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OTOMAN DOKUMENTS ON BALKAN JEWS, XVI-th-XVII-th 
CENTURIES, Kompilatori: Vančo Boškov, Mark Epstein, 

Stefan Andreev
(Осмашшски документи за балканските 

Евреи, XVI-th-XYII-ти век), Софија 1990, 56.

Интересот на историската на- 
ука за еврејската популација во 
Османлиската Империја, поточно 
во југоисточна Европа, д-атира од 
почетокот на овој век. He е слу- 
чајно што истражувањата во 
оваа област ce фокусирани на 
проблемите сврзани со економ- 
ската активиост на оваа попула- 
ција. Непобитеи факт е дека еко- 
номскиот развој на Османлиска- 
та Империја — југоисточна Ев- 
ропа е резултат на економската 
активност на одделните нации во 
овие области... Евреите биле доб- 
ро примени и од османлиските 
султани .. .  биле директно под 
султановата власт и имале ста- 
тус на домииантно градско насе- 
ление. Ова говори за толерантнос- 
та на Турците кон другите рели- 
гии и нивните припадници.

Во Османлиската Империја 
Евреите имале многу повисок 
статус отколку во католичка Ев- 
ропа. Им бкле дадени истите пра- 
ва како на другото немуслиман- 
ско население, меѓу другото и 
слободно, иако дискретно, да ja 
исповедаат — својата религија, 
да хшаат подвижни и неподвиж- 
ни кмоти во селата и градовите, 
да тргуваат без пречки низ цела- 
та турска империја и да живеа/г 
насекаде во империјалга. (Во Ма- 
кедонија, Евреите (шпанските Ев- 
реи) дошле како откупени робо- 
ви од страна на нивните сонарод- 
ници). Како потврда за ваквата 
активност — на Евреите во рам- 
ките на Турската Империја, е 
книгата „Документи за балкан- 
ските Евреи", во периодот од 
XVI-ти до XVII-ти век од еми- 
нентии познавачи на туркологи- 
јата.

Во предговорот на неколку 
страници ce третира специфич- 
носта на активностите на Евреи- 
те, нивната трговска активност, 
придонесот во економскиот раз- 
вој на Империјата (само како 
трговци не како доктори, физи- 
чари, преведувачи, ниту па,к за- 
држувајќи ce на сегменти од нив- 
ниот живот што и онака не е 
доволно проучено), високата ор- 
ганизираност во грговската ак- 
тивност, што била главен фактор 
за нивниот успех во истата и за 
судбината на трговскиот капитал 
во рамките на феудалниот сис- 
тем. Тие практикувале разни 
вештини и занаети, a најсигурен 
и најпрофитабилен начин на 
инвестирањето на трговскиот 
капитал нашле во доходов- 
ниот систем MUQATAA (доход, 
приход, со значење „државен из- 
вор на приходи)“.

Во документарниот дел ce 
презентирани триесет и три до- 
кументи и тоа од наједноставни- 
те без посебен модел и стил, па 
ce до документи за продажби на 
куќи (док. бр. XII, XVIII, XXII, 
XXV, XXVIII). Сите куќи ce на- 
оѓале во Софија и сите купувачи 
биле Евреи. Документите носеле 
податоци за името на купувачот, 
продавачот, локацијата и описот 
на куќите, нејзините граници со 
другите имоти околу неа и изно- 
сот на цената.

Четири документи ce распра- 
ви (док. бр. XX, XXVII, XXXII, 
XXXIII) и тоа околу поседувахве 
земја (XX), поседување лозје 
(XXXII), околу долг (XXVII), де- 
лењето такси меѓу двете еврејски 
конгрегации Бала и Зир во Бито 
ла (XXXIII), Документот бр. XIX
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е близок нa оваа група и е обид 
на мутевелијата да собере потвр- 
ден долг од вдовицата и ќерката 
на починат Евреин.

Три документи претставуваат 
барања: за наплаќање штета (док. 
бр. III), за реализација ка долг 
од осталзииата на иочинат мусли- 
ман (IV), против гаранторот за 
долгот на Евреин (XII).

Неколку документи ce одне- 
суваат на плаќање џизие. Џизие- 
то е главарина, данок за немусли- 
мани што прво овозможува сло- 
бодно исповедање на религијата, 
потоа сталало порез за изземање 
од воени обврски cè додека не 
му исчезнала и последната трага 
со хсемалистичката револуција во 
Турција од кога и христијаните 
исполнувале воеиа обврска. Во 
врска со него има два загшса 
(док. бр. VII и VIII за Силистра 
и Пловдив, Бугарија) и седум бе- 
рати: (XIV, XV, XVI, XVII, 
XXIX, XXX XXXI) за собирање 
цизие од Солун, додека докумен- 
тот бр, XVI е писмо до собира- 
чот од Битола. Документите но- 
сат податоци за износот на џи- 
зието во акчи во гореспоменати- 
те места.

Два ферхмана од султанот 
Мехмед IV (1648—1689) се во вр- 
ска со жалбите на Евреите во 
Битола за злоупотреби на соби- 
рачите на такси (X), за изнуду- 
вање пари од Евреи од страна 
па кадијата на Софиска каза

(XI) и ферман за испенџе (такса 
за иемуслимани што Евреите ja 
плаќале заедно со џезието) од 
Софија (XXVI).

Преостанатите документи ce 
однесуваат на одделни проблеми 
во Империјата како: задоцнети 
сметки на Дунавските MUQATAA 
-i, градењето ан од страна на Си- 
јавуш-паша, румелиски беглербег, 
бијурулдија до кадиаскерот на 
Румелија Ахмед-паша во врска со 
немуслнманските жени што ja 
користеле јавната бања за мус- 
лимански жени, жалба во врска 
со кафеана што ce наоѓала не- 
посредно до вакуфот на евреј- 
скиот ан во СофиЈа.

На крајот од зборникот ce 
дадени толкувања на непознати 
зборови и термини, индекс иа 
сопствени имиња и географски 
индекс.

Излегувахвето од печат на 
овој Зборник на документи е не- 
посредна потврда за битисување- 
то на Евреите на овие простори 
уште од периодот на владеењето 
на Турците со Балканот просле- 
дено низ конкретни сведоштва за 
поодделни моменти, настани и 
личности. За некои од нив е на- 
веден и општествениот статус и 
нивната служба, a некои пак ce 
проследени и низ генерации кога 
и нивните наследници оставиле 
трага како дел од тој процес.
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