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СРЕДЊОВЈЕКОВНА ЖУПА – НАХИЈА ВАТНИЦА
На темељу необјављених и објављених извора дубровачког архива, турских пописних дефтера из 1468/9. и 1475–77. године, теренског истраживања као и релевантне литературе, аутор
се у раду бави питањем граница средњовјековне жупе, касније нахије Ватница. Истовремено су
презентоване политичке, привредне и вјерске прилике у жупи – нахији Ватници, као и културни
остаци сачувани до данашњих дана.
Кључне ријечи: Ватница, жупа, нахија, Травунија, Хумска земља, границе.

Након насељавања на Балканско полуострво, словенска племена створила су племенске територије зване жупе. Познато је да су жупе биле природне, административнотериторијалне јединице, настале око ријечних токова у долинама ријека или у пољима.
Једна од таквих жупа формирана је на ободу Фатничког поља и његове ближе околине.
Ријеч је о жупи Ватници (Фатници) која се помиње, под називом „Vetanica“ још у XII
вијеку као једна од травунијских жупа.
Историја средњовјековне жупе Ватнице готово да је непозната. Она је до сада
остала на периферији научног интересовања. Изузев доље потписаног који се бавио
средњовјековном некрополом у засеоку Калац, као и њеног узгредног помињања у
склопу великих синтеза, у историјској литератури није нигдје засебно описивана, тако
да до данас не постоји конкретан историјски рад везан за њу.
Фатница се налази у источном дијелу Републике Српске, између Берковића
и Билеће. Смјештена је у дубокој котлини, којом се пружа крашко поље површине
9,8 km2, на надморској висини 460-500 метара. На западној страни, поље се простиЛексикон српског средњег века, ��������������������������������������������������
(Београд: Knowledge, 1999), 195–197 (Г. Томовић).
Фердо Шишић, Љетопис попа Дукљанина, (Београд – Загреб:Српска краљевска академија=
„СКА“ 1928), 326; V.
����������
Mošin, Ljetopis popa Dukljanina, (Zagreb: Matica Hrvatska, 1950), 74–75.

Радмило Пекић, „Некропола у средњовјековној жупи Фатница“, Трибуниа, бр. 10, (2003),
93.
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ре испод села Бачевице и досеже до мјеста Дивина. Са источне и југоисточне стране
Фатничко поље омеђено је селима, Нарат и Пађени, док је са јужне стране затворено
кречњачким брдима иза којих су недалеко смјештена села Кукричје и Кути. Са сјеверне и сјеверноисточне стране поља поред магистралног пута смјештена су насеља,
Бачевица, Фатница, Калац и Ораховице. У неким од наведених мјеста налазе се засеоци попут Жупна Главица, Теклица, Баба, Зиловина и други.
Плодно Фатничко поље, које периодично плави вода, кршевитим гребеном званим
Хумац (510������������������������������������������������������������������������
m), подијељено је на Горње и Доње. Поплаве у пољу проузрокују повремени
и непресушни извори, као и воде које дотичу из сусједног Дабарског поља. Средином
осамдесетих година прошлог вијека у склопу пројекта „Горњи Хоризонти“ пробијен
је тунел испод села Кути који спаја Дабарско и Фатничко поље. Недавно је пробијен и
тунел испод села Пађени до мјеста Чепелица која се налази недалеко од Билеће. Кроз
овај тунел отичу воде из Фатничког поља у Билећко језеро.
На подручју Фатнице налази се велики број извора, међу којим због своје ријеткости и знаменитости издвајамо понор Обод и понор Звонуша, који су марта 1958. године регистровани од стране Завода за заштиту споменика културе и природних ријеткости и знаменитости Босне и Херцеговине.
Осим наведених извора поплаве у Фатничком пољу проузрокују и Баба–јама испод села Ораховица, Бабић у источном дијелу поља и Мали и Велики Нежир у југоисточном дијелу поља испод села Пађени. Значајна су још два јака периодична извора и
то Велики и Мали Јастребњак и Велики и Мали Кукаљ. Познати су и други мањи извори са сјеверне стране, као Каменик у Бачевици, Сопот и Студенац, затим Мачковац,
Наковањ, Присисан, Зла Стијена и Лепирница који примају и избацују воду.
Током историје, Фатничко поље је пружало повољне услове за живот људи, највише захваљујући плодној равници и непресушним изворима воде. Непосредна близина
планинских пашњака омогућавала је комбинацију интезивног ратарства и сточарења.
Повољне географске и друге прилике условиле су да ово подручје буде насељено још у
античко доба о чему свједочи и пронађена плоча са натписом која је припадала једном
илирском племену. Како у натпису стоји, споменик су подигли родитељи сину Бату,
који је живио 20 година, и кћери Анеји која је живјела 25 година.
Континуитет живљења у Ватници настављен је и током средњовјековног периода
који ћемо презентовати у даљњем тексту овог рада.
Када је у питању настанак имнена Ватница (Фатница), њени житељи прихватили су предање које је забиљежио Ј. Дедијер, да се Фатница у раније доба називала
„Златница“ и „Златна Улица“. У то вријеме вода није плавила поље, као данас, а када

Завичајни Музеј Требиње, Број рјешења: 08-290/1-58 од 26. 03 1958. године. Регистарски
број 148; Број рјешења: 08-291/1-58 од 26. 03 1958. године. Регистарски број 149.

����������������������������������������������������������
Vejsil Ćurčić, „Narodno ribarstvo u Bosni i Hercegovini“, Glasnik Zemaljskog muzeja (= GZM),
XXVII, (1915), 48–56.

D(is) M(anibus). Tattaris Veneti filius et Temus Annaei filia Batoni filio annorum XX.. et
Anna[e]ae [f]iliae annorum XXV filis pientissimis vivi facerunt sibi et suis. Види: CIL III, 12800,
Fatnica; Карло Пач, „Нове римске епиграфске течевине из Босне и Херцеговине“, ГЗМ, XII,
(1900), 174.
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се почело блато хватати Златница је добила име Ватница или Фатница. Истовремено,
Дедијер је забиљежио да православно становништво ово подручје зове Ватницом а
муслиманско Фатницом.
Око настанка имена Фатница, интересантне али недовољно аргументоване
претпоставке изнио је и М. Вего. Тако је локалитет Теклицу на коме се налази споменик Ивана Мрчића довео у везу са св. Теклом, па је по њему временом народ умјесто св. Текле изговарао и Светица, констатујући да би се од тог назива могла извести
Ватница, касније Фатница. Овакве констатације нису историјски утемељене, па су
зато неприхватљиве. Фатница се у средњем вијеку звала Ватница (Ватнича), док је име
Фатница новијег времена, настало под утицајем говора исквареног турцизмима којим
се користило муслиманско становништво. Да је то тако, потврђују сачувани документи. Дубровачки нотари и канцелари регистровали су је као: Vatniza, Vathniza, Vatniçe,
Votniza и слично.
У турским дефтерима регистрована је изворно као Ватнича. Међутим, у попису
из 1468/9. године, поред Ватнице регистровано је и друго име – Демојевић, а према
попису из 1475/77. године Ватница има друго име и то Пуховић.10
Разматрајући наведено, намеће се већи број питања. Да ли је у XV вијеку или
можда раније, ова жупа, касније нахија, имала два назива Ватница и Демојевић? Да ли
се раније од имена Ватница ово подручје називало Демојевић, па се сачувало, а писари
биљежили и једно и друго име. Да ли је именом Демојевић називано једно насеље или
мање подручје у склопу жупе, односно нахије?
Дубровачким писарима позната су била оба назива. За разлику од турских пописивача који су је регистровали као Демојевић, дубровачки нотари евидентирали су је
као Домоевић. Међутим, наведени извори неке сумње могу да отклоне, али не могу у
потпуности да одговоре на постављена питања.
Почетком 1447. године догодила се некаква пљачка у Ватници, у Домоевић (in
Vathniza in Domoevich).11
Под називом Домевић, не подрзумијева се једно село у Ватници, а ни цјелокупно
подручје жупе, односно нахије, већ само један њен дио. На овакав закључак наводи
нас податак регистрован у дубровачким изворима који се односи на вањске преступе.
Марта мјесеца 1465. године Никола Радовиновић, тобџија (bombardarius), плаћеник
Ј�������������������������������
евто Дедијер, „Херцеговина“ у: Херцеговина – антропогеографске студије, /ур. Р. Т./,
(Гацко: „ДОБ“, 2004),, 204–206.

�������������������������������������������������������������������������������
Marko Vego, „Kultna mjesta u topografiji stare Hercegovine u srednjem vijeku“, Starine, 57,
(1978), 106.

�����������������������������������������������������������������������������������������������
Državni arhiv Dubrovnik (=DAD): Diversa Cancellariae (= Div. Canc.) XXVI, f. 154 (25. I 1377);
Div. Canc. XLI, f. 296’ (14. IX 1418); Div. Canc. XLVI, f. 212 (7. IX 1430); Diversa Notariae (= Div.
Not.) XIX, f. 266’ (24. IV 1435); Lamenta de Foris (=Lam. de For.) XX, f. 272’ (2. I 1447); Liber Dotium
Notariae (= Lib. Dot) IX, f. 9’ (1. VIII 1487); Debita Notariae (= Deb. Not. )LXXVI, f. 120 (12. VIII
1524).
10
Ahmet Aličić, Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/9. godine, = Sumarni popis sandžaka
Bosna, (Mostar:
������������������������������������������������������������
Islamski kulturni centar, 2008), 61; Ahmet Aličić, Poimenični popis sandžaka vilajeta
Hercegovine, = Poimenični popis, (Sarajevo: Orijentalni institut, 1985), 420.
11
DAD, Lam. de for. XX, f. 272' (2. I 1447).
������������������������������������������
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општине Дубровачке, у своје име и име брата Тврдислава, који је тада био одсутан из
Града, дао је изјаву пред господом и судијама града Дубровника. Никола је оптужио
деветорицу људи да су њега и брата му напали, претукли и покрали им 150 перпера,
оружје, одјећу, и да су их исти, тешко ранили нанијевши им много рана. Као починиоци наведени су: Иваниш Јеловац, Зеладин Ракић, Тенкутан Николић, Плавац Микач,
Радован Милатковић, Владислав Станисаљић, Гребоглиан Ратковић, Рајан Радишић,
Вукосав Јеловац. Сви оптужени били су из Ватнице од Домојевића из Бачевице, која је
била под јурисдикцијом кнеза Владислава.12
Иако Бачевица није изричито наведена као село (villa), ипак нема никакве сумње
да је то била, док за Домоевић сматрамо да се ради о ширем подручју унутар Ватнице.
Ако анализирамо документа у којим се помињу нека друга села Ватнице, као Расухача
или Калац, видимо да се за њихово име не везује назив Домоевић.
Остаје још једна непознаница, како су се у средњем вијеку називали Дивин и
Давидовићи, који се граниче са селом Бачевица, и да ли су били у каквој вези са називом Домоевић. Мишљења смо да се подручје Домоевић налазило на западном дијелу
жупе Ватнице и да се граничило са жупом Дабар, да би у вријеме турске окупације
управо ово подручје Ватнице ушло у састав нахије Дабар.13
***
Ако прихватимо као вјеродостојне податке, презентоване у често оспораваном
Љетопису попа Дукљанина, средњовјековна жупа Ватница припадала је Травунијској
области, и представља њену најистуренију западну жупу. Након формирања жупа као
административно-територијалних јединица, временом је дошло до њиховог уједињења,
па је Ватница у заједници са другим жупама: Љубомир, Рудине, Крушевица, Врм,
Рисан, Драчевица, Конавле и Жрновица чинила засебну територијалну и политичку
цјелину, звану Травунија.14
О границама Травуније, односно Требињске области писано је у више наврата.
Мавро Орбин у Краљевству Словена насталом почетком XVII вијека у поглављу о
Хуму каже: „Са запада границу Хума чине Попово, Љубиње, Љубомир, Ветница и
Невесиње“. По Орбину, Ватница је припадала Хумској земљи а не Травунији.15

12
„…Juanis
��
Jellovach, Zeladin Racich, Tenchutan Nicolich, Plavcum Micach, Radouanum
Millatcovich, Vladissavum Stanissaglich, Greboglianum Ratcovich, Rayan Radissich, Vuceossavus
Jellovach omnes de Vatonoz et de Domoeuich et de Baceuiça tunc jurisdictionis comitis Vladisslavus“.
DAD, Lam de for. XXXVI, f. 207’ (19. III. 1465).
13
Ahmet Aličić, Sumarni popis sandžaka Bosna, 61.
14
Фердо Шишић, Љетопис попа Дукљанина, 326.�
15
Мавро Орбин, Краљевство Словена, (Београд: Српска књижевна задруга ����������������
= „СКЗ“, 1968),
193, 363; M. Orbini, Kraljevstvo Slavena, (Zagreb: Golden marketing, Narodne novine, 1999), 453.
(Prevela: S. Husić, priredio i napisao uvodnu studiju: F. Šanjek).
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Подаци наведени у Љетопису попа Дукљанина били су прихватљивији за Ј.
Дедијера и В. Ћоровића него Орбинијеви, па су Фатницу смјештали у Травунију.16
Почетком XX вијека о границама Травуније писао је и О. Ђурић-Козић, који је
забиљежио народно предање о постављању граничног камења, које је представљало
границу „држави некаквог Иванбега према Херцеговини“. У том саопштењу наводи се
да је граница полазила од брда Босанке изнад Дубровника, преко Голубовог Камена и
Јачишта близу Неновића, потом се пружала изнад Зачуле и брдом Хум, селом Ђедићи
па Зборном Гомилом под селом Лугом и затим на десну обалу Требишњице. Одатле је
уз брдо на Зеленом Гумну у Загори излазила на брдо Трубар, гдје је тромеђа билећког,
требињског и љубињског котара. С Трубара се пружала ка Крњем Камену, а одатле је
преко Кобиље Главе излазила на село Давидовићи у билећком котару.17
Група истакнутих археолога теренским истраживањем потврдила је тачност ових
навода, али на жалост њихове констатације одговарају стању само на неким правцима,
јер су теренско истраживање извршили дјелимично.18 Познаваоцима терена јасно је да
ни ове границе Травуније нису потпуне, већ су уопштене. Због тог из ових навода не
можемо сазнати границе средњовјековне жупе Ватнице.
Ријетко којем истраживачу била је позната конфигурација терена, па самим тим и
нису имали могућности за сагледавање природних граница ова два подручја. Изузетак
чини П. Шобајић који је испитивао Дабарско поље 1929. године. Он је само на једном
дијелу повукао граничну линију, и то између села Дивина и Бијељана, констатујући да
преседина Љут одваја жупу Дабар од жупе Ватнице.19
Иако документовано не можемо потврдити Шобајићеву констатацију, сматрамо
је исправном, јер је природа омеђила ова два подручја. Међутим, поставља се питање
докле су досезале границе жупе Ватнице на преостала три правца, јер нису утврђене
ни унутрашње границе Травунијске области. Гдје је граница између жупе Ватнице и
жупе Рудина, и других Травунијских жупа?
Педесетих година прошлог вијека питањем граница између Травуније и Захумља
бавио се и М. Вего. Насупрот претходницима, Вего је био мишљења да је историја
Фатнице већином везана за Хум.20 Овакву тврдњу поткријепио је чињеницом да је
на једном стећку у Фатници, смјештеном код некадашње основне школе под којим је
покопан Иван Мрчић, ишчитао да се родио „у Дабру“, сматрајући раније ишчитавање
Ћира Трухелке „у добру“ нетачним.21

16
Владимир Ћоровић, Хисторија Босне I, (Београд: „СКА“, 1940), 118–119; Јевто Дедијер,
Билећке Рудине, антропогеографска истраживања, Насеља српских земаља, књ. XI, (Београд:
„СКА“, 1903), 673-678: Јевто����������
Дедијер, Херцеговина, 79.
17
Обрен Ђурић-Козић, „Шума, Површ и Зупци у Херцеговини“, у: Херцеговина – антропогеографске студије, /ур. Р. Т./, (Гацко: „ДОБ“, 2004), 488.
18
Pavo Anđelić, „Srednjovjekovna župa Popovo“, Tribunia, br. 7, (1983), 70.
���������������������������������������������
19
Петар Шобајић, „Дабарско
�������������������������������
поље у Херцеговини“, Српски етнографски зборник, књ.
LXVII, Насеља и порекло становништва, књ. 34, (Београд: САН, 1954), 7; Радмило Пекић, Жупа
Дабар у средњем вијеку, (Билећа: „СПКД“ Просвјета, 2005), 32.
20
M�����������
arko Vego, Naselja srednjovjekovne Bosanske države, (Sarajevo: Svjetlost, 1957), 39.
21
Радмило Пекић, Жупа Дабар у средњем вијеку, 33.
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Средњовјековним границама Захумља, у изворима касније названим Хумска
земља, бавили су се бројни истраживачи, међу којима треба истаћи рад Вељана
Трпковића. Међутим, ни из овог рада се не могу сагледати потпуне границе између
Хумске земље и Травуније, а самим тим ни Ватнице.22
О границама Травуније 60-тих година прошлог вијека исцрпно је писао и
Војислав Кораћ, али ни његове понуђене границе не одговарају чињеничном стању.
Ако погледамо Кораћеву карту која није нумерисана већ је приложена између 56. и
57. стране у првој књизи „Требиње“, која обухвата период до доласка Турака, видимо
да се западна граница Травуније пружа ободом Дабарског поља, а село Хатељи које је
смјештено на рубу поља припада Травунијској области.23
У неким другим, такође вриједним научним остварењима, на основу личног
познавања терена, сматрамо да су приказане границе између Травуније и Хумске
земље неприхватљиве, односно немогуће. Једна од таквих констататација предочена је
у Историји Црне Горе, која је објављена након поменуте Кораћеве монографије. Наиме,
ради се о том да је западна граница Травуније допирала до Трусин��
e.24 Можда је ауторе
монографије Историја Црне Горе на овакву констатацију навео података који је 40-тих
година прошлог вијека објелоданио М. Динић, у коме се каже да се 1468. године догодио некакав преступ „ad graniçam herceg“ у мјесту званом Трусина.25
Подручје Трусине могло је припадати жупи Невесиње или хумској жупи Дабар,26
гдје је посједе имала угледна дабарска властела Пићевићи.27 Неки истраживачи по овом
питању остали су неопредијељени, док неки сматрају да је Трусина била дистрихт.28
Након Кораћа и „Историје Црне Горе“, границе Травуније приказао је и Есад
Арнаутовић, у првом броју часописа „Трибуниа“ (101 стр.). И по њему је село Хатељи
у саставу Травуније.29

Вељан Трпковић, „Хумска Земља“, Зборник радова, VIII–1, (Београд: Филозофски факултет, 1964), 225–260.
23
Vojislav
�������������������
J. Korać, Trebinje, istorijski pregled I period do dolaska Turaka, (Trebinje: Zavičajni
muzej 1966,) 56–57.
24
Историја Црне Горе, књ. I, од најстаријих времена до ����������
XII вијека, (Титоград: 1967), 338,
346.
25
DAD, Lam de For.
����������������������������������������������
XLI, f. 13 (7. XII 1468)�����������������
; Михаило Динић, Земље херцега Светог Саве, Глас,
CLXXXII, (Београд:„СКА“1940), 151–257;=Српске земље у средњем веку, (Београд:„СКЗ“,1978),
262–263.
26
�„Tvrdislavus Liepchinich de Drussina propre Dabar“ – DAD, Div. Canc. XX, f. 5’ ( 26. 09
1369); Радмило Пекић, Жупа Дабар у средњем вијеку, 34, нап.77.
27
Јованка Мијушковић, „Хумска властеоска породица Санковић“, Историјски часопис, књ.
XI, (1960), 20; Исто у: Европа и Срби средњи век, књ.1., (Београд: Историјски институт, 2006),
245–287.
28
Синиша Мишић, Хумска земља����������������
у средњем веку, (Београд: Филозофски факултетБиблиотека Знамен, 1996), 36; Marijan Sivrić, „Srednjovjekovna humska župa Dabar“, Hercegovina
2, (10), (1996), 39; Исто у: Srednjovjekovne humske župe, (Mostar: Ziral, 1999), 209–218; Ђуро
Тошић, Средњовјековна хумска жупа Дабар, (Београд: Историјски институт, 2005), 10–11.
29
������������������������������������������������������������������������������
Esad Arnautović, „Oblici imena i grada Trebinja u srednjovjekovnim izvorima“, Tribunia, br.
1, (1975), 91–101.
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Средњовјековне границе Травунијске области, незаобилазне су биле и за једног
од најбољих познавалаца ових простора, Ђура Тошића. Као и код претходно поменутих, тако и у приложеној карти монографије „Требињска област у средњем вијеку“
село Хатељи припада Травунији.30 Насупрот монографији Требињска област, Ђ. Тошић
у приложеној карти студије „Средњовјековна хумска жупа Дабар“ приказао је село
Хатеље у Дабру.31
Питање граница Хумске земље незаобилазно је било и за С. Мишића. Ни у његовом раду немамо разријешана ова питања. Позивајући се на В. Трпковића, сазнајемо
да се у ширем контексту опредијелио да Травунијској области припада Фатница, која
поред Љубомира, Рудина и Гацка представља источну границу Хумске земље.32
На основу личног познавања терена, као и дубровачке архивске грађе можемо
констатовати, да у средњовјековно доба као и данас, село Хатељи припадају Дабру,
а самим тим Захумљу, односно Хумској земљи. У историјској науци познат је монументални биљег-стећак, под којим је покопан Боган Хатељевић. Стећак се налазио
насупрот села Хатељи (око 500 m), у православном гробљу Црквина. Како у натпису
стоји, Богдан Хатељевић родио се у Дабру, а живот је изгубио служећи војводу Радича
Санковића. Споменик Богдану Хатељевићу подигли су синови.33 Почетком 1390. године Богдан Хатељевић није био жив, када је у Дубровачком Нотаријату регистрован
Милша Хатељевић син покојног Богдана.34
Поред села Хатељи, по нашем мишљењу граница Травуније није могла допирати до Трусине. На основу теренског истраживања може се констатовати сљедеће: територијална веза Травуније, односно њене најистуреније жупе Ватнице са Трусином,
била је могућа преко насеља која су припадала средњовјековној жупи Дабар, а то су:
Бијељани, Вријека, Хатељи и Берковићи. Нека од ових мјеста су у средњем вијеку имала друге називе.35 Друга могућа веза била је сјеверније, изнад Дабра, кршевитим и шумовитим брдима преко села Давидовићи, па на села у Невесињу – Лукавац и Бежђеђе,
која су и у средњовјековном периоду била у саставу жупе Невесиње. С обзиром на припадност ових села жупи Невесиње није постојао територијални континуитет Травуније
са Трусином. Да је то тако потврђују и дубровачки извори у којима је 1340. године
регистрован неки Милак из Лукавца у Невесињу.36 Несумњиво је територија жупе била
компактна, а не испрекидана.

30
������������
Ђуро Тошић, Требињска област у средњем вијеку, (Београд: Историјски институт,
1998), 16; Такође, у недавно објављеном раду: Ђуро Тошић, „Примјер средњевјековне границе
– – од земље, области, жупе, дистрихта до сеоског атара“, Научна и друштвена утемељеност
друштвених реформи, Научни скупови, књ. 10, /ур. Д. Б./, (Бањалука: Филозофски факултет,
2009), 10.
31
Ђуро Тошић, Средњовјековна хумска жупа Дабар, приложена карта без пагинације.
32
Синиша Мишић, Хумска Земља у средњем веку, 22.
33
Радмило Пекић, Жупа Дабар у средњем вијеку, 33.
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DAD, Deb. Not. X, f. 42 (12. I 1390); Види приказани факсимил у: Радмило Пекић, Жупа
Дабар у средњем вијеку, 77.
35
Ђуро Тошић, Средњовјековна хумска жупа Дабар, 13–14.
36
DAD, Div. Not. VI, f. 170' ( 7. XI 1369).
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Поред свега изнесеног, неопходно је констатовати да су у неким истраживањима границе Травуније и Хумске земље нетачне, док су нека друга истраживања понудила уопштене и приближне, а никако прецизне границе између Травуније и Хумске
Земље.
У разрјешењу овог питања најприје се морамо осврнути на писану изворну грађу.
Колико нам је познато у дубровачким изворима, Ватницу проналазимо први пут регистровану 1318. године, а потом и касније.37 У питању су уговори о раду, купопродаји и
прекршајним дјелима. Ватница се најчешће помиње у вези са изучавањем заната или
пак слуговањем њених становника, који су напуштали поменути простор због тешких
животних прилика. Једна од тих слуга била је и Тијана, кћерка покојног Дабрена из
Ватнице, која је у дубровачком Нотариату склопила уговор 22. јануара 1326. године
обавезавши се да ће служити свог послодавца у периоду од шест година.38
Неопходно је нагласити да је сачуван мали број уговора из XIV вијека у којима
се помиње млада популација из Ватнице да служи и учи занат у Дубровнику. У XV
вијеку њихов број је знатно већи. На изучавање заната у Дубровник је отишао Радош
Биелоевић из Ватнице. Средином мјесеца септембра 1418. године склопио је уговор са
Марком, сином столара Руска, да га служи и учи занат у периоду од шест година. Након
истека назначеног времена мајстор Марко обавезао се Радошу да ће му по дубровачком
обичају дати алат.39
Поред столарског заната, млади из Ватнице у Дубровнику су изучавали занате
и за обраду тканина. Један од таквих био је Ратач Бошиковић који је склопио уговор са Луком Миотошевићем код кога ће изучавати занат у периоду од три године.
Током назначеног периода требало је да се Ратач издржава код Луке, који се обавезао да ће са њиме поступат хумано по дубровачком обичају. Након истека уговореног
рока за обављање службе мајстор Лука исплатиће му „ypperos viginti grossos Raguseos“.
Међутим, Ратач није поштовао уговорене одредбе, што је и забиљежено на маргини
документа 4. септембра 1436. године.40
Везано за изучавање заната помиње се Вукосав Радишић из Ватнице, који је имао
око 15 година, како је сам изјавио приликом склапања уговора. Његов учитељ и послодавац био је крзнар Мирослав Остојић. Током назначеног времена Вукосаву је била
обезбијеђена храна и одјећа, а на крају службе требало је да добије алат.41
У средњовјековној Ватници живјела је породица Будисалић. Из ове породице поријеклом је био Рако који је склопио уговор у Дубровнику 25. октобра 1436. године са
ткачем Љубишом Миловчићем, код којег је требало да учи и ради четири године. Након
истека рока поред новца Рако је иамо добити и различите одјевне предмете.42
37
Душанка Динић-Кнежевић, „Прилог проучавању миграција нашег становништва у
Италију током XIII и XIV века“, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књ. �������
XVI/1,
(1973), 54.
38
DAD, Div. Not. V, f. 104' (22. I 1326); Н. Мандић, Гацко кроз вјекове I, (Београд: Аутор,
1995), 225.
39
DAD, Div. Canc. XLI, f. 295' (14. IX 1418).�
40
DAD, Div. Not. XIX,
����������������������������
f. 266' (24. IV 1435).
41
Н. Мандић, Српске породице војводства Светог Саве, (Гацко: ������������������
Аутор, 2000), 343.
42
DAD, Div. Not. XXI, f. 41 (25. XII 1436).
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Исте године када је Ватницу напустио Рако Будисалић, у Дубровник је отишла и
једна Ватничанка, а радило се о некој Вокни. Њен отац је био Радоман који приликом
склапања уговора о раду није био међу живима. Највјероватније да се радило о малољетној особи. Том приликом договорено је да Вокна из Ватнице служи наредне четири године код чувеног љекара Јакоба из Месине. Међутим, Вокна је требала да оде у
Месину да тамо служи Јакобову супругу Антону.43 Јакоб није дуго поживио. Тестамент
је саставио 11. новембра 1437. године, а двије године потом окончао је живот.44
Тенденција одласка из Ватнице у Дубровник настављена је и у каснијем периоду. Десет година касније од претходно поменутих из Ватнице је у Дубровник отишао
Радивач Богишић (Radiuaç Bogisich) који је мјесеца јула добио запослење као famulo
и то код Кола Ивановића званог Антое Прибисалић. Богишић из Ватнице је имао обавезу да служи послодавца у периоду од наредне четири године, који му је обезбиједио
становање и храну. Након истека рока Радивач Богишић је од послодавца Кола требао
добити 10 перпера, као и неке одјевне предмете.45
Средином XV вијека у Ватници се помиње и породица Милорадовић. Из ове породице у Дубровник је као etatis legitimus отишао Радое који је почетком 1447. године
склопио уговор са Прибигњом Радосалићем да га служи и да учи занат на период од
седам година. На крају службе требало је да Милорадовић добије алат.46
Уговор о служењу у Дубровнику склопио је и Ракое Радоњић обавезавши се почетком мјесеца фебруара 1449. године неком Томасу да ће га служити у периоду од
двије године. По окончању уговореног рока за обављану службу требало је да добије
18 перпера двије тунике од раше, два пара ципела и неку другу робу.47
И током друге половине XV вијека становници Ватнице су наставили са одласком
у Дубровник у циљу тражења запослења и учења заната. Године 1453. у Дубровник је
отишао и Радослав Радоевић, који је запослење нашао код Радашина Гојсалића, ткача,
а требао је служити пет година. Након истека рока, договорено је да добије 20 перпера,
један мантил, једну капу, један пар ципела. И у овом случају у питању је била малољетна особа па је за његове поступке јамчио неки Петковић такође из Ватнице.48
Неколико дана иза претходно наведеног, из Ватнице је отишао и Радое Радосалић
који је ступио на службу код Стјепана Радокнића на период од три године. Послодавац
му је за службу обећао 10 перпера и различиту одјећу.49
У сљедећем мјесецу исте године у Дубровник је на петогодишњу службу ступио
Јован Прибисалић из Ватнице. Његов послодавац био је ткач Милко Стојаковић. И он
је као и претходни за службу требао добити симболичну новчану награду и одјевне
предмете. Како се радило о малољетној особи, за било какву мањкавост или штету коју
би евентуално починио Јован јамчио је његов брат Вукосав.50
DAD, Div. Not. XXI, f. 43' (30. X 1436).�
DAD, Tes. Not. XIII, f. 51’-52.
�������������������������������
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LIX, f. 269' (4.VII 1446).
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DAD, Div. Not. XXXII, f. 100' (17. I 1447).
47
DAD, Div. Not. XXXIV, f. 26 (1. II 1449).
48
DAD, Div. Not. XXXVIII, f. 145' (29. X 1453).
49
DAD, Div. Not. XXXVIII, f. 151 (7. XI 1453).
50
DAD, Div. Not. XXXVIII, f. 174 (14. XII 1453).
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Године 1461. у уговору везаном за слуговање помиње се Богдан Милобратовић
из Ватнице и Станислава, кћерка покојног Радивоја Микачевића. Договор о служењу
уговорен је са Милошом Дабижиновићем на период од шест година.51
Oктобра мјесеца 1462. године из Ватнице у Дубровник је отишао и Раско Вокшић,
који је био у сродству са удовицом Радославом Радмиловом. Раско из Ватнице уговором се обавезао да ће у наредних десет година служити код „часног мужа“ апотекара
Карла који је био грађанин Котора. Након истека назначеног рока мајстор Карло требао
је за обављање службе исплатити Раску ducatos auri duodecem.52
Као слуга у Дубровнику је радио и Милашин Јурковић из Ватнице који се мјесеца августа 1463. године уговором обавезао да ће Николу Смогљиановића служити на
период од три године. Милашин је поред издржавања од послодавца Николе требао да
добије за сваку годину по 10 перпера.53
Из историјске литературе је познато да су слуге са простора дубровачког залеђа,
осим у Дубровник, одлазиле и на подручје данашње Италије и тамо служиле своје
послодавце. Поред раније наведене Вокне Радоманове која се обавезала да служи у
Месини, и Радое Рачић из Ватнице отишао је да служи на Апенинско полуострво.
Радое из Ватнице обавезао се 16. маја 1466. године Амброзију из Отранта да ће га служити у Апулији у временском периоду од осам година.54
Одлазећи „трбухом за крухом“, млади из Ватнице успијевали су да се некако
снађу и остану у Дубровнику. Неки су у Дубровнику или његовој околини оформили своју породицу. Мушка популација женила се тамошњим слушкињама и по
дубровачком обичају добијала скроман мираз. Тако је октобра 1400. године Јован
Осерковић из Ватнице, становник Дубровника, оженио Марију бившу слушкињу
Николе Гундулића. Марија је у мираз донијела 20 перпера, седам гроша и нешто
сребрнине.55
Није нам познато да ли је Мила из Ватнице била слушкиња у Дубровнику, или је
на неки други начин остварила контакт са Иваном Тонковићем са острва Мљета, али је
1449. године регистрован уговор који се односи на њихов заједнички живот. И једно и
друго раније су били у браку и имали пород. Иван је имао шестеро дјеце, а Мила три
кћерке. Иван се обавезао Мили да може у његову кућу да доведе своје три ћерке.56
И у наредном, XVI вијеку, наставља се одлазак становништва из средњовјековне Ватнице ка Дубровнику. Крајем октобра 1509. године, Радослав Ђурђевић, кожар,
узео је за слугу Марина Јовановог из Ватнице да га служи осам и по година. Радослав
се обавезао да ће Марина у назначеном периоду учити занату, а након истека рока

DAD, Div. Not. XLIV, f. 196-197 (17.XII 1461).
DAD, Div. Not. XLV, f. 147 (3. X 1462).
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DAD, Div. Canc.
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LXXIX, f. 67' (13. VIII 1463).
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DAD, Div. Not. XLIX,
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f. 113' (16. V 1466).
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DAD, Lib. Dot. III, f. 41 ( 20. X 1400).
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Ђуро Тошић, „Неколико примјера покатоличавања становништва из средњовјековне Босне“, (Неколико примјера покатоличавања), Мешовита грађа, Miscellanea, књ. XXVII,
(2006),139-141.
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даће му нову одјећу и алат. За поступке Маринове јамчила је његова сестра Николета
Радоњина.57
Мада ријетко, Ватничани се помињу и у књигама везаним за кредитно пословање. Августа мјесеца 1524. године, новац на почек посудио је Милићија Радоњић из
Ватнице.58 Након нешто више од двадесетак дана такође ради позајмљивања новца
евидентиран је и Радосав Радичевић из Ватнице.59
Поред уговора везано за занате и послугу Ватница се помиње и у вези разних прекршаја, па је против починилаца у Дубровнику покретана тужба. Крајем 1381. године у
Ватници се помињу Брајко Добрић и Дабижив Владуновић који су наведени као људи
Угрина Радиновића.60
Почетком јануара 1447. године забиљежена је пљачка у Ватници у Домоевићима.
У овом мјесту опљачкани су Стјепан и Бранко Богдановић. Наведени су у Дубровнику
пред кнезом Андријом Бобаљевићем оптужили Милорада Станиславића и његовог брата Вукосава, затим Добрила Добричиновића, Радоја Добриловића и Братула
Добриловића, да су им ови на силу отели 20 перпера, сабљу и три лакта свилене тканине.61
Захваљујући свом територијалном смјештају, као погранична жупа, Ватница
је била изложена ратним разарањима, уз промјену владара. Одређене појединости
из ранијег средњовјековног периода нису нам познате. Да ли су Санковићи владали
Ватницом, као и Дабром нема историјских потврда. Мишљење М. Вега да је Дабром
управљао Богдан Хатељевић који је умро у служби Радича Санковића између 1391. и
1404. године, а да га је потом замијенио Иван Мрчић који је покопан у Ватници не може
се изворно потврдити.62 Једно је сигурно, нетачан је наведени период смрти Богдана
Хатељевића. Већ у јануару мјесецу 1390. године Богдан Хатељевић се помиње као покојни, а његов син Милша био је у служби Бељака Санковића.63
Почетком XV вијека Ватницом је господарио Сандаљ Хранић. Мјесеца јуна 1406.
године Сандаљ Хранић налазио се у Ватници гдје му Дубровчани шаљу поклисаре.64
Након Сандаљеве смрти Ватницом су завладали Павловићи. Октобра 1436. године Ватница се наводи као област војводе Радослава Павловића.65 У каснијем периоду
Ватница поново долази под управу Косача. Године 1457. Ватницом је владао херцег
Стефан.66 Након сукоба између оца и сина, тј. херцега Стефана и сина Владислава,

DAD, Div. Not. LXXXVIII, f. 88 (29. X 1509).
DAD, Deb. Not. LXXVI, f. 120 (12. VIII 1524).
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средином марта 1465. године, наводи се да је Ватница под јурисдикцијом кнеза
Владислава.67 Убрзо потом Ватницом су овладали Турци Османлије.68
У административном погледу, према турској организацији управе, некадашња
жупа Ватница је подијељена. На основу пописа који су Турци извршили у два наврата
и то: 1468/9. и 1475-77. године, произилази констатација да је постојало село Ватница и
нахија Ватница, с тим што село Ватница није припадало истоименој нахији, већ сусједном Дабру, док је засебно егзистирала нахија Ватница. Овакву административну подјелу из себи знаних разлога успоставила је турска администрација.
Према турском попису из 1468/9. године, село Ватница било је насељено са 35
хришћанских домаћинстава, 5 неожењених и 2 муслимана. Међутим, у попису из
1475-77. године село Ватница и даље се налази у склопу нахије Дабар. Тих година
село Ватница се увећало, па је бројала 43 хришћанска домаћинства, 3 неожењена и
3 муслимана и то: Хамза, Абдулах и Илијас. Село Ватница дато је као тимар Караџи
диздару тврђаве Кључ.69 Из претходног видимо, да се између два пописа у временском
интервалу од осам година село Ватница увећало за осам хришћанских домаћинстава.
Највјероватније да се вратио један дио становништва који је побјегао испред Турака.
Да је турска окупација била праћена убиствима и репресивним мјерама, што је за
посљедицу имало страдање и егзодус православног становништва са својих огњишта,
потврђују нам и турски дефтери. Наиме, нахију Ватницу сачињавало је пет села која
су 1468/9. године била у потпуности опустјела. Да су села нахије Ватница прије доласка Турака била насељена, потврђује нам постојање винограда који се не могу тек
тако брзо оформити. Нахија Ватница је као узапћени тимар дата Џаферу, сину серскера
Лаба, који је имао обавезу да иде у рат.70
У погледу становништва, у нахији Ватници, ништа боља слика није била ни неколико година касније када су Турци 1475-77. године извршили поновни попис становништва. И даље су села нахије Ватница остала пуста. Овога пута евидентирано је шест
пустих села и то: Калача, Расухача, Бабе, Какорићи, Калица и Нарат, па су као пусте
мезре дате у посјед влаха, као накнада за земље које су од њих одузете.71
У пустом селу Калац био је смјештен џемат (катун) Загана, сина Грубача, који је
бројао 24 дома, неожењених 4 и у њему су зимовали, док су у љето одлазили у мјесто
звано Преперчићи. У селу Баба зимовао је катун Радича, сина Радашина, а бројао је 40
домова, неожењених 5. Поред поменутих села Калац и Баба, Заган, његов стриц Радич
и Радашинов син Радич држали су и девет пустих баштина у селу Бачевици.72
Нешто бројнији катун налазио се у селу Нарат. Катун Обрада, сина Оливера,
бројао је 58 домова, неожењених 7, зимовао је у мјесту Нерад (Нарат), а љетовао у нама
непознатом мјесту, званом Пртевац. Пуста мјеста Какориче (Кукричје) и село Расухачу,
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од давнина су посједовали као баштину према влашком обичају, Ђурађ и његови синови. Катун Ђурђа, сина Оливера, бројао је 46 домова и 6 неожењених.73
На основу изложеног, долазимо до сазнања да је нахију Ватницу 70-тих година
XV вијека насељавало 168 влашких домаћинстава и 22 неожењених.
Прије пада под турску власт, у околини Ватнице дјеловали су и власи Кресојевићи.
У једном оштећеном документу дубровачког архива, године 1457. помиње се Mihlli
Glubissich из Ватнице, из дистрихта херцега Стефана из села Расохача и Вукша
Богосалић, влах Кресојевић.74 На овим подручјима власи Кресојевићи дјеловали су и у
ранијем периоду. Недалеко од Ватнице 1413. године у једној пљачки учествовао је цјелокупни катун Кресојевића на чијем челу се као катунар помиње Групша Кресојевић.75
Можда је Групшин син (у дефтеру Грубач) био и каснији катунар Заган Грубачев. Да
се претпоставити је да је у родбинским везама са катунаром Групшом био Оливер
Групшић, који се годину дана прије наведеног догађаја у изворима помиње са Витојем
Богутовићем и Добрилом Богавчићем, који су такође били Кресојевић.76
Божидар Боглиновић, човјек Georgia Dr. Goze изјавио је 3. октобра 1426. године,
пред дубровачким ректором Михајлом Цријевићем да му је in Rudine supra Vathniça
покрадена два товар чистог жита. Пљачку су извели власи Кресојевић, односно Вукша
Турјачић и његови људи.77
Наш највећи полихистор, професор Богумил Храбак, истраживач који је о
Власима (власима) објавио највећи број докумената, истиче да пред крај XIV вијека
„Власи још нису сишли у жупе, већ су се још увек налазили у катунима и нису били територијализовани“. На основу истраживања професора Б. Храбака, сазнајемо да су се
Кресојевићи 1465. године налазили код Гацка, а да је 1490. године у Ватници смјештен
био катун Радића Дубравчића.78
На основу турског пописа из 1475-77. године, сазнајемо да је катун Радича, сина
Дубравца, бројао 39 домаћинстава, једна удовица и четири неожењена.79
Када је у питању убикација насеља Ватнице, од поменутих села данас истоимени
назив носе села Фатница, Бачевица, Нарат и Калица (у измијењеној форми Калац), док
је село Какорићи највјероватније данашње Кукричје. Села Калача и Расухача под таквим називом данас не постоје. Постојање поменутих села, документовано потврђују
и дубровачки извори. У Дубровнику је 1465. године регистровано село Бачевице (...de
Vatnica et de Domoeuich et de Bacuica).80

Ahmet Aličić, Poimenični popis, 104, 105, 106.
DAD, Div. Canc., LXVI, f. 129 (26. IV 1457).
��������������������������������������������
75
DAD, Lam de For. III, f. 50 (19. II 1413).
�������������������������������������������
76
DAD, Div. Canc. XXXIX, f. 69' (7. V 1412).
������������������������������������������
77
DAD, Lam de For., VII, f. (3. X 1426).
��������������������������������������
78
Богумил Храбак, Из старије прошлости Босне и Херцеговине, II, (Београд:����������
Архивар,
2003), 26-27.
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hmet Aličić, Poimenični popis, 98–99.
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DAD, Lam de For. XXXVI, f. 207' (19. III. 1465).
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Године 1457. у канцеларијским књигама дубровачког архива наведено је село
Расокача у саставу дистрихта Ватнице који се налази под јуриздикцијом херцега
Стефана (... de Vatnica districtus cherceh S. de villa Rasochaza...).81
Почетком мјесеца августа 1487. године регистровано је у Ватници село звано
Калац (…Vathniza in villa dicta Chalaz...). 82
Неопходно је истаћи да је данашње село Пађени, у средњем вијеку припадало жупи Ватници. То нам потврђује положај овог села, које је смјештено источно од
Фатничког поља, и без сваке сумње било је компактно са осталим подручјем жупе
Ватнице. Да су Пађени били насељени у средњем вијеку потврђују средњовјекови споменици, који се налазе на пет локалитета у овом селу.83
Ј. Дедијер забиљежио је почетком XX вијека да се у Фатници у селу Брдо које је
од поља смјештено 4 km на сјевер, налази 12 кућа у којима живе породице Поповића,
Крњи, Радовановића и Бојанића.84 Да ли је село Брдо било насељено у средњем вијеку
и како се евентуално називало није познато. У данашње вријеме у њему живе породице Шаренац. Интересантно је предање које се сачувало код данашњег становништа
Ватнице (Фатнице) и сусједних села да се најраније насеље на овом подручју налазило
на локалитету званом Пелиеша, које је било смјештено на источној страни поља. Данас
су видљиви трагови ранијег насеља на овом простору. Можда су нека од неубицираних? насеља егзистирала на наведеним мјестима.
***
У средњовјековној Ватници, основне привредне гране биле су сточарство и
земљорадња. Да су се Ватничани бавили узгојем стоке потврђују и документи дубровачког архива. Медош Радиновић из Ватнице априла 1352. г у Дубровнику на јавном
мјесту, уговорио је продају једне црне кобиле по цијени од 12 перпера.85
Становништво средњовјековне Ватнице је поред продаје, узгајало и коње, а потом
их изнајмљивало за потребе преноса робе. Један од таквих био је Божидар Коњуковић
који се 25. јануара 1387. године обавезао извјесном Мароју да ће му за превоз робе
до Пријепоља изнајмити 14 коња. Божидар је коње требао довести у Требиње или у
Билећу usque ad diem LIIII proxime futuris. Мароје се обавезао Божидару да ће му за
изнајмљене коње платити осам перпера, и надокнадити евентуално штету ако би се
коњима шта догодило.86

DAD Div. Canc. LXVI, f. 129 ( 26. IV. 1457).
DAD, Lib. Dot. IX, f. 9' (1. VIII 1487).
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Šefik Bešlagić, Stećci: Kataloško-topografsi pregled (=Stećci), (Sarajevo: Zavod za izdavanje
udžbenika, 1971), 383–384.
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Јевто Дедијер, Херцеговина, 206.
85
DAD, Div. Canc. XVII, f. 38 (29. IV 1352); У ранијем раду, омашком смо навели да је
Медош Радиновић продао краву умјесто кобилу. Р. Пекић, Некропола у средњовјековној жупи
Фатница, 92.
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DAD, Div. Canc. XXVI, f. 154 (25. I 1387).
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У канцеларијским књигама дубровачког архива, 6. септембра 1430. године регистровано је: „Pocraiaç Progonich de Canali dare et restituerit Radaç Milosevich de Vatniza
unum equm“. У документу се помињу Брајан Крватинић и Јован Божитковић.87
О пољопривредној дјелатности средњовјековног становништва Ватнице до одређених сазнања долазимо на основу турског дефтера сачињеног 1475–77 године који
пружа јаснију слику о тој привредној грани. У дефтеру је заведена обавеза земљорадничког становништва за сваку врсту житарица понаособ. Од укупне годишње продукције Турцима су морали давати десетину, која је евидентирана у натури, а поред конкретних количина, наведена је и њихова вриједност у акчама. Од пољопривредних култура гајене су житарице: пшеница, зоб, јечам, просо и крупник, и биље чији су плодови
служили као варива за људску исхрану. Становништво села Ватнице имало је обавезу
да Турцима испоручи 15 лукана пшенице у вриједности од 360 акчи. Поред пшенице
засијаван је и јечам, а обавезе према Турцима везане за ову културу износиле су 10 лукана, односно 150 акчи. Такође је засијавана зоб чија је десетина износила 60 лукана,
тј. била је у вриједности од 420 акчи. За разлику од зоби у нешто мањем обиму засијавано је просо, а десетина од проса износила је 36 лукана у вриједности од 540 акчи.
Рачунским путем изражено, на годишњем нивоу обим производње пшенице износио
је 150 лукана, јечма 100 лукана, проса 360 лукана, док је у највећем обиму узгајана зоб
и износила је 600 лукана. Гајење житарица изискивало је потребу изградње млинова
за мљевење жита. Млинови или воденице подизани су на воденим токовима, са чиме
Ватница није оскудијевала. У селу Ватници плаћан је порез на један млин у износу од
15 акчи. Становништво Ватнице имало је обавезу да испоручи десетину Турцима од
бостана, у вриједности од 74 акче. Под бостаном се осим лубенице и диње, подразумијевало и поврће, што потврђује развијеност повртларства на овом подручју.88
Значајно занимање средњовјековног становништва Ватнице било је и пчеларство.
Познато је да се мед у средњовјековним балканским земљама доста користио. Десетина
(ушур) од кошница износила је 161 акчу, док је ушур на свиње износио 30 акчи.
На основу истих извора сазнајемо да је на овом подручју током средњег вијека велика пажња поклањана виноградарству. Према првом попису из 1468/9. у селу Ватници
укњижено је hasa обрађених 10 винограда и hasa запуштен 1. Приход изражен у акчама
износио је 12084.89
За разлику од села Ватнице које је припадало нахији Дабар, нахија Ватница која
је била пуста, као тимар који је узапћен и дат је Џаферу, сину сераскера Лаба, према дефтеру из 1468/9. у пет напуштених села стање је било сљедеће: дио села Расухача пустo са hasa 1 виноградом који даје приход од 800 акчи, село Бабе пусто hasa 1 виноград
приход 400 акчи, село Каковици пусто hasa 1 виноград, приход 500 акчи, село Калица
пусто hasa 1 виноград, приход 80 акчи и село Нарат пусто hasa 1 виноград, приход 70
акчи. Што би укупно износило 1850 акчи.90
DAD, �������������������������������������
Div. Canc. XLVI, f. 212 (7. IX 1430).
Ahmet Aličić, Poimenični popis, 420–421.
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Ahmet Aličić, Sumarni popis sandžaka Bosna, 61.
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Међутим, у дефтеру је наведен укупан приход 1400 акчи. Дали је у питању грешка пописивача или преводиоца није нам познато. Ahmet Aličić, Sumarni popis sandžaka Bosna, 162.
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Међутим, у попису који је сачињен 1475-77. године, у селу Ватници забиљежено
hasa винограда 10 у вриједности од 430 акчи. Такође је евидентирана и вриједност у
износу од 1720 акчи од запуштених винограда. Ушур од мошт медри, износиo је 800,
што је изражено у новцу износило 3120 акчи. У нахији Ватница наведено је шест села:
Расухача, Бабе, Калица и Нарат која су пуста и у њима је забиљежен по једна hasa
винограда, док у селима Калача и Бабе нису евидентирани виногради који су регистровани раније.91
Као што се види из изложеног, између првог и другог пописа за непуних десет
година дошло је до смањења обима производње винове лозе. Свакако да је главни узрок томе био напуштање села нахије Ватница, изазвано турским освајањем овог простора, због чега је становништво побјегло испред турског зулума или је према најгорој
претпоставци настрадало приликом отпора окупатору.
Колики је обим производње био у питању најбоље, поређења ради, илуструје
сљедећи податак: Хумска нахија Попово, која има вјековну традицију у виноградарству, давала је мањи ушур од винограда од села Ватница. Према ранијим прорачунима
21 село нахије Попово давало је 782 мошт медри, док ушур села Ватнице износи 800
мошт медри, што је изражено у новцу износило 3120 акчи. 92
О пољорпривредним приликама у средњовјековној Ватници свједочи један интересантан документ сачуван у дубровачком архиву. Наиме, Радибрат Радовчић из
Ватнице из дијела Босне, одселио се у Дубровник гдје је радио као занатлија (pelliciarius
– кожар). Радибрат је 1. августа 1487. године склопио уговор са Вукашином Ратковићем
из Цернице код Гацка, договоривши се са истим да му прода своју имовину коју је
посједовао у родном селу Калцу у Ватници. Радибрат је како каже посједовао од старина земљу у Ватници. Церничанину је продавао виноград, шуму и воду, али и domus
campus (кућа у пољу), што са данашње временске дистанце представља непобитан доказ, да су хидрографске прилике у Ватници током XV вијека биле другачије од данашњих. Помињање куће у пољу наводи нас на закључак, да Фатничко поље у средњем
вијеку није периодично плављено, као данас. Договорено је приликом склапања уговора, Вукашин одмах да исплати један дио Радибрату из Ватнице, у натури и у новцу, док
је преостали дио требало да исплати у ратама током дужег временског периода. 93
Радовчићи се у Ватници помињу и у ранијем периоду. Године 1412. евидентиран
је Радохна Радовчић.94 Интересантно је да је 1434. године из Ватнице у Дубровник
отишао Радат Радовчић, који је склопио уговор о служењу на период од три године.
Можда је у питању претходно поменути Радибрат који је успио да изучи занат и остао да живи у Дубровнику, а да је писар његово име регистровао у нешто измијењеној форми.95

Ahmet Aličić, Poimenični popis, 420, 612.
Синиша Мишић, Хумска земља у средњем веку, 198.
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На подручју које је обухватала жупа Ватница постоје локалитети на којима се
налазе сачувани средњовјековни споменици биљези или стећци.
У селу Бачевица на локалитету Миса у каталошко-топографском прегледу забиљежено је 10 стећака у облику сандука. Међутим, у данашње вријеме на овом локалитету није такво стање. Након што је 1980-тих година путна комуникација проширивана
и асфалтирана, стећци су помјерени и преврнути. Неки су једним дијелом затрпани
земљом, а неки разбацани испод и изнад поменуте комуникације. Од наведеног локалитета источно, на удаљености од око километар, поред пута, у данашњем православном гробљу налази се стећак у облику сандука. На споменику је приказана представа
мушкарца који држи мач и копље. На стећку је евидентиран натпис и како је ишчитано
у њему се помиње „Радич Вукмановић“.96
У селу Фатници испод асфалтног пута, код породичне куће Чубрила, одваја се
макадамски пут који води ка Фатничком пољу. Одмах испод макадамског пута на око
200 метара удаљености, на локалитету званом Жупна Главица, налази се некропола са
27 стећака у облику сандука. Од поменутог броја осам њих је украшено.97
Такође, у селу Фатници педесетак метара испод асфалтног пута који води ка
Билећи, поред некадашње основне школе, налазе се два стећка у облику сандука. На
високом сандуку са постољем на бочној страни споменика налази се натпис. Како је
ишчитао Ћ. Трухелка у натпису се помиње „Иван Мрчић“.98
Идући из Фатнице на исток, на растојању од око два километра од претходно
наведене некрополе, налази се заселак Калац. Одмах, са десне стране пута смјештена
је средњовјековна некропола која броји преко 180 стећака. Некропола је некада била
бројнија. Проширењем путне комуникације, 80-тих година прошлог вијека, дошло је
до њеног измјештања и оштећења. И у овој некрополи, на једном крсту уклесан је натпис који каже: „А се пише Иван“.99
Значајан број средњовјековних споменика, све до данашњих дана сачуван је и у
селу Давидовићи које је некада припадало Ватници. У Доњим Давидовићима, на локалитету Ограда или Посијана Главица, на каменој гомили налази се украшен осамљен
стећак у облику сандука. На удаљености од око 200 метара источно од претходног локалитета, такође на каменој гомили, налази још један осамљен стећак у облику крста.
Споменик је украшен и има натпис. Како је раније ишчитано у натпису стоји: „ да се
зна овђе Вукмане лежи“.100
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На локалитету Гаљипов До, удаљеном око 1,5 км на исток од претходне некрополе, налази се још једна некропола са 9 великих плоча и једним великим крстом на
коме су представљени коњ и пјешак. На једној плочи уклесан је ћирилични натпис који
у транскрипцији гласи: „ А сије лежи Вукан Радонић. А много ли сам лежо а много ли
ми је лежат“. Недалеко од претходне, налазе се 22 стећка у облику плоча и сандука. У
овој некрополи налазе се два натписа. Како је раније ишчитано на једној плочи је уклесано: „ А сије лежи Радич Радојевић додје му крају + зида на ме Ђумојич. Но брати
[о]…“. На другом стећку, такође облика плоче исписано : „А сије лежи Радое раб божи
Добровић“.101
У селу Доњим Давидовићима налази се, колико је нама познато, један од највећих
сачуваних стећака. У питању је камени крст.
Средњовјековних споменика има и у селу Нарат које је припадало жупи, односно
нахији Ватници. Стећци се налазе на локалитету Баба-крст.
Поред средњовјековних некропола на овом малом простору значајан је број локалитета који се везују за православне цркве. У једном документу сачињеном од стране
радника некадашњег Музеја у Билећи и радника завода за заштиту споменика културе
некадашње СФР Босне и Херцеговине, забиљежено је да се у селу Нарату на локалитету Црквина, налазе рушевине цркве.102 У истом том документу, регистровани су
остаци цркава у селу Фатници на локалитетима: под Црвеном гредом, Пораћи, Сопот,
Црквина и Косе. Међутим, у данашње вријеме, једини сачувани црквени објекат у селу
Фатници јесте црква која се налази у Фатничком пољу подигнута на највишој тачки
гребена Хумац који раздваја поље на Горње и Доње. Црква у пољу на Хумцу посвећена
је св. Јоакиму и Ани и у поплавном периоду је неприступачна. Забиљежено је народно
предање да је оне године кад је Аустроугарска окупирала Босну и Херцеговину, ниво
воде био је толико велики, да је потопила гребен Хумац и стигла до крова цркве. Нема
писаних трагова о томе када је црква подигнута. Сматра се да датира из средњовјековног периода, а да је обновљена 1857. године, што потврђује натпис који се налази изнад
улазних врата.103
Све до турског освајања, подручје средњовјековне Ватнице насељавало је
хришћанско православно становништво о чему свједоче и дубровачки документи. У
првој половини XV вијека у Ватници је живио и дјеловао православни поп Новак.104
Године 1449. у дубровачким изворима регистрована је Мила, кћерка попа Новака из
Ватнице, која је требала да се уда за једног католика поријеклом са острва Мљет. Како
је Мила била православне вјере, а и њеном будућем мужу Ивану жена је још била жива,
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за тај брак било је неопходно добити одобрење од католичког великодостојника господина надбискупа, које је исти и дао.105
На основу турских дефтера можемо запазити да након турског освајања постепено долази до исламизације на подручју Ватнице. О исламизацији која је задесила
Ватницу у доба турске окупације сачувало се предање које је забиљежио Ј. Дедијер
током истраживања које је вршио крајем XIX и почетком XX вијека. Дедијер истиче
да је у народу чуо да исламизирана породица Бајрамовић, која је тада живјела на овим
подручјима, поријекло води од православне породице Столица. Такође, исламизирана
је и породица Перван (уз православну породицу Кулаш најстарија), а поријекло је водила од старе православне породице Мијача, као и породица Зилић која корјене вуче
од породице Ковачевић. Међутим, оно што представља својеврсну занимљивост јесте
да су у стара времена у Ватници живјеле православне породице Чампаре и Шарабе.
Чампаре су живјели у Бачевици. Из породице Чампара потицо је потурчени Панџапаша, који се из Цариграда вратио у Столац, па је за живота оца и мајке њима подигао
цркву у Фатници. Од њега није остало потомства, а његову имовину купили су Шарићи
из Стоца.106
Постојање породице Шараба у Фатници и данас свједоче неки локалитети попут
Шарабине Баре и Шарабине Омеђине. Наиме, из ове породице остао је само један младић који се потурчио и прешао на ислам. У својој каријери је успио да постане паша
у Египту, познатији под именом као Џезар Ахмет паша. Сматра се, да је управо овај
потурчени Шараба из Ватнице успио да заустави Наполеона у Египту. Забиљежена је
наводна Наполеонова изрека: „Да не би тог човјека ја бих преврнуо цијели свијет“.107
На крају морамо истаћи да овим радом нису заокружена сва разматрана питања и
нису исцрпљене све могућности за додатна истраживања о Ватници у средњем вијеку.
Један од разлога је условљеност ограниченог обима овог рада, па то остављамо за неку
другу прилику. Циљ је да научну пажњу скренемо на ово подручје, коме је по први пут
посвећено засебно истраживање.
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THE MEDIEVAL ŽUPA* – NAHIYA OF VATNICA
Summary
On the basis of disclosed and closed records of the Dubrovnik Archive, Turkish census from
1468–1469. and 1475–1477, researches on the ground and relevant literature, we made an attempt to
discover how the župa of Vatnica got its name and to define its borders that parted the area of Travunia
from the area of Hum. Vatnica had been populated before Slavic people settled the area. Recent history
records present Vatnica borders vaguely and imprecisely. Our findings contradict the findings presented
in history records that state Travunia borders stretch to Trusina.
The župa of Vatnica was placed eastward from the župa of Dabar in Hum land, with the borderline alongside Divin and Kuti village. In the northwest Vatnica bordered župa of Nevesinje alongside
Davidovići and Lukavac villages, while the southeast border was reaching župa of Rudine, east from
Narat village.
Turkish invasion brought in suffering and migrations with local people causing them to leave
their homes. Turkish administrative system naturalized itself according to its needs thus changing the
old borders. While occupied by Turks, a part of former župa of Vatnica, including Vatnica village,
became a part of Turkish nahiya Dabar, but at the same time on the east side of Vatnica village existed
nahiya of Vatnica stayed behind with six unpopulated villages, which was supported by the Turkish
census.
Windy political odds affected the medieval economy of Vatnica. Population pursued agriculture,
above all grape growing. They would breed draught cattle for transport and market. Economy of this region was partly influenced by Dubrovnik where the youngster would go to find work and learn trade.
Remainders of the past times are stone tombs called ‘stećak’ as well as the sites of orthodox
churches.
Key words: Vatnica, župa, Travunia, Hum lend.

Župa is socio-teritorial formation, which is, thanks to the convenient climatic conditions, well
settled and cultivated , too.
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