђавена Дунаву Велико Градиште, Доњи Милановац
(Велики Градац), Текија, Костол и Прахово.
Византија гради тврђаву и град који постаје и црквено
средиште за област коју називамо Црна Река, словенског назива
Гамзиград. Многи истраживачи дуго су били убеђени да је „управни
центар за испирање злата, рударство и каменоломе овог краја“ све
док није доказана и откривена првобитна намена да је то царска
палата. Ова област није имала неког већег економског значаја.
Рударски послови су били углавном локалног карактера. А велики
рудници из римског приода нису више били активни.
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Област Браничево, у средњем веку захвата добар део данашње
источне Србије.50 У Браничеву, као посебне области или су њеном
суседству, у изворима се налазе Кучево, Звижд, Хомоље (Омоље),
Пек, Ресава и Раваница. Области богате рудницима. Област
Браничева, дуго је егзистирала ван граница српске средњовековне
државе. Као гранична област често је мета упада Угара, Бугара па и
Византинаца, да би коначно почетком XIII века ушла у састав
угарске државе. Браничево 1291. године улази у састав српске
средњовековне државе.51

II.2 ДОЛАЗАК САСА И ЊИХОВО ПРИСУСТВО У ИСТОЧНОЈ
СРБИЈИ
Рударску производњу на просторима данашње Србије
покренули су немачки рудари Саси, средином XIII века. Све до тада
богата рудна налазишта лежала су неколико векова готово
недирнута. Нажалост нису у свим цртама познате околности под
којима Саси долазе у Србију. Једно је готово сигурно. Овај, назовимо
га „рударски“ народ, насељава се у Србији између 1241. и 1250.
године.52 Као прву рударску колонију, јужно од Саве и Дунава, многи
истраживачи помињу Брсково код Мојковца. Управо тај податак, и
неке напред наведене историјске чињенице, навеле су новије ауторе
да изнесу другачије претпоставке везане за долазак Саса.53 Њихова
хипотеза се, у основним цртама, заснива на следећим чињеницама.
Историјски је познато да Саси беже пред навалом Татара у Јужну
Угарску. Ако узмемо као валидне историјске податке да је ова област
1241. године била у оквирима угарске а не српске државе, можемо
претпоставити да су управо то области које Саси колонизују, бежећи
50
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пред овим варварима. Они су, вероватно, идући трагом старих
рударских радова, наишли на рудом богате области Браничева, и
врло је мала вероватноћа да их нису експлоатисали. Када су, на позив
српског краља Уроша, кренули пут Србије, ово би могле бити
области Јужне Угарске одакле они крећу, те би се са правом могло
закључити да је прва саска рударска колонија јужно од Саве и Дунава
била у Мајданпеку, који са Кучајном чини у то време једну целину.
Дакле, закључују своју хипотезу ови аутори, Мајданпек би био
простор који Саси насељавају бежећи од Татара, а и простор одакле
они одлазе на позив краља Уроша у Србију.54
Мноштво топонима, једни посредно, а други непосредно, као
нпр. Саси, Шашка река, ревир Швајц и други указују на примарни
утицај Саса у развоју рударства у овим областима.

II.3 СРЕДЊОВЕКОВНО РУДАРСТВО

Најстарији подаци о средњовековном рударству у Источној
Србији потичу из X века. Арапски географ Масудија (умро 957. год.)
пише о Клашанину (Кучајни) као о живом трговачком месту55. Ова
трговина није могла ни на чему другом да почива него на рударским
производима. За време средњовековне српске државе, кад је рударство
цветало широм српских земаља, не помиње се изричито Кучајна, већ
место Железник у Кучеву56. У писму једног Дубровчанина, које је
написано 1358. године (data in Seleznich in Cuceva) говори се о неком
“товару олова, које му је узео Conte Vojslao“.
У нашој историографији постоји неслагање око тога где се
налазио Железник. Недостатак писаних извора, не дозвољава нам да у
54
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свим етапама пратимо развој средњовековног рударства, па тако и овог
рудника. Први писани траг, на који наилазимо везан је за Железник,
старо рударско насеље. Неки истраживачи повезивали овај рудник
олова са Мајданпеком. Јиречек наилази на писмо једног Дубровчанина
из 1358. године у вези неког товара олова из Железника у Кучеву.57 У
истом раду Јиречек наводи да је Стојан Новаковић то место лоцирао на
речици Железник, која тече западно од великих мајданпечких рудника.
Познати геолог Василије Симић, који је оставио неизбрисив траг у
познавању историје рударства у нас, доводи у везу назив Железник, са
железњаком, како се код нас у средњем веку звао лимонит, кога у
Мајданпеку има у великим количинама. Можда недовољно историјски
обавештен, Симић покушава да на основу старе рударске терминологије као геолог повеже „жезњак“ – пирит, са Мајданпеком, јер ове
руде на његовим рудиштима има у изобиљу. На основу података да се у
тадашњем Железнику вадило олово, а како се зна да се оно на
мајданпечким рудиштима никада није експлоатисано, ти Симићеви
наводи, које је и сам касније исправио, могу се сматрати нетачним.
Рудник Железник у дуровачким документима помиње се 1433. године
где се каже да је запустео па га зато трговци више нису посећивали.
Разлог томе можемо наћи да је то било време рата који је вођен између
деспота Ђурђа Бранковића, Угара и Турака. Тада су Турци стаховито
опустошили крајеве источне Србије (Браничево).58 У Турским
пописима насталим крајем XV и у првој половини XVI века помиње се
Железник као рудник сребра и олова и као средиште нахије. На основу
томонима који упућују на старе рударске радове и назива села која се
помињу у вези са овим рудником, неки аутори који се баве овом
проблематиком, сматрају да се тај Железник налазио између Космаја и
Авале тј. у близини Београда.
У средњевековним изворима Кучајна се звала Kuchou, Kucho,
Cuciaena, Cuciena. Између 1459. и 1521. године она је средиште власти
за целу околину. У Кучајни се помиње дубровачка колонија. О боравку
Саса на овим просторима доказује раваничка повељи кнеза Лазара из
57
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1381. године, као и Хрисовуља деспота Ђурђа, где се помињу саски пут
и Село Саси код Кучајне.59 Овде су вађени олово, бакар и гвожђе.
Интересантно је да се нигде не не спомиње производња злата и сребра,
којим кучајнске руде обилују. Необично велики садржај племенитих
метала у кучајнским рудама није могао остати неоткривен од вештих
топионичарских мајстора Саса. Вероватно да су олово и бакар
рафинисали у Дубровнику, па су тамо извлачени и племенити метали, о
чему Дубровчани нису ни имали рачуна да говоре.
У дубровачким писмима Кучајна се последњи пут помиње 1433.
године, али као да је рудиште престало са радом, пошто га више не
посећују дубровачки трговци. Године 1439. султан Мурат попалио је
Кучево и Браничево60. Овај догађај је морао да доведе до прекида
рударске делатности. Она ће се обновити после успостављања турске
управе у овој области. У народу постоји веровање да је овде постојала и
ковница новца. Ковница новца и оружја постојала је у Кучајни за време
кнеза Лазара а такође и за време турског рада у руднику. О везама
Кучајне са Дубровником може послужити и податак су две утицајне
грађанске породице, Кривалдићи и Округлићи тврдиле да потичу из
Кучајне (Cuciaina)61. На присуство Саса у Кучајни подсећа и топоним
Дајч, по коме носи име један поток у близини данашњег насеља Кучево.
У нашим средњовековним изворима помиње се у као Дајша. На брду
изнад потока грађен је манастир. Рудници у кучевској области су
активни и после турског запоседања ове области, 1458. године о чему
говоре разни турски извори.
Кучево је после пада под турску власт 1458. године скоро читаво
столеће било погранично подручје према Угарској изложено сталним
непријатељским упадима, па је у таквим околностима било тешко да се
организује рударска производња. Пошто је северна Србија престала
бити крајиште (серхат) а граница померена далеко на север, после
освајања Баната 1551-1552. године, отпочели су обимнији
истраживачки радови који су довели до отварања рудника у Кучајни.
Одлуком Порте Кучајна постаје средиште кадилука. За опслуживање
59

В.Симић, Рударство гвожђа средњовековне Србије и Босне, 199.
М. Спремић, Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, 412.
61
М. Динић, Браничево у средњем веку, 25.
60

26

новог рудника из царског хаса и околних спахилука издвојено је 48
села, чији су становници радили у јамама, превозили и обезбеђивали
транспорте руде. Турске власти насељавају Кучајну, која је врло брзо
од села постала град. У њу се плански досељавају рударски сручњаци,
ковничари новца, разне занатлије и трговци. Због безбедности
рударских радова и ковнице новца која је отворена у Кучајни, турци
подижу и тврђаву (Паланку) 1552/53. године. Паланка, која се у
изворима назива мађарским именом паркањ, изграђена је у време
отварања рудника Кучајна 1552/53. године. Налазила се на узвишењу
изнад рудника и служила је за складиштење и чување сребрних полуга
и новца искованог у кучајнској ковници. Кучајна тако постаје једно од
25 градова у којима постоји ковница и у којима се кује турски новац
(аспра).
Знимљиве потатке о Кучајни у врема турског обнављања рудника
а уједно и српском рударству дају и ретки путници који пролазе кроз
ове крајеве. Међу њима занимљиво је запажање немачког путника Хаса
Дерншвама који је 1555. године пролазећи Цариградским друмом срео
“стотину кола са оловом, другог исто толико“ и да је све то било
власништво султана послато за Софију и Цариград. Ово олово назива
рацким (српским). Ханс Дерншвам наводи у својим белешкама да руда
олова потиче „око Смедерева“, а потом спомиње и рудник Kuczevina
вероватно се ради о Кучајни.62
О средњовековном и новијем рударству Кучајне постоји
интересантно предање, које је 1829. године забележио O. Pirch. „Већ
у доба књаза Лазара, ко зна колико још и раније, копале су се овде
руде. После Косовске битке Турци су неко време продужили рад на
рудницима и давали су манастирима пети део, као што је то био
раније обичај. Срби су морали копати руде. Затим, Турци престадоше
давати манастирима њихов део и хтедоше да поваде све сребро, па и
човека од сребра, који на дну седи, као што људи причају. Кад су већ
дошли до њега онда овај повика: Дунаве, Саво и све остале реке,
помозите ми! Тада јурну вода са свију срана, поплави целу долину
носећи са собом куће и засу рудокопе, који тако остадоше до
62
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немачког доба. Немци су копали, копали, али човек од сребра не
беше већ ту“. Другу варијанту овог предања забележио је J. Abel,
који је за рачун државе радио у Кучајни 1849. Приликом рада у
Кучајни стари рудари наишли су на моћан сребрни склад, али се баш
тада појавио и руднички дух, који им је запретио ако дотакну овог
краља сребра, он ће пустити у рудник Дунав, Саву и све друге реке и
речице и потопити их. Непослушни рудари нису се повиновали овом
наређењу и при првом удару рударског чекића доживели су своју
страховиту судбину. Оба ова предања заснована су свакако на
некаквој рударској несрећи, која се догодила у кучајском рудишту а
била је проузрокована продирањем воде у рударске подземне
радове.63
У близина села Мелнице постоје трагови средњовековног
рударства. Ово село налази се, на 8 км, југоисточно од Кучева. На
основу површинских налаза веће количине остатака руде закључено
је да је ту некада вађена и прерађивана руда олова са примесама
сребра и бакра. У околини села некада је било право обиље депозита
старе шљаке од оловне руде, а данас је све у оскудним траговима.
Мноштво планинских потока, давало је погонску снагу за топионице
у којима је прерађивана руда. Занимљиво је да, на околним висивима
постоје је и неистражени рударски објекти, чија намена није јасно
дефинисана.64 Ово закључујемо на основу извештаја Милана Ђ.
Милићевића и барона Хердера, који су у XIX веку обишли ово село.
Они говоре о остацима троскишта. Троске су највероватнјије остаци
средњовековних топионица гвожђа, делом бакра и олова. Назив села
Плачево, у непосредној близини села Мелнице, упућује на
производњу и прераду гвожђа. У нашем старом рударству плавач се
звао радник, који је отапао сирово гвожђе на огњишту приликом
прераде на самокову.65
У суседном селу Витовници налази се манастир, у чијем називу
можемо тражити везу са рударарењем. Име манастира, се у средњем
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веку јавља као Вителница, Витеоница, Витаоница, Витомница,
Витовница. Ако је име добио по реци, онда у корену речи лежи
именица „витл“ која означава точак који вода окреће (нпр. „воденица
са два витла“), што упућује на воденице или ваљарице којих је било
на брзој планинској реци. Ово може указивати на постојање
рударских радова на овој речици или пак у ближој околини овог
манастира.66
У околини Голубца, код места званог Ридан, као и код села
Дворишта, налазе се трагови старе рударске односно топионичарске
делатности. Код првог места сусрећу се само остаци рударских радова а
у Дворишту топионичарских. На Ридану површина покривена са
старим радовима износи око 3 хектара. То су улавном окна, којим се
силазило за рудом највише до 15 м дубине. Окна су несумњиво
средњовековна. Изгледа да у Ридану није рађено на бакру већ на
гвожђу. Руде добијене на Ридану претапане су у селу Дворишту67.
Решковица је једно у низу оних рудишта у источној Србији, чија
нам је историја врло мало позната. Рудиште лежи у долини речице
Решковице, односно на обема странама реке, источно од Петровца на
Млави. Стари рударски радови, окна и поткопи, леже с обе стране
Решковице. Судећи по рударским радовима, овде је могло бити
експлоатисано како гвожђе тако и бакар, као и олово са златом и
сребром.68 Овде нису вршена никаква испитивања у погледу
одређивања старости решковачког рударства. У прилог средњовековног
рударство говоре троскишта, пронађена дуж Решковице, где је за
покретање мехова употребљавана снага воде. Име самог рударског
насеља остало је непознато. Можда се звало Орешковица јер се тако
звао и манастир у долини реке, задужбина, по предању, кнеза Лазара.
Приликом посете овом селу М. Ђ. Милићевић је од мештана чуо да
стару зидину некадашње топионице или бакарног самокова називају
Кузница.69
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Kод села Поповице, на источној страни Мироча, остаци згуре
указује на старе рударске радове. Обзиром да локалитет није довољно
истражен предпоставља се да је рударење на овом рудокопу било
спорадично и локалног карактера.70
Први писани податак о мајданпекечком рударењу потиче из 1560.
године,71 ипак, на основу случајних налаза, као што су дрвена корита и
дрвене подграде, на мајданпечким рудиштима, можемо говорити о
средњовековном рударству.
Велики број истраживача назив Мајданпек везује за турско
порекло. Међутим, П. Ес. Дурлић примећује да ојкомим Медени Пек,
документован како у турским тако и у неким каснијим западним
изворима – има у основи реч мед, “поуздано стари српски назив за
бакар,“ те је очигледно да су Турци тај назив затекли, што је по овом
аутору, несумљив доказ да је овај рудник био пре тога у српским
рукама72. Са сличним називом, који и даље има за основу реч мед ово
насеље појављује се и у западним изворима. Касније га потискује
конкурентнији турски облик са основом на арапској речи madan
(рудник, руда), који је у Србији одомаћен у облику мајдан са истим
значењем.
О присуству Саса у Мајданпеку и његовим рудокопима указују
топоними, река Шашка, ревир Швајц. На обалама реке Шашка која се
улива у Поречку реку пронађене су топионице које би упућивале на
присуство средњовековник рудара Саса. Археолошким истраживањима
на локалитету Праурија, на основу затеченог стања, доказују остатке
саског рударења у Мајданпеку. Мноштво подграда, оплата, као и
трагова рада чекићем и длетом и остаци дрвених корита од липе која је
скужила као алатка за утовар и пренос руде, доказ су рударских радова
већих димензија саског периода. Према подацима које је међу старим
мајаданпечким рударима прикупио етнолог П. Дурлић, може се с
прилично веродостојности утврдити постојање саске цркве на рудном
70
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ревиру под старим називом Швајц73. Њени трагови су неповратно
уништени савременим радовима, али су жива сећања рудара који су
прекопали те остатке омогућији су реконструкцију изгледа основе
цркве, дебљине темеља и зидова, и њених размера и положаја
Посверочено је и постојање некрополе у непосредној близини, али ни о
њој нису сачувани никакви материјални трагови. Савремена
експлоатација рудника 60-тих година XX века неповратно је уништила
ове ванредно интересантне остатке саске културе.
Мајданпечка рудишта су активна и после турског освајања
Поречке реке тј. Поречког краја, када је граница померена на север.
Података о отварању рудника у изворима нема али су подаци о
производњи бакра уписани само у сажетом попису Смедеревског
санџака из 1560. године74. Убрзо због општих прилика, Мајданпек
постаје водећи рударски центар регије у којем због заштите богате
вароши и рударских постројења турске власти граде утврђење. О
рудном богаству мајданпечког краја, рударској производњи и самом
месту занимљиве податке дао је у свом дневнику турски високи
службеник Абдулах Ускудари 1690. године. Он, између осталог, каже:
“Планине које се зову Мајдан, нижу се једна на другу, промишљу
Творца сличне гвозденој решетки. Све оне богате су гвозденом рудом
па зато овде има безброј топионица и калхана. Становништво од
вајкада живи од производње гвожђа, вади гвоздену руду и пречишћава
је у калханама. У сред поменутих планина налази се једно поље које је
дугачко три сата хода, а широко три-четри дунума (300-400 м). На
средини поља је мала река и овде се налазе пећи за топљење гвожђа и
калхане. На источном крају поменутог поља налази се касаба Мајдан.
Касаба Мајдан од давнина припада Смедеревском санџаку и посебан је
кадилук. Има једно малo четворострано утврђење са бедемима, дужине
отприлике 60 аршина (45,5 м) саграђено од камена. У вароши има преко
500 кућа и небројено дућана. Због освајања неверника сво
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становништво се расуло и разбежало па је зато поменута касаба сада
празна, разорена и пуста.“ 75
Једини познати рудник кога бележе турски извори, 1488. године,
био је Требућ на Дели Јовану. Рудник је лоциран у атару села Луке. У
оквиру оживљавања рударске делатности, кадији Берковице Мехмеду
било је наређено да изврши увиђај у овом руднику. Дошавши у рудник,
кадија је сазвао сва лица која су у њему радила од власника окана до
урбара (сакупљача рударског пореза) и код њих се распитивао о кануну
и правилима по којима се пословало у руднику од најстаријих времена.
Сазнао је следеће: руда извађена из окна односи се у топионицу, где се
прерађује у чишћено – купелирано сребро, од кога амалдар (закупац
царских прихода од рудника) узима десетак, сребро се затим
пречишћавало, писар чистионице састављао је списак сопственика
сребра са количинама сребра које поседује и на крају су га ови носили у
коницу новца у Новом Брду. Рудник Требућ помиње се у изворима до
краја XVI века,а вероватно је престао са радом средином XVII века.
Ношење сребра у новобрдску ковницу указује на то да видинска
ковница као ни она у Кучајни, која је постојала ту, у претурском
периоду нису радиле.
О средњовековном рударству у области данашњег града Бора и
ширег простора Тимочке крајине у историјским изворима нема
података. Да се рударило и у овим крајевима посредно нам сведоче
многи топоними који се могу повезати са средњовековним рударством.
Шашка река76 која се улива у Тимок близу села Вратарнице, као и
потес у атару села Велики Извор.77 Топоним Саси налази се у околини
потока Врело, између села Лукова и Јабланице. Овај топомом Саси
можемо повезати селом Саси које је било обавезно да снадбева
видинску тврђаву гвозденим оружјем и прибором. На ове старе рударе
упућује и топоним Сашки до – назив за западно подножје планине
Ртањ. Обилазећи овај крај половином 19 века барон Хердер видео је
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трагове старих рударских радова, низове рударских окана где се вадила
оловна руда као и остатке зарушене мање рударске цркве. У свом
запису каже да је била врло видљива „вада“ којом је довођена вода ка
топионици, што указује на постојање средњовековног рударства78.
Трагова старих рударских радова има и у околини села Ласава и села
Бучја. Кроз ово последње пролази Ковачка река, поменута у турским
изворима за 1483 и 1586. годину, а и сам њен назив упућује на
постојање неке ковнице и могуће топионице.
У околини села Јабуковца код Неготина постоје трагови вађења и
топљења гвоздене руде. Остаци топионичке делатности пронађени су
поред водотокова, па се предпоставља да су то били средњовековни или
рани турски радови.79
У околини села Купусишта, североисточно од Јабуковца, постоје
средњовеквна рударска окна.80
Посредно о средњовековном рударењу указују многи топоними.
Рупни поток81 је део атара села Богава. У селима Двориште и
Стрмостену постоје два Гумништа82. То су такође, делови сеоског
атара. У селу Жидиљу постоји локалитет Мајдан83 а у селу Роћевцима
Рупаче84 и Колишта.
Предања о некадашњем рударству Ресаве су веома интересантна.
Село Кованица добила је име по томе, што су ту некада ковани оклопи
за јунаке а по другом предању што је ту била рударска ковница или
кованица тј. Место где се гвожђе кује. Село Мачевац прозвало се по
томе што су у њему некада ковани мачеви. Најинтересантније предање
о старом ресавском рударењу забележено је у селу Срмостену85.
Предање говори да је овде било насеље и пре Косовске битке, а
становници су били Латини, који су се бавили вађењем и топљењем
78
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руда.86 Латини су одатле отишли, па су за време кнеза Лазара дошли
Срби, који су се, по предању такође бавили вађењем руде. Латини су
живели на Селишту а Срби рудари у Старом Селу. У оба насеља
пронађени су комади керамике, оружја, рударске старе алатке, стари
новац и др. Откопани су и темељи старе цркве. Предање потврђује што
је и историјски доказано да су на рудницима средњовековне Србије
рударе католике тј. Сасе заменили домаћи људи, баш у време кнеза
Лазара, кад је на рудницима било изузетни мало Саса.
На основу наведеног можемо закључити да је рударење у Ресави
отпочело доласком Саса и било је кратког века.
Чести налази гвоздених предмета у Ресави и легенде о ковању
гвожђа указују на повећану производњу гвожђа за време деспотове
Стефана. Манасија је у сопственом властелинству у Ресави имала
вероватно своје руднике гвожђа и ковачка села, као и други манастири
у Србији. У Великом Поповићу, почетком XX века постојала је Ковачка
мала, чији су житељи старинци, а презивали су се Ковач, Ковачевићи и
Ковачићи. То је, свакако, било ковачко село манастира Манасије87.
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II.4 РУДАРСКА ТОПОНОМАСТИКА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

Поред бакра и сребра рудишта у Источној Србији била су богата
и златом, које је нарочито експлоатисано у антици. Постоји мишљење
међу познаваоцима ове проблематике да су многа златна рудишта већ у
антици била исцрпљена тако да средњевековни рудари нису својом
техником могли да добијају ову руду у већим количинама. Углавном се
радило испирачком техником по златоносним рекама и речицама. Ипак
златоносност ових терена одразила се у топонимима, као што су:
Златово – село код Млаве, Злот – село код Бора. Златина – такође село
код Бора, Златица или Златарница – потес код села Инова, Заглава,
Златарица и Златина – потеси код Брестовца, Златни поток – поток у
долини Пека, Златица- река која протиче кроз Доњи Милановац.
Идући од Лучког поља долином реке Црнајке преме Поречкој
реци и узводно Шашком реком до Мајданпека, за историју
средњовековног рударства били би заниљиви следећи топоними и
хидроними: Огашу гар-н (вл.“поток са гарежом“, на граници Танде и
Горњана, лева пртока реке Црнајке, на ком су видљиви остаци згуре. У
близини овога потока налази се и Вамна поток који утиче у Црнајку. У
вези овог потока постоји предање које помиње „велике дрвене точкове“
који су покретали некаква рударска постројења. Предање се поклапа са
значењем речи “вамна“ (на српском ваона) – коло са осовином код
воденице. За брдо Чока мори (српски – воденично брдо), које се налази
с десне стране пута Црнајка – Милошева кула, предање каже да је и
овде био неки стари рудник. Лева притока Поречке реке Радовица
(српски – рад, радови) и по називу и по евидентираном материјалу,
такође, је потенцијално подручје старих рударских радова, о чему
сведоче остаци зидина вероватно од неке водојаже.
Царована ниже Радовице ка селу Клокочевцу, према казивањима
такође има трагова старих рударских радова. Народно предање овог
краја топоним изводи од неког “Цар Јована“, који је „делио благо“ па
отуда и назив планине “Дели Јован“. Можда је топоним Царована
пореклом из саске рударске терминологије српски “цеови, цеовине“
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старосрпски „цех“ од немачког die Zeche – радионица88, односно цео
систем рудничких објеката, окана, ходника галерија.89 Назив засеока
Рудне Главе, Близна могао би да потиче од близница средњовековног
назива за челик преузет из саске рударске терминологије. Локалитет
Шашка реон Белог извора на путу према Маjданпеку има такође
сведочења о старим рударским радовима. 90
Топонимија ресавског краја вредна помена, а која указује је на
средњовековно рударство била би следећа: Рупни поток, Гумништа,
Мајдан, Колишта, Рупчине, Кованица, Мачевац.91

88

T. Vukanović, Rečnik drevnog rudarstva u zemljama centralnog Balkana XII-XIII
vek, 42.
89
С. Ћирковић, Д. Ковачевић-Којић, Р. Ћук, Старо српско рударство, 53-54.
90
Теренске белешке етнолога Пауна Дурлића са истраживања на подручју Рудне
Главе.
91
В. Симић, Рударство гвожђа средњовековне Србије и Босне, 202.
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Карта распростирања средњовековних рудника у источној Србији

1. Јабуковац
2. Сиколе
3. Вратарница
4. Ласово
5. Бучје
6. Савинац
7. Мајданпек

8. Кучево
9. Ракова Бара
10. Рановац
11. Мелница
12. Свилајнац
13. Врлан
14. Гложањ

15. Тропање
16. Стењевац
17. Жидиље
18. река Ресавица
19. Стрмостен
20.Топли До

37

III ЗАКЉУЧАК

Видели смо, на основу претходног излагања, да је рударство на
подручју источне Србије почело пре готово 7000 година, и да са
краћим или дужим прекидима траје до данас.
Трагови праисторијског, античког па и средњовековног
рударства постоје готово на сваком кораку. Поставља се питање
зашто се овој области у средњовековном рударству придаје мали
значај. Засигурно се може рећи да су примарни утицај на развој
средњовековног рударства имали Саси, на шта указује мноштво
топонима и хидронима. Уколико, као валидну узмемо хипотезу о
доласку Саса на подручје Србије, можемо с правом констатовати да
су Саси управо на овим подручјима ударили темељ српском
средњовековном рударству.
Немачка рударска треминологија, остала је присутна на овим
просторима до данашњих дана, можда из разлога, поновног,
немачког утицаја у XIX веку, али термини попут, шајбна, шихта,
шахт, као и многих других указују на немачки утицај у рударској
терминологији.
Познаваоци историје рударства не придају велики значај
подручју источне Србије, на развој српског средовековног рударства,
а можда из разлога недостатка писаних трагова. Али се са
сигурношћу може рећи да је средњовековно рударство, према свом
обиму и интензитету било значајно. Судећи по рударским радовима,
на овим просторима је могло бити експлоатисано како гвожђе тако и
бакар, као и олово са златом и сребром. На то указују остаци
рударских радова готово на сваком кораку. Поред недостатака
писаних извора, треба нагласити да ово подручје није довољно
археолошки истражено. Из тог разлога немогуће је хронолошки
пратити развој средњовековних рудника источне Србије. Међутим
обиље топонима и хидронима саског и српског порекла дају нам за
право да је рудаство на овим просторима пратило све развојне фазе
српског средовековног рударства, од доласка Саса до пропасти
српске средњовековне државе.
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Упркос свим овим напред наведеним недостацима, са сигурношћу
се може рећи, да су на просторима источне средњовековне Србије у
већем или мањем обилику, радили следећи рудници, по областима:

1.







Област Кучајна са околином
Кучајна
Железник
Витовница
Мелница
Ридан и Двориште
Решковица

2.





Мајданпек и околина
Рудна Глава
Мајданпек
Црнајка
Требућ

3. Ресавска област
 Стрмостен
 Стењевац
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