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ИСЛАМ КАО ИЗАЗОВ И СУДБИНА 

Размишљати и писати о исламу у српској прошлости и о 

прошлости српских земаља, њиховој садашњости и будућности, могуће је 

на више начина, на више равни и из више углова посматрано. За 

озбиљну анализу целине односа између Срба и свега онога што је 

уобичајено, а мисаоно прилично комотно, подразумевати под „исламом“, 

а услед чега је о појединим димензијама и аспектима исламског 

феномена тешко одређеније говорити, било би потребно неупоредиво 

више простора од оног задатог нашем огледу, а без сумње и знатно више 

знања и трансдисциплинарне стручности од оних на које потписник 

ових редова може рачунати. Поред тога, свеукупно поље српско-

исламских, или, тачније, српско-муслиманских односа током дугог 

периода је оптерећивано, и све до данас остало оптерећено, толиким 

наносима и хипотекама претежно негативног историјског памћења и 

политичко-идеолошке рационализације, односно тенденциозне 

инструментализације, да је крајње тешко изборити се за сразмерно 

објективно полазиште и одржати непристрасан научни приступ у 

сагледавању ове вишевековне и вишеструко сложене и слојевите 

историјске, егзистенцијалне и цивилизацијске релације. То је, уoсталом, 

и главни разлог због чега се у Срба досад није уобличила и 

институционализовала стабилна линија научне исламологије, иако за 

њено успостављање има / могло би бити много историјско-друштвених 

предуслова, а о потребама постојања ове дисциплине да и не говоримо. 

Једноставно речено, у српској средини концептуално је несигурно, 

вредносно замућено, морално преодговорно, јавно клизаво, а 

потенцијално чак и ризично говорити и писати о исламу и о 

муслиманима ван предела задате „политичке коректности“ датог 

тренутка, што се онда, непожељно и за науку неприхватљиво обилато, 

прелива у махом невешто прикривану „академску коректност“. Описана 
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ситуација није нека неразумљива, само српском духу и менталитету 

својствена аберација или ограниченост. Сасвим супротно, она се лако 

може рашчланити и разложно објаснити, разумети, па и схватити, као 

нешто у чему има развојне логике и резултативне закономерности. То, 

међутим, не умањује неповољан утицај који та посебна мисаоно-

емоционална констелација има на способност реалистичног 

промишљања комплекса српско-исламских/муслиманских односа и 

улоге ислама у српској (историјској) судбини.  

Управо имајући у виду претходно изнете запреке 

објективизовању представе о интеракцијском односу између Срба и 

ислама, у овом кратком разматрању тежиште ће, уз одговарајуће 

селективно илустровање појавама из прошлости и савремености, бити 

на покушају успостављања концептуалног и методолошког оквира за 

што поузданије, чињенично утврђивање главних обележја динамичног 

српско-исламског/муслиманског међуодноса, с неколиким типолошки 

релевантним карактеристикама. Ради појмовно-терминолошког 

рашчишћавања полазишта овог разматрања, потребно је на самом 

почетку осврнути се и на асиметрију бинарне опозиције „Срби – 

ислам/муслимани“, односно придевски формулисано „српско-

исламски/муслимански“ (односи), којом смо се досад служили. Прибегло 

јој се из нужде, а с намером да се укаже на уверење да и начелно, а 

особито конкретно, није исто говорити о исламу и о муслиманима, јер 

Срби (сем преретких исламолога) никада нису дошли у живи додир с 

исламом, као апстрактним системом догми, тј. верског учења и на њему 

заснованим идеалним вредностима, већ са историјским носиоцима 

ислама, муслиманима. Није постојало, не постоји и неће постојати биће у 

којем би се отелотворио идеални homo islamicus. Многи муслимани и 

групе муслимана с којима су се Срби сретали и делили историјску 

судбину били су, штавише, прилично далеко од таквог идеала, што је, 

уосталом сасвим нормално и једино могуће. С другe, пак, стране, како се 

не може порећи да је ислам, као религија и догма, нешто што у већој или 

мањој мери идентитетски и кохезивно прожима све муслимане и сва 

муслиманска друштва, па и она с којима су Срби долазили у додир и по 

чему се од њих суштински разликују, недопустиво је ту универзалну 

димензију занемарити, чему су склони представници тзв. 

релативистичких усмерења савремене исламологије и социологије 

ислама. Најисправније би, стога, можда било определити се за два 
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бинарна пара: (светосавско) православље – (претежно сунитски) ислам и 

Срби – муслимани (претежно Турци/Османлије, исламизовано словенско 

становништво – Муслимани, Бошњаци, исламизовани Албанци). Ако је 

нешто после овог појмовно-терминолошког разјашњења јасно, онда је то 

вероватно само осведочење колико је у теми којом се бавимо све 

компликовано. Наравно, изведено раздвајање верског од народносног 

плана могуће је само условно, у функцији усредсређеног аналитичког 

приступа и духовном и световном у структури посматраног међуодноса, 

док су ова два плана феноменолошки и практично до неразлучивости 

сливена. У међуетничкој и, касније, међунационалној интеракцији 

између Срба, Турака/Османлија, Муслимана/Бошњака и исламизованих 

Албанаца разлика у вери била је битна, суштинска, а у случају 

словенских Муслимана/Бошњака и кључно одређујућа разлика, 

дубинска differentio specifica, од које је све кретало и на коју се све 

враћало. Увек је то, у крајњој линији, било и остало сучељавање, чешће 

сударно него сусретно (православних/светосавских) хришћана и 

(претежно сунитских) муслимана. Чак и после вишедеценијског процеса 

планске и систематске атеизације и објективно до знатне мере 

узнапредовале секуларизације друштва у социјалистичкој и 

федеративној Југославији, сукоби током њеног бурног разбијања и 

растакања показали су како се потиснути архетипски слој верске 

припадности и на њој засноване идентитетске свести могу пробудити и, 

уз издашну и масовну индоктринацију, постати главни мотивацијски 

хумус за жестоко супротстављање по свему осталом најближем Другом 

(који донедавно и није био толико Други). Појмовно-терминолошко 

раздвајање православно-исламског и српско-муслиманског бинарног 

пара овде је учињено само зато да би се наше разматрање сместило на 

историјски, а не теолошки терен, јер би, у координатама овог издања, 

удубљивање у богословску компаратистику и проблематику теолошки 

заснованог међурелигијског дијалога јамачно било непримерено. То 

никако не значи да такве студије не могу уродити занимљивим увидима, 

али су они по природи ствари ограниченог домета, сем можда у 

хоризонту компаративног погледа на православну и исламски мистику, 

исихазам и суфизам. Неки пропламсаји идеје о томе да би ислам, као 

једну од трију монотеистичких религија, категоријално ваљало одвајати 

од Турака налазимо у генијалним Његошевим наслућивањима, на шта је 

својевремено луцидно указао владика Николај Велимировић. Али, као 
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што записа исти владика Николај, Његош је учио теологију по звездама, 

што је мало коме доступно... Посветићемо се, дакле, историјату и 

феноменологији сусретања, сукобљавања, суживота и узајамног утицања 

Срба и муслимана различитих етничких припадности, с којима су их 

географија и историја столећима доводила у везу.  

Поједностављено речено, током прошлости су „ислам као изазов“ 

за Србе поглавито били Турци, односно Османлије, док су „ислам као 

судбину“ оличавали и оличавају наши исламизовани сународници који 

су се после Другог светског рата званично, као нација, прозвали 

Муслимани, а од деведесетих година минулог века већински се 

изјашњавају као Бошњаци. Исламизовање значајног сегмента српског (и 

шире словенског) становништва, кроз процес који је с променљивим 

интензитетом трајао од 15. до краја 18. века, далеко+сежно је унео 

сасвим нови квалитет и драматично раслојавање унутар српског 

етничког корпуса. Сасвим је разумљиво што је прелажање на ислам у 

народу називано „турчење“, а муслимански неофити српског 

(словенског) порекла „потурице“, јер су у та времена Турци и ислам 

доживљавани као синоними. Домаћи муслимани, међутим, масовније 

никада нису толико пригрлили турски језик и културу свакодневног 

живота, да би се могли осећати и бити сматрани Турцима. Уосталом, за 

одомаћене етничке Турке коришћен је и назив „Туркуше“. Ни све 

Османлије нису, иначе, етнички били Турци, али је то у организацији 

друштва у складу са системом милета („конфесионалних народа“) тада 

било без већег значаја. Османлије су пресекли и зауставили развој 

српског средњовековног друштва, скренули га са магистралног 

хришћанско-европског правца, пригушили и преусмерили токове 

његових потенцијала у сопствену корист, укључили га у левантински 

културни круг, делом га исламизовали и већински претворили у рају. 

Кроз мучно, принудно вишевековно претрајавање под Османлијама, које 

је ипак било и неки вид саживота који подразумева међуутицаје, Срби су 

усвојили одређене елементе оријенталне материјалне кутуре, што није 

разумно порицати нити тој чињеници придавати само негативне 

конотације, иако се османска столећа никако не могу сматрати некаквим 

„златним веком“ Балкана, како се то у склопу неоосманистичких 

посезања данас тумачи. Напротив!  
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Сваком ко би желео да продре испод површине историјске 

појавности и њених савремених идеолошких ревизија, како би стигао до 

дубинског слоја, до магме и колоплета српско-муслиманских односа, 

требало би свесрдно препоручити да се обрати једном старијем и помало 

заборављеном, оригиналном огледу нашег великог историчара, и 

мудраца, Радована Самарџића. Реч је о историјском огледу „Турци у 

српској историји“, објављеном 1992. године у првом (и једином!) тому 

Зборника за оријенталне студије (данас непостојећег) Међуодељењског 

одбора за оријенталне студије САНУ. Зборник је, иначе, био посвећен 

Самарџићевом херцеговачком земљаку, академику и професору Правног 

факултета у Београду, чувеном стручњаку за шеријатско право, Мехмеду 

Беговићу, што, с обзиром на садржину и поруке есеја, свему даје и 

додатни, леп симболички смисао. У овом огледу, научно и искуствено 

чврсто утемељеном, писаном с ретком способношћу аналитичког 

понирања у вртлоге историјских брзака и понорница, супериорном 

умешношћу одвајања битног од небитног у синтетичком закључном 

засвођавању, с одважношћу упућивања изазова неким освештаним 

„истинама“ и са Самарџићу својственим књижевничким полетом, аутор 

неколиких капиталних историографских студија и романсираних 

повести о Османском царству упућује на оне најбитније детерминанте 

без чијег уважавања није могуће разумети све меандре српско-

муслиманских односа некада, данас и сутра. А те детерминанте је нужно 

стално имати у виду, да се, како пише Самарџић, „не би склизнуло у 

метафизику“. А лоше метафизике, и на њој заснованих мистификација, у 

тумачењу српско-муслиманских односа било је и има превише. Ево 

једног навода из Самарџићевог огледа, у коме је сажето саопштен суд о 

природи преверавања Срба, међу којима је, како аутор напомиње, 

„исламизација најтемељније спроведена“: „Залудне су све распре да ли је 

било или није било насилног превођења у ислам, јер свако напуштање 

једне и примање друге вере, не само појединачно него и групно, не да се 

замислити без претходног притиска било које врсте. Међу најтеже 

притиске долази стављање у изглед боље и безбедније егзистенције, али 

и убеђивање како је најбоља вера она која се нуди, јер је, уосталом, 

садржајнија, изазива мање моралних дилема, нуди свакидашња 

задовољства и осигурава рајско насеље. Осипајући се пред ударима 

освајача, многи Срби су примили ислам ради спасавања живота и 

имовине, али и услед потребе да се уклопе међу пуноправне и да осете и 
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другом свету прикажу свој повећан значај. На српском простору, Турци 

су мање насељавали своје племенике него у другим земљама, али су 

настојали на исламизацији зато што су из своје проницљивости знали да 

потурчењаци с више умешности могу разједати своје дојакошње 

земљаке и рођаке него било ко други. На Балкану, а поготово на Блиском 

истоку, историјски талози били су сувише дубоки да се не би створило 

опште искуство како преверице носе собом, најчешће потиснуту у 

подсвест, кивну омразу против оних које су напустили као некадашње 

једновернике, тако да се повремено пред собом доказују изливом беса 

управо на те људе“. Ако се реченом дода непревазиђена литерарна 

„дијагноза“ синдрома продужене кризе идентитета код исламизованих 

Срба, коју је у Дервишу и смрти оставио Меша Селимовић („Ни с ким 

историја није направила такву шалу као са нама. До јуче смо били оно 

што данас желимо да заборавимо. Али нисмо постали ни нешто друго. 

Стали смо на пола пута, забезекнути. Не можемо више никуд. Отргнути 

смо, а нисмо прихваћени. Као рукавац кога је бујица одвојила од мајке 

ријеке, и нема више ни тока ни ушћа, сувише мален да буде језеро, 

сувише велик да га земља упије. С нејасним осјећањем стида због 

поријекла, и кривице због отпадништва, нећемо да гледамо уназад, зато 

задржавамо вријеме у страху од ма каквог рјешења“), добијамо 

аналитички кључ који, ако се употреби, а не злоупотреби, сигурно отвара 

капију разумевања комплекса српско-муслиманских односа, како у 

новијој историји тако и дан данас.  

Турци и њихов ислам били су, сумње нема, вековима страшан 

изазов и искушење за Србе, наневши им несагледиву и ненадокнадиву 

цивилизацијску штету, учинили их народом „на Истоку Запада“, 

померили им геополитичку осу, али их нису уништили, тако да су 

почетком 19. века поново одлучно ступили на велику историјску сцену у 

превирању. Пут ослобађања од османске власти био је мукотрпан, 

испуњен уздизањем, посртањем и падањем, у стално променљивој 

геополитичкој једначини тзв. „источног питања“, у жрвњу између 

међународне подршке, ценкања, продаје и издаје. Ипак, Османлије су на 

крају отишли, повукли се у Азију и нестали са српског националног 

хоризонта. Са њима се повукао и, условно речено, њихов ислам. Србима 

Турци више нису задавали главобољу нити представљали било какав 

проблем, све док, сасвим недавно, као један од приоритета своје 

неоосманистичке доктрине и на њој засноване спољне политике, нису 



17 

прегнули да се као газде врате на Балкан, њихову никада прежаљену 

Румелију. У време непосредно по ослобођењу српских земаља, па чак и 

док су неке од њих номинално још биле део Османског царства, Турци не 

само да нису побуђивали гнев и негативна осећања нове српске 

интелектуалне елите у настајању, него су чак неки књижевници, кроз 

особени оријентализам, давали одушка жалу за „пустим турским“, док 

Вук Караџић, у чије се „европејство“ не може основано сумњати, с главе 

није скидао фес, а турцизме, као део народног говора, није протерао из 

свог Рјечника. Био је то здрав и неоптерећен однос према бившем 

окупатору и пораженом непријатељу, али и животно и културно 

објективно блиском страном иноверном народу. Иноверном, али 

страном, с којим се више није делила ни земља, ни држава, а ни хлеб 

насушни. Тек кад су се они који су давно донели ислам на Балкан 

вратили у Азију, показало се да није њихово вишевековно империјално, 

окупаторско присуство било пресудно за однос између Срба и вере 

Алахове, већ преверавање једног дела домаћег становништва, чиме је 

ислам, трајно придобивши део српског етничког корпуса, постао српска 

судбина.  

Чињеница да на српском животном простору има много 

истојезичних муслимана српског, односно словенског порекла почела се 

испољавати као, показало се, непремостива препрека народном 

јединству паралелно с одвијањем процеса афирмисања националних 

држава на Балкану. Носиоци националног суверенитета постале су 

већински хришћанске нације, што је њихове муслиманске сународнике 

довело у сасвим нови, мањински статус поданика националних држава у 

којима се се почели осећати, а и бити доживљавани, као угрожено страно 

тело. Били су дезоријентисани, већином потпуно анационални, навикли 

на милетски поредак конфесионалне идентификације. Диференцијација 

на религијској основи и раније је била изражена, па су тако, рецимо, тзв. 

Бечки или Морејски рат (1683–1699) и Аустро-турски рат (1736–1739) 

дали знатно убрзање сврставању становника Босне и Херцеговине на 

хришћанску, односно османску страну, у зависности од верске 

припаданости. Све то није, међутим, имало нити је могло задобити 

карактеристике националног опредељивања у модерном смислу. Да ће 

подвајање на верској основи бити погубно по српски народ схватали су 

поједини српски национални прваци и борци за ослобођење од 

аустроугарске власти, па је тако један од вођа Херцеговачког устанка 
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(1875–1878) Мићо Љубибратић 1895. чак и превео Куран на српски језик, 

како би Србима оба закона показао да њихове вере имају много 

заједничког, док је у Београду Драгутин Илић у исто време објавио веома 

благонаклону биографију веровесника ислама Мухамеда под насловом 

Последњи пророк (1896). Свест појединаца о штетности апсолутизовања 

верске припадности као главне вододелнице унутар истог етничког 

корпуса није, међутим, била довољна да се супротстави духу времена, 

јачању уверења да између националне српске и православне верске 

припаданости мора постојати пуно поклапање, као и пропагандном и 

планском институционалном деловању сила ненаклоњених Србима и 

Србији, првенствено аустроугарске администрације у Босни и 

Херцеговини, у смеру отуђивања иноверника унутар истога народа, па се 

постепено стварала и ширила, а од стране самих Срба и њихових 

установа интериоризовала представа једне у бити неосноване 

нормалности и законитости, према којима не може бити Срба 

муслиманске и католичке вероисповести. Католици су постајали Хрвати, 

док су муслимани лутали и колебали се, у зависности од променљивих 

околности, пошто није било нације којој би се могли приклонити. Овај 

прилично дуг процес „национализовања“ наших муслимана, а и 

специфичност улоге религије у уобличавању националне свести на 

јужнословенском простору добро је познат и свестрано проучен, чему је, 

посебно кад је о настанку „синтетичке“ муслиманске нације реч, својим 

анализама драгоцен допринос дао Милорад Екмечић. Нема, стога, 

потребе на њему се овде дуже задржати. Важно је, међутим, 

констатовати да је, социолошки посматрано, реч о завршеном и 

иреверзибилном процесу верско-националне идентификације, на шта 

индивидуални случајеви враћања у православље не могу, сем 

симболички, битније утицати. Треба се одрећи илузија о изгледности 

неког ширег покрета таквога обратног усмерења, иако је српски етнички 

корпус националним подвајањем на верској основи неоспорно битно 

окрњен и ослабљен, како супстанцијално тако и геополитички. Али, ту се 

ништа више не може учинити и не треба чинити, јер може бити само 

контрапродуктивно. Нико нема право да у име историјске, 

антрополошке и демографске истине некоме ускраћује или оспорава 

слободан избор политичког припадања одређеној нацији. Чињеница да 

су се припадници многих старих беговских породица (нпр. Селимовића, 

Карабеговића, Градашчевића, Селмановића, Љубовића, Бајровића, 
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Кадића, Спаховића, Хасанагића, Диздаревића, Мушовића, 

Мурадбеговића...) дуго у националном смислу осећали Србима доказ је да 

је све, под одређеним околностима, могло и другачије да се одвија, али 

није, и српско национално осећање је код већине данашњих Бошњака 

потиснуто или сасвим избледело. С друге, подједнако важне стране, 

међутим, не може се и не сме прихватити ретроактивно прекрајање 

чињеница прошлости у функцији заокруживања националног 

идентитета, као што је упорна тежња да се, мимо општеприхваћених 

научних сазнања, изводи нека мистична (и мистификаторска) етничка и 

духовна вертикала бошњачких старинаца, од времена кад у Босни, како 

је писао Сафвет бег Башагић, „није било Срба ни Хрвата“. Та „парадигма 

Босна“, како је овај пројекат претенциозно крштен деведесетих година 

прошлог века, поред етногенетичке, укључује и лингвистичку 

компоненту која се огледа у апсурдном доказивању да је „босански језик“ 

суштински различит од српског, односно хрватског. Да буде сасвим јасно 

(а није свима и увек!), лингвистичко оспоравање посебности „босанског 

језика“ као језичког система није у истој равни с расправама о његовом 

имену (босански или бошњачки) или правном статусу, премда и у тим 

доменима има поприлично нејасноћа. Порекло, дакле, заједничко, језик 

такође... остаје само ислам! Ослањање на веру има код 

Муслимана/Бошњака, као „закаснеле нације“ (без икакве негативне 

конотације, јер нација се, као политички народ може формирати увек кад 

се за то стекну објективни и, нарочито субјективни, односно идејни 

услови), кључни значај, јер их реално једино ислам одваја од 

истојезичних православаца Срба и католика Хрвата. То подједнако важи 

и за теисте и за атеисте, с тим што ови други обично говоре о „исламу 

као култури“. Тако је и за Србе, од којих су Муслимани/Бошњаци 

знатним делом настали и од којих баш зато желе што демонстративније 

да се дистанцирају, после османског доба стране окупације поново 

постао друштвено, политички и психолошки актуелан феномен и фактор 

чијем се деловању не може умаћи. Неопходно је, стога, изградити 

дугорочну националну стратегију односа према муслиманском чиниоцу 

у српској судбини, како према њему не бисмо имали само пасиван или 

реактиван став. Ово тим више што се, сасвим у складу са далекосежним 

закључцима Радована Самарџића, у неоосманистичким плановима 

изнова експанзионистички амбициозне Турске, а и у неким другим 

центрима међународног исламизма, рачуна с балканским муслиманима 
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као с најпоузданијим и најделотворнијим унутрашњим савезничким 

ослонцем на већински хришћанском простору некадашње Румелије. 

Радикална исламистичка индоктринација у словенским муслиманским 

срединама озбиљно начетим секуларизацијом, културно обележеним 

еклектичком османском традицијом и сразмерном умереношћу и 

прагматичношћу ханефитског мезхеба (верско-правне школе), с 

окренутошћу према Европи, логично би морала бити доживљена као 

нешто насилно, страно и зазорно. Она то, поготово у наметљивој 

вахабитској варијанти, стварно и јесте, али одбојност према једнородним 

Србима и неоснована подсвесна фрустрација услед наводног греха 

преобраћења и издаје прадедовске светосавске вере, чему повода делом 

даје и не увек добронамерно, одмерено и примишљено српско 

понашање, уз снажну домаћу и страну пропаганду и разнородне 

интересне мотивације, све то доприноси да се исламски разликовни 

чинилац апсолутизује до размера правог фатализма. Тако, само 

привидно парадоксално, универзалистичко учење ислама, за које је 

свака етничка и национална припадност по дефиницији секундарна, па и 

потенцијално штетна по јединство светске муслиманске заједнице 

(umma), а то је управо модел за који се залажу исламистички 

фундаменталисти и екстремисти, у спрези с бошњачким национализмом, 

одсудно кристализованим у ратном сукобу деведесетих година, постаје 

експлозивно пуњење разорне мине у срцу Балкана. Исто, али на нешто 

другачији начин, важи и за исламизоване Албанце, но они су, са српског 

становишта и пореклом и језиком, попут Турака, потпуни странци, а 

нација су и без ислама, тако да су и даље велики изазов и искушење, али 

не и судбина. Срби се изазовима и искушењима морају што одлучније и 

мудрије супротстављати, али судбину морају, да би и споља и изнутра 

опстали, одговорно и озбиљно, а и крајње обазриво, узети у своје руке. А 

ислам је део те судбине.  
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ПРЕПИСКА ОБЛАСНИХ ГОСПОДАРА У БОСНИ КАО ДИО СРПСКОГ 
КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА* 

Апстракт: Обласни господари у Босни (Хрвоје Вукчић Хрватинић, 
Павле Раденовић и његови синови Петар и Радослав, те Сандаљ Хранић 
Косача и његов синовац Стјепан) располагали су организованим 
канцеларијама из којих су излазила писма упућивана на разне стране. У 
највећем броју случајева то је био Дубровник, али је преписка одржавана 
и са другим политичким субјектима тог времена (Угарска, Венеција, 
Турска). Оригинали тих писама, у огромном броју случајева, нису 
сачувани, али зато јесу преписи, при чему се мора поменути име 
дубровачког „словенског“ канцелара Руска Христифоровића који је 
биљежио сва писма која је Дубровачка општина слала од 1395. до 1423. 
године. Његов рад наставио је канцелар Никша Звијездић, али ипак није 
био толико досљедан. Највећи дио рада садржи биљешке о већини 
писама у појединим препискама.  

Кључне ријечи: преписка, обласни господари, Босна, Хум, Дубровник, 

Венеција, Турска, Угарска, канцеларије, посланици, Хрвоје Вукчић, Павле 

Раденовић, Радослав Павловић, Сандаљ Хранић Косача, Стјепан Вукчић 

Косача. 

Након смрти краља Твртка I Котроманића (март 1391. године) у 

босанској држави запажа се јачање појединих великаша. У наредне двије 

деценије они постепено „заокружују“ своје области, уз преузимање неких 

прерогатива краљевске власти. Како је то у науци прихваћено, они 

постају „краљеви у својим областима“. У исто вријеме почињу да воде 

самосталну политику не само у домаћим оквирима, него и изван граница 

оновремене босанске државе. Њихова дипломатска активност изражава 

се на различите начине: кроз личне сусрете са другим политичким 
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субјектима, кроз слање својих посланика у различите мисије, кроз 

примање посланика друге стране на својим дворовима, и коначно кроз 

преписку. Овај посљедњи вид дипломатског саобраћаја биће обрађен у 

оквиру овог рада. Да би исти био остварен било је неопходно да  

обласни господари располажу организованим канцеларијама у којима 

се помињу личности испред чијих имена стоје називи „дијак“ и 

„логотет“. Они су по наређењу и диктату обласних господара писали 

писма, која су потом слали преко курира или дипломата (ако је било 

неопходно објашњење) другим политичким факторима са којима су 

одржаване везе и рјешавана различита питања.  

Будући да је постојала опасност да се писама дочепа 

непријатељска страна, они који су их слали прибјегавали су разним 

лукавствима попут ушивања писама у одјела или слања више курира од 

којих је само један носио право писмо док су други били коришћени да 

заварају непријатеља.1 На праксе отимања писама нису били имуни ни 

великаши у Босни. Тако су почетком децембра 1398. на територији 

Радича Санковића била отета писма која је Дубровачка општина слала 

својим посланицима код краља Остоје.2 И поред тога постојала је 

опасност да се противничка страна дочепа писама, те се у средњем 

вијеку појављују и шифре које би онемогућиле да у случају њихове 

заплијене они који их читају било шта разумију од тога. Посебно су 

Млечани имали разрађен систем шифри који су пажљиво чували дуги 

низ година.3  

                                                             
1 Обично су противници жељели да спријече комуникацију или да се упознају са 
садржајем те преписке. У највећем броју случајева упућивана су два курира од 
којих је један имао важне документе, јер би већи број њих изискивао и веће 
трошкове. Лексикон српског средњег века, приредили С. Ћирковић и Р. 
Михаљчић, Београд 1999, 303 (С. Ћирковић). 
2 Сигурно је то било у вези са незадовољством војводе Радича који је био 
потиснут из преговора о уступању Приморја Дубровчанима када је уз краља на 
његово мјесто дошао војвода Хрвоје. Ј. Мијушковић, Хумска властеоска породица 
Санковићи, ИЧ 11 (1960) 43. 
3 Дијелови депеша, па чак и цијеле депеше биле су шифроване. Чак су имали и 
посебне службенике само за шифре, а касније је Вијеће десеторице имало надзор 
над државним шифрама. Када су осјетили опасност да би непријатељ могао 
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Међутим, шифре у преписци су примијењиване и међу 

дипломатама обласних господара у Босни. Најпознатији примјер пружа 

случај дипломата Павловића, Остоје Паштровића и Будислава 

Богавчића из фебруара 1431. Они су се тада налазили у Дубровнику гдје 

је одржаван својеврсни мировни самит у коме су учествовали турски 

емисар Али бег, угарски посланик Стефан Бишкељи, као и Прибислав 

Похвалић као представник војводе Сандаља. Како нису имали 

овлашћења да склопе мир, кнез Остоја је кренуо на двор војводе 

Радослава, али је из Требиња упутио два писма у Дубровник. Једно је 

било за Али бега, док је друго било за његовог колегу Будислава кога је 

тим писмом на прикривен начин позвао да напусти Дубровник , што је 

он убрзо и учинио, наравно пазећи да се при томе не открије његова 

стварна намјера.4 Друга врста опасности била је у томе да се некоме да 

писмо, а тај га уручи другој страни, наравно непријатељској. Такав 

случај је био са Ђурђем Главочом који је добио писмо од војводе 

Стјепана Вукчића, али је прешао на страну Млечана којима је у мају 

1443. уручио Косачино неотворено писмо.5 

Што се тиче обласних господара у Босни и њихове преписке, 

тешко би било извршити било какву класификацију на проблемској 

основи којом би се формирали поједини поднаслови, те се одлучујем да 

их посматрам појединачно кроз преписку појединих кућа. У огромном 

броју случајева радило се о њиховој преписци с Дубровчанима, али ће 

бити поменути и сви они случајеви у којима се они дописују с другим 

владарима, великашима и градовима. 

 

                                                             
открити њихово значање, они су се бринули за изум нових шифара. V. P. 
Potemkin, Historija Diplomacije, Zagreb 1951, 139. 
4 Када се то десило и открило, посебно је незадовољан био турски емисар Али 
бег. Ђ. Тошић, Босански „лутајући витезови“ Паштровићи, ИЧ 58 (2009) 166. 
5 Он је био на страни Грубачевића и остао је вјеран њима чак и након што су се 
Паштровићи одметнули од Сињорије и пришли Стјепану. У међувремену, када је 
војвода покушавао довести и њега у свој табор, стигло је поменуто писмо, али је 
он са њим побјегао на млетачку територију, те га је у мају 1443. дао на увид 
њиховим властима. И. Божић, Немирно Поморје XV века, Београд 1979, 134. 
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1. Хрватинићи. Канцеларија Хрватинића била је добро 

организована, иако се то не би могло рећи по малом броју сачуваних 

писама или повеља проистеклих из ње.6 Једно од првих писама које је 

војвода Хрвоје упутио у Дубровник биљежи се крајем марта или 

почетком априла 1400, када је протестовао због задржавања турских 

посланика у Дријевима, на шта су Дубровчани одговорили 8. априла 

бранећи се да они за то нису криви, али да ће учинити што је у њиховој 

моћи како би се прави кривци открили, а затим и казнили.7 Почетком 

септембра исте године услиједило је ново писмо у коме Дубровчани 

јављају војводи о забрани трговања људима и кријумчарењу соли .8 

Почетком октобра 1401. Хрвоје је упутио писмо у Дубровник 

тражећи њихову помоћ за освајање Омиша, али су га они у писму из 

средине истог мјесеца љубазно одбили указајући да он има довољно 

снаге да побиједи и веће противнике него што је био тамошњи кнез 

Маркул.9  

                                                             
6 На основу дубровачких одговора на писма херцега Хрвоја зна се да их је било 
22. Већином су писана ћирилицом и српским језиком, док је за само једно 
наведено да је било писано на латинском језику. Сасвим сигурно да је број 
писама потеклих из његове канцеларије био много већи, имајући у виду 
преписку са другим политичким субјектима тог времена. G. Čremošnik, Bosanske i 
humske povelje srednjeg vijeka, GZM, VII (1952), 333. 
7 Хрвоје је посредовао у успостављању веза Турака и краља Ладислава коме су 
вјероватно кренули поменути посланици. Истицали су како су их пропустили 
кроз Дубровник иако је Дмитар Краљевић као вазал краља Жигмунда тражио да 
се задрже већ у Дубровнику. Из експозиције Хрвојева писма види се да је истим 
поводом њима писао и краљ Остоја. М. Пуцић, Споменици српски I, Београд 2007², 
27–28; Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма I–1, Београд 1929, 448–449; 
А. Фостиков, Писмо дубровачког кнеза и Општине великом војводи Хрвоју Вукчићу 
Хрватинићу, ССА 2 (2003) 185, 189–191. 
8 Они су у писму од 2. септембра истакли како су издали својим подређеним 
властима наређење којим се забрањивала два поменута вида трговине. D. 
Kovačević, Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, Sarajevo 1961, 49, нап. 34; Ђ. Тошић, 
Трг Дријева у средњем вијеку, Сарајево 1987, 101. 
9 Он је од њих тражио помоћ у лађама које би опсјеле Омиш с мора док би он то 
учинио с копна. Свој захтјев правдао је тиме да је њихов грађанин те да му 
требају пружити одговарајућу помоћ. Дубровчани су у писму истицали gospodstvo 
ti èsté àkosnä i úzъmo`ni morét(é) takovú ~lovä~icú òdoläti i òsvétit(i) sé i mnogo 
vékämъ i vékämъ òd(ъ) nèga, a naasъ mnogosmérno molimo gospodstvo ti ú tomъ némoité 
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Почетком марта 1402. Дубровчани су писали Хрвоју с намјером 

да им помогне око регулисања имовине једног њиховог поданика.10 

Почетком маја исте године у Дубровник је дошао слуга војводе Хрвоја, 

Ратко Мишановић с његовим писмом у коме је протестовао због 

дубровачке заклетве бискупу вранском против њега и краља Остоје. На 

то су Дубровчани 13. маја упутили писмо у коме су се извињавали због 

тога, уз одговарајуће аргументе.11  

Почетком фебруара 1403. Дубровчани су се у писму упућеном 

Хрвоју жалили на капетана из напуљске флоте који је одбијао да дâ 

слободан лист за њихове трговце.12 Мјесец дана касније услиједило је 

Хрвојево писмо у којем је тражио дубровачку помоћ за своје сроднике 

                                                             
úkladati. Попут Дубровчана, исто је тражио и од Сињорије, али је такође био 
одбијен. F. Miklosich, Monumenta Serbica, Viennae 1858, 250; М. Пуцић, Споменици 
српски I, 35–36; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 449–450; F. Šišić, Vojvoda 
Hrvoje Vukčić Hrvatinić i njegovo doba, Zagreb 1902, 142. 
10 Радослав Радомилић је трговао на његовој територији гдје га је задесила смрт. 
Чувши за то они су упутили Петуна Остојића, али су и Хрвоја замолили да му 
помогне око имовине покојника. М. Пуцић, Споменици српски I, 37; Љ. 
Стојановић, Повеље и писма I–1, 450; D. Kovačević, Trgovina, 49, нап. 34. 
11 Уз писмо и сам Ратко је усмено пренио незадовољство господара због те 
заклетве. Дубровчани су се бранили тиме да су се заклели краљу угарском, а не 
против краља и војводе. Уз то су тврдили да Паскоје Растић ништа није говорио 
лоше о краљу, те су приложили писмо шибенске општине о томе. У њему се 
помињу Хрвојеви наредбеници у том граду што је јасан знак да је овај 
далматински град до средине 1402. признавао Хрвојеву власт. М. Пуцић, 
Споменици српски I, 39–40; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 451–452; F. Šišić, 
Hrvoje, 145; В. Ћоровић, Хисторија Босне, Бања Лука – Београд 1999, 369; Ј. Мргић 
Радојчић, Доњи Краји – Крајина средњовековне Босне, Београд 2002, 84.  
12 Жалба се односила и на засужњене људе који никако није хтио да пусти, те 
чак није желио да им да било какав одговор око тога. У писму Дубровчани су 
наглашавали gospodstvo da ti úzna primismo èdanъ listъ òdъ na{éga vlastélina òdъ 
Túdra Bav`élikà koi listъ gospodstvo ti k nèmú poslia{é i ú tomé listú razébrasmo da 
è Ratko Mi{anovikъ tvoèi milosti rékalъ da è kapétanъ òdъ davna údalъ i poslalъ naamъ 
ú Dúbrovnik(ъ) òni listъ slobodni i za to da ti zna gospodstvo èrъ mi do danasъ näsmo 
togai lista òdъ kapétana imali. М. Пуцић, Споменици српски I, 45–46; Љ. Стојановић, 
Повеље и писма I–1, 453–454. 
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нестале у Косовској бици за које се пронио глас да су живи и да се 

враћају из турског ропства након Ангорске битке.13 

Крајем прољећа 1403. избио је рат између Босне и Дубровника у 

коме се Хрвоје држао углавном по страни, мада су од њега власти 

Општине очекивале помоћ у смиривању сукоба. Тек крајем 1403. Хрвоје 

се активније умијешао у рат о чему свједочи дубровачко писмо од 27. 

децембра.14  

У првој половини марта 1404. у Дубровник је дошло Хрвојево 

писмо којим је јављао о свом измирењу с краљем Остојом, на шта су они 

одговорили 14. марта.15 Врло брзо стигло је ново херцегово писмо у 

којем је он препоручио кнеза Павла Раденовића као дубровачког 

пријатеља, на шта су они одмах одговорили.16 У писму из посљедњих 

дана маја те године Дубровчани су му нудили да на двору краља 

Жигмунда говоре у његову корист, а против краља Остоје.17 Средином 

августа 1404. Дубровчани су упутили херцегу Хрвоју писмо у коме су се 

жалили због проблема које су њихови трговци имали у Дријевима .18 У 

                                                             
13 Дубровчани су у свом одговору од 16. марта обећали да ће се распитати за њих 
и то код византијског цара чији се долазак у то вријеме очекивао у Дубровнику. 
М. Пуцић, Споменици српски I, 47–48; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 454. 
14 Претходно је упутио писмо у Дубровник по свом поузданику Ратку 
Мишановићу. Дубровчани су били задовољни његовим садржајем, изражавајући 
наду да би ускоро могла да се деси каква доброта између њега и краља, а која би 
сасвим сигурно водила и крају рата. М. Пуцић, Споменици српски I, 51; Љ. 
Стојановић, Повеље и писма I–1, 455; F. Šišić, Hrvoje, 180; В. Ћоровић, Хисторија 
Босне, 383; Више видјети у А. Смиљанић, Дубровачко писмо херцегу Хрвоју 
Вукчићу Хрватинићу, ГПБ 6 (2013) 17–23. 
15 Иако им је такав развој ситуације био не баш прижељкиван, они су 
изражавали своју радост због тога. Још су изразили наду да ће сада бити лакше 
постићи споразум с њима. М. Пуцић, Споменици српски I, 52–53; Љ. Стојановић, 
Повеље и писма I–1, 457–458. 
16 Дубровачко писмо је написано 26. марта када су му јавили да га прихватају за 
свог пријатеља. М. Пуцић, Споменици српски I, 54. 
17 Ако је то Хрвојева жеља, њихови посланици су понудили своје услуге, а све у 
нади да ће доћи до приближавања херцега и Жигмунда, те коначно и његовог 
преласка у табор Луксембурговаца. F. Šišić, Hrvoje, 183. 
18 Наводно су службеници херцега Хрвоја забранили продају соли њиховим 
трговцима, иако им је он гарантовао да они то могу урадити. Зато су га молили 
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сљедећем писму херцегу, оном с почетка фебруара 1405, опет су се 

жалили, овај пут због неког брода који је починио штете на Корчули .19 

Мјесец и по дана касније у Дубровник је стигао Ратко Мишановић с 

херцеговим писмом на које су Дубровчани одмах одговорили .20  

У првој половини октобра 1405. у Дубровник је стигло херцегово 

писмо које је, за разлику од других, било писано на латинском језику. У 

њему је Хрвоје оптужио Дубровчане како круже гласови о њиховим 

плановима да својим бродовима нападну и освоје Раб, али су они то 

својим писмом од 15. октобра оштро демантовали.21 Неколико дана 

касније власти Републике поново су писале херцегу, овај пут жалећи се 

на пљачку једног млетачког брода, при чему су били оштећени и 

њихови трговци, уз захтјев да се опљачкано врати, а кривац, неки 

Петручио из Палерма, који је извршио пљачку, казни.22 На оба писма 

херцег је одговорио писмом које је у Дубровник донио његов посланик 

Кракра. Услиједио је дубровачки одговор, такође у виду писма којим су 

тражили поврат опљачканог, уз увјеравања херцега да нису спремали 

                                                             
да продају бар оно што су донијели, а за послије да ће видјети. М. Пуцић, 
Споменици српски I, 57-58; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 459–460. 
19 Дубровчани су у писму упућеном Хрватинићу између осталог саопштавали a 
sъdi prosimo va{ú vélikostъ da bisté tämъ lõdémъ povéläli da ònú ðétú popravé i s toga 
ihъ popédépsali da bi namъ i na{ämъ né údili néré priàli ònakoi kako k namъ vidé vélikostъ 
va{ú, èéré va{a vélikostъ vä kämъ pútém(ъ) i kako èsú òni òtoci ú na{ähъ rúkahъ. М. 
Пуцић, Споменици српски I, 58–59; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 460–461. 
20 Занимљиво је да су истог дана, 23. марта писали и херцеговом кнезу Сплита 
Рауфу (Раупу) Драговићу. Они су истицали радост због његовог унапређења 
надајући се да ће им и на новом положају бити пријатељ. М. Пуцић, Споменици 
српски I, 59–60; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 461, 480–481.  
21 У писму су истакли како нису ни мислили, ни планирали сличну акцију, те да 
не треба поклањати пажњу лажним гласинама. М. Пуцић, Споменици српски I, 66; 
Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 461–462. 
22 Писмо је упућено 21. октобра, истог дана када је писмо сличног садржаја 
упућено и војводи Сандаљу. Будући да је кривац за пљачке био у Задру, 
очекивала се херцегова реакција. М. Пуцић, Споменици српски I, 67–69; Љ. 
Стојановић, Повеље и писма I–1, 462–463; E. Kurtović, Veliki vojvoda bosanski 
Sandalj Hranić Kosača, Sarajevo 2009, 166. 
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своје галије за напад на Далмацију.23 Како није било назнака да ће доћи 

до поврата опљачкане робе и новца, они су поново писали херцегу 

средином новембра исте године.24 

Крајем јануара 1406. Дубровчани су упутили писмо херцегу да 

му се захвале на учињеним услугама, али и да га замоле за још једну .25 

Сљедећа преписка међу њима биљежи се средином марта исте године, 

али она није била толико важна и више се односила на неке њихове 

приватне послове.26 У посљедњој декади октобра 1406. Дубровчани су 

херцегу упутили два писма, од којих се друго односило на краља Остоју 

који је тада био у Дријевима у ишчкевивању дубровачког брода кога су 

они писмом и обећали.27 Почетком децембра исте године Дубровчани 

                                                             
23 Дубровчаки одговор херцегу од 27. октобра је значајан јер се у њему наводи 
èrъ òdъ va{é lõbvé primismo listъ nútъ òdъ Krъkra koi bä{é pisanъ latinski i ú nèmъ 
razébrasmo ðo namъ va{a lõbavъ pisa{é èrъ vi è ré~(é)no da na{é goliè òpralàmo na 
Dalmaciõ i ò vsémъ ú tomъ listú òdъpisasmo èrъ b(o)gъ zna da ò tomъ näsmo mislili ni 
radili kako kè va{a lõbavъ i poslä òbъnaiti, а затим су се освранули на пљачку у којој 
су оштећени њихови трговци, те су још писали zato molimo té kako lõbima priàtélà 
i po~ténoga òbätnika kako vi è bole b(o)gъ nastavilъ búdi ti milostъ dati rédъ da sé namъ 
vrati ðo ni sú úzéli. М. Пуцић, Споменици српски I, 69–70; Љ. Стојановић, Повеље 
и писма I–1, 464. 
24 Претходно је Хрвоје одговорио, али не на онај начин како су Дубровчани 
очекивали те су били принуђени на слање новог писма. У њему су истицали како 
је дио опљачканог у Сплиту, а остало по другим градовима, те да све врати као 
што им је раније обећао. М. Пуцић, Споменици српски I, 71; Љ. Стојановић, Повеље 
и писма I–1, 465. 
25 Он им је обећао помоћ у трговачким пословима. Захваљујући му на томе, 
писмом од 23. јануара још су тражили да помогне ослобођење једног њиховог 
властелина кога су Пуљизи заточили у Задру. М. Пуцић, Споменици српски I, 74–
75; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 465–466. 
26 У писму од 20. марта Дубровчани су питали херцега када ће бити у Сплиту да 
исплате неки новац, док се за мајстора за контуш мора сам побринути пошто 
њихов и поред молби није хтио кренути на пут. М. Пуцић, Споменици српски I, 78; 
Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 466–467. 
27 Само се чекало да им јави и они би послали брод. Поново су очекивали од њега 
ослобођење њиховог властелина у Задру, као и поврат опљачкане робе. У 
претходном писму, оном од 22. октобра, захваљивали су му што их је опомињао 
да се чувају Јакубача. Том приликом још су га молили да изврши своје обећање 
за Растићеву со. Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 467–468. 
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су се у писму упућеном Хрвоју жалили што краљ Ладислав није наредио 

својим галијама да не угрожавају Дубровчане.28 

У новом писму упућеном херцегу у априлу 1407. године 

Дубровчани су му одговарали да су Остоји дали вјеру да може доћи у 

њихов град, те да друге вјере немају, те су се чудили због чега он у њих 

сумња.29 Крајем маја исте године захваљивали су херцегу на бризи о 

њима и јављали су о доласку посланика краља Ладислава .30 Почетком 

септембра 1407. власти Општине јављале су Хрвоју како су добили 

његово писмо.31 

Крајем јануара или почетком фебруара 1409. херцег је јавио 

Дубровчанима како је прешао у табор краља Жигмунда, на шта су они 

одговорили писмом од 9. фебруара изражавајући велику радост због 

тога.32 У писму од 21. јула Дубровчани су херцегу нудили сарадњу и 

заједнички напад на Задар, који је и даље признавао врховну власт 

краља Ладислава.33 Већ 13. августа они су упутили ново писмо Хрвоју 

коме су одговорили како су својим трговцима наредили да немају посла 

                                                             
28 Ипак су истицали своју наду како ће се то десити, те да ће их он поново 
примити за своје слуге. Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 469. 
29 У писму су наглашавали како су исту вјеру давали и другим владарима који су 
слободно долазили и боравили у њиховом граду. Љ. Стојановић, Повеље и писма 
I–1, 470. 
30 Још су му јављали о отимању неког њиховог брода, али и обећању да ће исти 
бити враћен, те су тих дана и очекивали да се то деси. Љ. Стојановић, Повеље и 
писма I–1, 272–273. 
31 Не зна се шта је оно садржавало пошто се у одговору од 2. септембра не 
наводи ништа конкретно, осим уопштених ријечи b(o)gъ zna ò vsakoi va{oi skrъbi i 
vsakomú va{émú nédragostnú naamъ è nédrago, a ò vsakòm(ъ) va{émъ dobrú i ðo è vamъ 
drago vés(é)li smo kako vъsé ò na{émъ dobromъ i srъd~(ъ)nomъ priàtélõ. Љ. Стојановић, 
Повеље и писма I–1, 470–471. 
32 У истом писму су му захваљивали што неће више вршити безакоња њиховим 
трговцима у Дријевима. М. Пуцић, Споменици српски I, 94–95; Љ. Стојановић, 
Повеље и писма I–1, 471–472. 
33 Претходно су код Корчуле разбили неке напуљске бродове, те им се чинило 
као идеалан тренутак за опсаду Задра. М. Пуцић, Споменици српски I, 96; Љ. 
Стојановић, Повеље и писма I–1, 472–473. 
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међу његовим и Сандаљевим људима, већ само да плаћају царину у 

Дријевима.34 

Најпознатије Хрвојево писмо није оно које је имао у 

кореспонденцији с Дубровчанима. У питању је његово писмо које је упутио 

краљици Барбари с намјером да се оправда да није издајник како га је 

оптужио њен муж краљ Жигмунд. Као залог своје вјерности нудио је 

градове Врбас и Козару, тражећи да се читав случај испита пред витезовима 

Змајевог реда коме је и сам припадао. Изражавао је своју вјерност краљу 

Жигмунду и жељу да му и убудуће служи без обзира што га је овај 

прогласио издајником сматрајући да за то није крив сам владар него људи у 

његовом окружењу, иначе освједочени херцегови противници од раније.35 

Међутим, ово његово писмо није имало никавог ефекта, као ни друга која је 

слао лично краљу. Жигмунд их је давао на читање његовим непријатељима 

који су се на тај начин наслађивали потенцијалној пропасти херцега.36 

Ускоро је Хрвоје добио турску помоћ којом се одржао у својој 

области. Посљедње од значаја за ову тему јесте преписка између Хрвоја и 

Дубровчана марта 1415. којом се Хрвоје желио поново приближити 

Дубровчанима, али им је истовремено замјерао због њихових планова 

према Омишу, што су они одлучно демантовали.37 

                                                             
34 Било је то у вези с првим сукобима између Хрвоја и Сандаља будући да су сада 
били на супротним странама у рату за угарско насљеђе што се рефлектовало и 
на раскид њиховог савеза. М. Пуцић, Споменици српски I, 98; Љ. Стојановић, 
Повеље и писма I–1, 473. 
35 Чак је упозоравао краљицу на могућност сарадње Босанаца с Турцима и своју 
жељу да не умре као јеретик. Уз то је помињао и краљеве заклетве према њему, 
као и његова писма која су потврђена краљевским печатом, али и печатима 
других великаша. Напомињао је краљици и то да је кум њиховој ћерки. F. Šišić, 
Hrvoje, 228–229; В. Ћоровић, Хисторија Босне, 412; Ј. Мргић Радојчић, Доњи Краји, 
92–93. 
36 Потврда тога су ријечи сплитског надбискупа Дујма који је из швајцарског 
Кура извјештавао своју владу како није могуће вјеровати колико писама шаље 
херцег било краљу било другим великашима. Међутим, на њих краљ није 
одговарао, већ је дао могућност његовим непријатељима да одговарају у његово 
име. F. Šišić, Hrvoje, 229; В. Ћоровић, Хисторија Босне, 412. 
37 Том приликом они су истицали своје пријатељство с њим, иако је он тада био 
на другој страни, оној која је подржавала повратак на власт Твртка, а којој је 
припадао кнез Павле Раденовић. Чак су му у том писму и прилично ласкали: 
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2. Павловићи. Иако су њихови баштински посједи били у 

источној Босни и као такви помало изоловани од Дубровчана, 

временом се повећавала преписка међу њима. Томе је свакако 

допринијело територијално проширење Павловића на Требиње и 

Конавле, чиме су се њихови посједи додиривали с дубровачким. 

Њихова преписка видљива је први пут крајем новембра 1400 , када се 

кнез Павле Раденовић жалио због пребјегавања његових људи на 

дубровачке посједе. Дубровчани су се бранили да није тако, те да су од 

раније издали наређење да се забрани насељавање на њиховом 

земљишту.38 

Средином октобра 1403. кнез Павле упутио је писмо у 

Дубровник којим је нудио примирје, али су га власти одбиле .39 

Дубровчани су у својим писмима понекад савјетовали обласне 

господаре. Тако су учинили и са кнезом Павлом средином јула 1404 , 

када је он желио да прода олово које је узео као дуг од протовестијара 

Николе. Будући да је овај био дужан и у Дубровнику, они су га 

савјетовали да то не чини, јер би се одмах појавили његови повјериоци 

да то наплате, на што по њиховим законима имају пуно право.40  

                                                             
b(o)gъ è vä mnogo bismo vés(é)li razúmävъ ò va{ém(ъ) dobròm(ъ) zdravъõ i 
slavnomъ stanъõ gospodstva ti i vsakoi va{oi vékini. М. Пуцић, Споменици српски I, 
129; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 474; В. Ћоровић, Хисторија Босне, 415; E. 
Kurtović, Sandalj, 206. 
38 Истина је да је један његов пастир побјегао на њихову територију, али га они 
не могу вратити јер би тиме погазили властите законе о слободи. У истом писму 
још су му саопштавали свих ових дана имали смо гласове по мору од млетачких 
бродова да је татарски велики господин освојио велику Севастију и поплијенио је 
и вратио се. А за Бајазита сматрају да је у Бруси и да је распустио војске. М. 
Пуцић, Споменици српски I, 49; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 246–247; Т. 
Вуковић, Писмо Дубровачке општине кнезу Павлу Раденовићу, ГПБ 3 (2010) 87; А. 
Бабић, О односима вазалитета у средњовјековној Босни, Годишњак Друштва 
историчара БиХ 6 (1954) 42. 
39 У овој мировној иницијативи учествовао је и краљ Остоја. В. Ћоровић, 
Хисторија Босне, 380; С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, 
Београд 1964, 200. 
40 Претходно је у Дубровник стигло Павлово писмо у којем је он изложио своју 
намјеру за продајом тог олова. М. Пуцић, Споменици српски I, 54–55; Љ. 
Стојановић, Повеље и писма I–1, 247–248. 
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Добри односи с кнезом Павлом примјетни су и у прољеће 1405 , 

када му Дубровчани захваљују због помоћи њиховим интересима код 

краља и херцега.41 У октобру 1405. кнез Павле писмом је тражио азил у 

Дубровнику, што су му власти одобриле писмом од 22. октобра.42 Писмо 

сличног садржаја упутили су Дубровчани кнезу Павлу и почетком 

септембра 1407. наглашавајући да слободно може доћи и боравити у 

њиховом граду.43 Почетком октобра 1412. Дубровчани су се жалили 

кнезу Павлу на његовог вазала Радослава Бранковића који је опљачкао 

њихово село Осојник.44 

Након убиства кнеза Павла августа 1415. руковођење овом 

породицом прешло је у руке његовог сина кнеза Петра. Прво писмо које 

су му Дубровчани упутили 23. априла 1416. није било нимало пријатно 

пошто су у њему оптужили његовог вазала жупана Ђурђа (Јурја) због 

пљачки које је извршио на њиховој територији као и пријетњи које је 

исказао у свом писму. Због тога су уз своје писмо ставили и Ђурђево 

(Јурјево) да га упозоре на опасност која би се могла десити, очекујући 

истовремено Петрову реакцију да заустави ратоборне намјере свог 

вазала.45 

                                                             
41 Њихови посланици код краља, Паскоје Растић и Мароје Бунић, претходно су 
писали својој влади како им је кнез Павле бил добри помоћник при господину 
краљу и херцегу и на сваки добар пут настојал. То су му и саопштили у писму од 
26. марта 1405. F. Šišić, Hrvoje, 188. 
42 Азил је вриједио не само за кнеза Павла, већ и за његову породицу и људе, као 
и имање на исти начин као што смо и другу господу примали. М. Пуцић, 
Споменици српски I, 69; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 249; В. Ћоровић, 
Хисторија Босне, 393. 
43 У писму кнезу Павлу од 5. септембра истицали су va{oi lõbvä òdъpovädamo 
Dúbrovnikъ ès(t) slobodno mästo vsakomú, a navlaðno vamъ koga imamo za mnogolõbima 
priàtélà i srъd~(ъ)na, a ú Stonъ né bi niðtor(ъ) slobodno kako i gospodstvo ti moré znati. 
Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 249–250; Било је то у вези са походом краља 
Жигмунда који је у то вријеме угрожавао вазале краља Ладислава у Босни. 
44 Уз то су му послали и Радослављево писмо с почетка августа у коме је изјавио 
да је то учинио по наредби кнеза Павла. Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 251–
252. 
45 У истом писму Дубровчани су хвалили Петровог брата Радослава чија војска 
није учинила ништа лоше, изузев у његовом незнању, а он је обећао да ће 
оправити што буде могао. Поред жупана Ђурђа (Јурја) војску Павловића 
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Дубровачка писма нису само ишла на адресе обласних господара. 

Било је и оних која су упућивана њиховим дипломатама, а та појава је 

видљивија од почетка треће деценије 15. вијека. Тако су они 27. јануара 

1421. писали водећем дипломати Павловића, кнезу Браилу Тезаловићу, 

увјеравајући га да према њему немају злу вољу. Од њега су очекивали да 

помогне њихове поклисаре на двору Павловића.46 Претходно су крајем 

децембра 1420. писали кнезу Остоји Паштровићу и крстјанину Влатку 

Тумурлићу у покушајима посредовања за рјешавање сукоба између 

војвода Радослава и Сандаља.47 

У исто вријеме кад и његовим дипломатама, Дубровчани су 

писали и војводи Радославу упозоравајући га да се држи преузетих 

обавеза према уговору с почетка новембра 1420. године .48 Крајем 

                                                             
предводио је и Стјепан Милорадовић. Они су опустошили Сливно, највише 
захваљујући турским одредима који су их као помоћни пратили у том походу. 
Због тога је Вијеће умољених 23. марта одлучило да се обавијести кнез Петар 
super factis predictis. DAD, Cons. Rog. I, 39–40; Đ. Tošić, Vojvoda Petar Pavlović. Prilog 
istoriji Bosne početkom XV vijeka, JIČ 1–2 (2001) 40–41, нап. 46; Ђ. Тошић, Прилог 
проучавању Доњих Влаха у источној Херцеговини, Зборник за историју Босне и 
Херцеговине 4 (2004) 114; О овој преписци више видјети у А. Смиљанић, 
Дубровачко писмо кнезу Петру Павловићу и писмо жупана Ђурђа кнезу стонском 
и властели стонској, ГПБ 3 (2010) 137–146. 
46 Заузврат су му обећавали позајмицу од 200 перпера, а све то је било у вези с 
њиховим првим покушајима за куповину дијела Конавала који је био у 
власништву војводе Радослава. Наравно, на снази су остајала и њихова прва 
обећања Браилу о добити 1.000 дуката и дубровачког грађанства. То је свакако 
учврстило Браилову позицију што се види и по титули кнеза којом га 
Дубровчани редовно ословљавају. М. Пуцић, Споменици српски I, 151–152; Љ. 
Стојановић, Повеље и писма I–1, 534; A. Babić, Diplomatska služba u srednjovjekovnoj 
Bosni, Sarajevo 1995, 95–96; P. Živković, Diplomatska aktivnost Braila Tezalovića, 
Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu 9–1 (1973) 36–38. 
47 Вијеће умољених је одлуку да се пише тим дипломатама донијело 7. децембра, 
да би то било потврђено два дана касније. М. Динић, Из Дубровачког архива III, 
Београд 1967, 223; То би се могло довести у везу с њиховом мисијом у граду 
подно Срђа с почетка новембра исте године. P. Ćošković, Krstjanin Vlatko i njegovo 
doba (1403–1423.), Croatia Christiana periodica 35 (Zagreb 1995) 39. 
48 Он је већ почетком 1421. почео да показује своје намјере да погази склопљени 
уговор, те су они упутили писмо 12. јануара, при чему су га подсјећали на ријечи 
његових посланика, крстјанина Влатка и кнеза Остоје, о љубави и пријатељству 
међу њима. A. Babić, Diplomatska služba, 99. 
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јануара 1422. Дубровчани су писали војводи Радославу да су његови 

наводни дужници изјавили како му нису ништа дужни и како су спремни 

да се око тога с њим суде.49 Ускоро је преписка око тога потиснута у други 

план будући да је вазал војводе Радослава, кнез у Конавлима, Бранко, 

напао и опљачкао њиховог конавоског кнеза у Соколу. То је био повод за 

преписку која је обиљежила читаву прву половину те године. Дубровчани 

су се писмима обраћали и војводи Радославу и кнезу Бранку, а посебно их 

је нервирало то што су један на другог сваљивали кривицу. Због тога су од 

Сандаља тражили помоћ у посредовању око санирања овог инцидента.50 

Преписка кроз март и април није успјела, те су се Дубровчани војводи 

писмом поново обратили 22. априла. Опет су тражили да се опљачкано 

врати истичући како је кнез Бранко на њихово претходно писмо изјавио 

како ће убудуће учинити још горе ствари.51 

                                                             
49 Очигледно да је претходно он упутио писмо којим је навео о којим се то 
особама ради. У писму од 26. јануара они су истицали како су његовом 
посланику Богдану Муржићу рекли po zakonú òbъna{ъd(ъ) radi smo nikomú pravdä né 
skriti … a knézъ Bogdanъ naamъ òdъgovori i ré~(é) nékõ nikoga präti ni iskati side prädъ 
vasъ razmä òvolikoi néka bi búdú téi rä~i navästilъ a òni òdъdä bähú réko{é né ~úèmo sé 
dlъ`ni kъdé mú drago mi pripravni s Bogdanomъ na razlogъ. Љ. Стојановић, Повеље и 
писма I–1, 579.  
50 Прво су Дубровчани писали Радославу 28. фебруара. Тада су му јавили о тој 
пљачки. Молили су га да утиче на кнеза, односно да му нареди да опљачкано 
врати. С друге стране, Сандаљев кнез у Соколу, Радич, изјављивао је да са тим 
нема ништа. Већ 26. фебруара они су поводом овог инцидента писали и војводи 
Сандаљу. Дана 4. марта писали су и кнезу Бранку да им врати што је отео. 
Услиједило је ново дубровачко писмо Радославу (31. марта) у коме су тражили 
санирање посљедица инцидента, али у томе нису имали превише успјеха. М. 
Пуцић, Споменици српски I, 161–163, 167; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 
321–322; 580, I–2, 2–3; Више видјети у А. Смиљанић, Дубровачко писмо војводи 
Радославу Павловићу поводом пљачке кнеза Бранка, ГПБ 7 (2014) 51–58. 
51 Дубровчани су на почетку писма војводи Радославу навели kakono stidъ nasъ 
èstъ toliko kratъ pisati vi za vélikú nédvòrðinú Brankovú ali inako né morémo vidävъ{i 
troà gospodstva vi k naamъ za to òъpisanъà mnogopo~téna i krasna a navlastito òvoi pis(a)niè 
sъdanè ú koèmъ naamъ pisasté da kè vъsé òpravit(i) i vratiti i k tomú òdъ va{é milosti 
takogè primismo ·v×· lista, èdanъ koi pisa{é Brankú, a drúgi `úpanú Radosavú Glavikõ, 
i za to gospodstvú vi daèmo úznatъ èrъ Brankú poslasmo va{é milosti listъ i mi mú 
pisasmo, a ònъ naamъ né hoté òdъpisati niðòrъ, nú na rä~ъ òdъporú~i naamъ a po na{émъ 
~lovkú mnogo nédvòrnähъ i népo~ténähъ i zlähъ rä~i a govoré ú~inilъ smъ vamъ i va{émú 
knézú zlä i népo~téno i òðъ vi hokõ i grъgè ú~initi. М. Пуцић, Споменици српски I, 
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Послије једног кризног периода у који су запали преговори око 

уступања Конавала, ситуација се почела поправљати од почетка 1425. У 

првој половини те године готово сваког мјесеца у Дубровник су стизала 

писма кнеза Браила Тезаловића, док му је истим поводом отписивао Матеј 

Градић кога је Вијеће умољених овластило за тај вид дјелатности.52 До 

договора око продаје Конавала дошло је крајем 1426, али је претходно те 

године такође била присутна преписка између Браила и опуномоћених 

Дубровчана.53 У јеку тих преговора они су се Радославу обраћали и 

поводом других питања. Тако су крајем априла 1426. писали протестујући 

због царина које је уводио на подручју Требиња.54 

До погоршавања односа између Дубровчана и војводе Радослава 

долази након убиства Баљина Стајчића и његових синова, иначе поданика 

Републике. За ово су били оптужени људи Павловића, те су Дубровчани 

тим поводом и писали војводи Радославу.55 Крајем 1436. Дубровчани су 

                                                             
168; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 581–582; Комплетна преписка и 
преговори који су вођени како би се ријешила ова непријатна ситуација 
обрађени су у раду А. Смиљанића, Конавоски инцидент, Зборник радова са 
Научног скупа 15 (Бања Лука 2014) 163–172. 
52 Браило је својим писмима покушавао сазнати да ли Република остаје при 
ранијим обећањима и то како према читавом послу, тако и конкретно према 
њему. Његова писма су била више него драгоцјена за дубровачке власти јер их је 
редовно обавјештавао о војводином расположењу и свим оним промјенама које 
су биле тако карактеристичне за њега. Од пресудног значаја за читав посао била 
је и турска опасност која је могла донијети Радославу губитак Конавала без 
икакве надокнаде. А. Ивић, Радосав Павловић, велики војвода босански, ЛМС 245 
(1907) 30; В. Ћоровић, Како је војвода Радослав Павловић продавао Дубровчанима 
Конавље (1423–1427), Годишњица Николе Чупића 36 (1927) 103; P. Živković, 
Brailo, 42–44. 
53 У фебруару 1426. помиње се његова преписка с Матејом Градићем и Томом 
Бунићем. Био је то својевсрни наставак преговора из претходне године. P. 
Živković, Brailo, 45. 
54 Одлуку о слању писма донијело је Вијеће умољених на сједници 21. априла 
1426. И у каснијем периоду они су се жалили Радославу због увођења царина у 
Требињу. Д. Ковачевић, Развој и орагнизација царина у средњовјековној Босни, 
Годишњак Историског друштва БиХ 6 (1954) 234; С. Ћирковић, Херцег Стефан 
Вукчић Косача и његово доба, Београд 1964, 23; Ђ. Тошић, Требињска област у 
средњем вијеку, Београд 1998, 175. 
55 Дубровчани су о читавом случају обавијестили и Браила Тезаловића и Вукаса 
Прибиловића очекујући њихову помоћ и посредовање код Радослава. Он је 
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поново писали Браилу као дипломати Павловића у вези с преговорима око 

куповине пограничног краја Површи.56  

Почетком 1444. војвода Иваниш, као насљедник Радослава, упутио 

је преко Дубровника писмо деспоту Ђурђу и угарском краљу.57 

Дубровчани су 27. октобра 1449. слали писмо војводи Иванишу и његовој 

мајци Теодори као одговор на њихово писмо које је претходно стигло у 

град подно Срђа.58 Након ране смрти војводе Иваниша руковођење 

породицом прешло је у руке његове млађе браће, војводе Петра и кнеза 

Николе. Дубровчани су 21. јуна 1451. писали војводи Петру жалећи се што 

пружа војну помоћ херцегу у рату против њих.59 

 

3. Косаче. Од обласних господара највише материјала када је ријеч 

о овој теми односи се управо на ову породицу. То је сасвим очекивано када 

се имају у виду сва политичко-економска пословања која су они имали не 

само с Дубровчанима, него и с Которанима, Млечанима и Османлијама.60 

Једно од првих писама које су Дубровчани упутили војводи Сандаљу је из 

средине новембра 1397, када су се обраћали тражећи укидање трга соли у 

                                                             
одбацио те оптужбе, те је чак протестовао што га оптужују без разлога. P. 
Živković, Brailo, 49. 
56 То писмо није сачувано, али је вјероватно било написано и послано о чему 
свједочи одлука Вијећа умољених да му се одговори у току сљедећег дана – 
суботе. На крају ова преписка, као и непосредни преговори нису донијели 
никакав договор. P. Živković, Brailo, 51. 
57 На тај начин желио је да помогне новом краљу Томашу чији положај није био 
сигуран будући да га је оспоравао најмоћнији великаш у Босни – војвода Стјепан 
Вукчић Косача. B. Nilević, Posljednji Pavlovići – Bosna sredinom XV stoljeća 
(neobjavljeni magistarski rad), Beograd 1977, 30. 
58 У том писму одговара се domine Teodore et vayvode Ivanis et Radosavi Bani et 
Vocichne eius filii. DAD, Cons. Rog. XI, 117 (27. X 1449); М. Шуица, Босанска 
властеоска породица Бановићи, ИГ 1–2 (1993) 31, нап. 31. 
59 У исто вријеме краљ Томаш је покушавао да Павловиће привуче у супарнички 
табор, али у томе није био успјешан. С. Ћирковић, Херцег, 154. 
60 Његова канцеларија радила је пуном паром, јер у питању нису били само 
документи везани за преписку, већ и за привилегије, потврде, депозите, улагање 
новца на добит, закупе, куће, царине, дохотке и трибуте. E. Kurtović, Sandalj, 378. 
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Суторини код Новог.61 Сљедеће године, 20. марта Дубровчани су писали 

Сандаљу обавјештавајући га о слању брода по његову супругу Јелену која 

је у Будви била угрожена.62 Проблеми с продајом соли у Суторини јављају 

се и касније о чему свједочи дубровачко писмо из априла 1402. године.63 

Средином марта 1404. Дубровчани су упутили писмо Сандаљу да га 

обавијесте о пуштању његовог човјека Ненада, те да би он сада требао да 

пусти њихове људе и врати опљачкано злато.64 Бољи односи с Републиком 

                                                             
61 Том приликом они су се позивали на уговор који су склопили с краљем 
Твртком. Истим поводом обраћали су се и његовој супрузи Јелени. М. Пуцић, 
Споменици српски I, 11; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 253–255; В. Ћоровић, 
Хисторија Босне, 364; М. Гецић, Прилог босанској историји (1397–1399), ИГ 1–2 
(1953) 56; E. Kurtović, Sandalj, 101.  
62 Томе је претходило Сандаљево писмо у којем је изражавао забринутост због 
положаја у коме се нашла његова супруга Јелена у Старом Граду, односно Будви. 
Истог дана када и Сандаљу, они су писали и Јелени уз обећање да ће послати 
брод по њу ако то буде неопходно. Чини се да је она дуже вријеме боравила у 
Будви, што су жељели да искористе Балшићи и да дођу у посјед тог града. М. 
Пуцић, Споменици српски I, 12–13, Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 255–256; Р. 
Поповић, Два писма Дубровчана госпођи Јели и војводи Сандаљу Хранићу, ГПБ 2 
(2009) 111, 113–114; Крајем априла наређено је заповједнику дубровачке галије 
да укрца Сандаљеву супругу, истичући да неће двапут по њу долазити. J. Tadić, 
Promet putnika kroz Dubrovnik u srednjem vijeku, Turistički savez, Dubrovnik 1939, 
113. 
63 Из њега сазнајемо да су Хранићи милост од босанског краља испросили да сол 
продају у Суторини. Спор око соли на крају је довео и до једне поморске битке у 
близини Новог. На нападнутом броду био је и барски надбискуп. Том приликом 
они су га молили да се слични инциденти више не дешавају. М. Пуцић, 
Споменици српски I, 38-39; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 257–258; П. 
Драгичевић, Писмо Сандаљу Хранићу поводом напада његових људи на 
дубровачки брод, ГПБ 2 (2009) 147, 150. 
64 Три мјесеца касније, они су му опет писали po sémъ listú va{oi priàzni damo 
úznatъ za vi{é ré~(é)nné na{é zémlè, èrъ narédъbénici gospodstva vi i `úpaniè mnogo 
zabavlàõ na tähъ na{ähъ zémlàh(ъ) na{ämъ lõdémъ i pläné imъ i vsako imъ zlo ~iné i 
né òstavlàõ ihъ s miromъ stati, a va{a lõbavъ zna kako è namъ hércégъ i vi i drúzi s vami 
priàtéliè pisali i porú~il(i) da úläzémo i primémo téi na{é zémlè primoriè kako vsé 
na{é vlaðé i da napravlàmo a òvéi zabavé koè ~iné úfamo da näsú s va{omъ västiõ zato 
mnogo molimo té kako srъd(ъ)~noga priàtélà búdit(i) milost po{li zapovädaè 
narédbénikom(ъ) gospodstva ti da né imaõ za na{é zémlè i za na{é lõdi zlomъ posla, i da 
imъ vraté ðo imъ sú úzéli. М. Пуцић, Споменици српски I, 53–55; Љ. Стојановић, 
Повеље и писма I–1, 258–260; Б. Храбак, Јадран у политичким и економским 
настојањима Сандаља Хранића и Степана Вукчића Косаче, Зборник радова: 
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видљиви су и по Сандаљевом писму с почетка јуна исте године када је 

јавио властима о својој дозволи за слободно кретање њихових трговаца по 

својој области.65 У првој половини августа 1404. биљежи се неколико 

писама која су размијењивали Сандаљ и Дубровчани, а чија је тематика 

била углавном везана за преговоре око статуса села Лисца у Приморју.66 

Након постизања договора око села Лисац и читавог низа 

привилегија које је добио војвода Сандаљ, његови односи с Дубровником 

били су добри, што се одразило и на њихову преписку. Тако су му они 23. 

маја 1405. писали о бјежању краљевих људи у Стон.67 Међутим, ускоро је 

преовладала преписка око случаја Сандаљевог слуге Вукана који је 

наводно проневјерио око 600 перпера његовог новца у Дубровнику. 

Власти су га браниле, истичући како за све што је потрошио постоје 

одговарајући рачуни, а као знак да он није починио никакву издају 

вратили су бојног коња који је са њим дошао у град подно Срђа.68  

                                                             
Српска проза данас. Косаче – оснивачи Херцеговине, Билећа–Гацко–Београд 
2002, 393. 
65 Упоредо са тим отпочели су и преговори с циљем рјешавања преосталих 
спорних питања. F. Šišić, Hrvoje, 186. 
66 Прво су Дубровчани 4. августа писали како су то село добили од краља и Босне, 
мислећи на сабор великаша у којем је учествовао и сам Сандаљ. Због тога су 
очекивали и његову потврду тог посједа, а како је он то одбио, услиједило је 
ново писмо у коме се потенцира међусобно пријатељство. Куртоазне ријечи као 
да Сандаљу за Лисац нису ништа значиле, те су Дубровчани 14. августа упутили 
ново писмо, овај пут пристајући на Сандаљеве захтјеве око исплате депозита и 
поврата неких дугова. Сигурно да је све то било у служби да се војвода наговори 
за поврат и потврду дубровачког власништва над селом Лисац. М. Пуцић, 
Споменици српски I, 56–57; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 260–262; Б. Бабић, 
Два писма Дубровчана војводи Сандаљу, ГПБ 3 (2010) 111. 
67 Претходно им је он послао писмо у коме је такође преовладавала та тематика. 
Дубровчани су у одговору навели va{é priàzni listъ primismo i razúmäsmo ðo namъ 
va{a lõbavъ pi{é a govoré da sú näki kralèvi lõdi pribägli ú Stonъ, b(o)gъ vä èrъ toi 
úna{ú västъ nä, mi smo prъvo za toi ~úli, a sъdi primivъ va{é pis(a)niè tъi ~as 
úpisasmo listъ na{émú knézú ú Stonъ ako è koi ~lov(é)kъ dobägalъ dag a izъréné i sъ 
vsämъ imanièm(ъ) na dvorъ èrъ smo radi i hotni dobré i staré zakoné úzъdrъ`atъ. М. 
Пуцић, Споменици српски I, 64; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 263; Б. Храбак, 
Јадран, 394. 
68 Дубровчани су Сандаљу тим поводом писали прво 10. јуна 1405. када су 
изјавили да га не могу предати јер би тиме погазили сопствене законе. Коначно 
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У другој половини септембра 1405. биљежи се нова преписка 

између Сандаља и Дубровчана,69 као и око 20. октобра када су се они њему 

жалили на пљачку њихових трговаца коју је извршио Петручо из Палерма. 

Тражили су од њега да интервенише у Задру како би се опљачкано 

вратило.70 Сљедећег мјесеца Сандаљ је писао Дубровчанима позивајући их 

у своју област како би у њој слободно трговали, на што су они позитивно 

реаговали.71 Крајем исте године Дубровчани су слали писмо Сандаљевом 

брату, кнезу Вукцу, молећи га да заједно с још једним властелином дође 

ради утврђивања штета почињених у минулом рату како је то раније било 

договорено.72 

Године 1406, 20. септембра Дубровчани су писали Сандаљу како ће 

ставити на његову кућу знамење по његовој жељи.73 Крајем новембра исте 

године из Дубровника је на Сандаљев двор кренуло писмо којим су га 

обавјештавали да ће обезбједити брод за превоз краља Остоје, који се у то 

                                                             
су 17. јуна послали друго писмо уз коња кога су том приликом враћали. М. 
Пуцић, Споменици српски I, 64–65; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 263–264; Р. 
Поповић, Писмо Дубровчана војводи Сандаљу Хранићу, ГПБ 3 (2010) 117; Б. 
Храбак, Јадран, 394. 
69 Дубровчани су одговорили 20. септембра из чега се види да су томе 
претходила два Сандаљева писма њима. М. Пуцић, Споменици српски I, 80. 
70 Претходно је Петручо опљачкао неку млетачку лађу, при чему је оштећено 
неколико дубровачких трговаца. Отето је однио у Задар, те су они покушали 
писмом искористити Сандаљеве везе како би се то вратило власницима. У исто 
вријеме су му писали и поводом неких његових људи које су примили на своју 
територију на што се он жалио. М. Пуцић, Споменици српски I, 67–68, 80–81; Љ. 
Стојановић, Повеље и писма I–1, 267–268; Б. Храбак, Јадран, 394; E. Kurtović, 
Sandalj, 166. 
71 Сандаљ их је у том писму још обавјештавао о збивањима у Босни, а 
Дубровчани су изражавали своју радост због смиривања ситуације. М. Пуцић, 
Споменици српски I, 70; В. Ћоровић, Хисторија Босне, 394. 
72 Чак су тим поводом интервенисали и код краља Твртка не би ли убрзао читав 
процес. Поред њих двојице као представника босанске стране, утврђивању 
штета требала су присуствовати и два дубровачка властелина. Љ. Стојановић, 
Повеље и писма I–1, 521–522. 
73 У другом дијелу писма истакли су како за Остојин лист нису могли поступити 
другачије јер би тиме погазили сопствене законе. Љ. Стојановић, Повеље и писма 
I–1, 269–270. 
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вријеме налазио у Дријевима чим им овај јави када му брод треба.74 Крајем 

маја 1407. Дубровчани су упутили писмо Сандаљу да му се захвале на 

бризи коју чини за њих, те да му јаве о доласку посланика краља 

Ладислава.75 Неколико дана касније Дубровчани су му одговарали како 

нису издали никаква наређења о хватању напуљских бродова, али јесу 

зауставили неке Пуљизе, док се не види шта ће бити с њиховим плавима.76  

У првој половини септембра 1407, у страху од краља Жигмунда 

војвода Сандаљ је тражио азил у Дубровнику, што су му они писмом од 

13. септембра и дозволили.77 Ипак, он се није користио тим правом 

пошто је Жигмунд ускоро напустио Босну, што је он јавио 

Дубровчанима у другој половини октобра, а они су му отписали 29. 

октобра истичући своје задовољство због таквог развоја ситуације .78 

Почетком августа 1409. Сандаљ је писао Дубровчанима у 

прилично оштром тону због наводних гласина да он стоји иза напада 

напуљских галија на њихове бродове. Дубровчани су одмах у писму 

демантовали такве гласине истичући да вјероватно потичу од оних 

који би жељели да их заваде.79 Нова преписка услиједила је почетком 

марта 1411, када је Сандаљ писао да не може наћи њихове листове од 
                                                             
74 У писму су истицали да то чине за његову и херцегову љубав, а помињала се 
могућност краљевог напуштања Босне. Занимљиво да су писмо Сандаљу о овом 
питању упутили мјесец дана касније након Хрвоја. Љ. Стојановић, Повеље и 
писма I–1, 272; Ј. Радонић, О кнезу Павлу. Приложак историји Босне крајем XIV и 
почетком XV века, ЛМС 212 (1902) 38; В. Ћоровић, Хисторија Босне, 395. 
75 Уз то они су војводи саопштили i òni d(a)nъ oi pridé zgodi sé èrъ doidé èdanъ 
brigéntinъ zamorski i pohvata näkoliké plavi na{é i òdъvédé i ònъ ré~(é) poiti kõ präko na 
zamoré da sé va{é plavi né straté èrъ úfamъ ~init(i) è vamъ òslobodit(i) i vratit(i), i 
toi òpravivъ hokõ sé vamъ òpétъ vratit(i) i évo ga mi ~ékmo da sé vrati. Љ. Стојановић, 
Повеље и писма I–1, 272–273. 
76 Дубровчани су у писму од 2. јуна још саопштили да је те гласове пустио 
сплитски кнез јављајући то херцегу. Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 273–274. 
77 Изгледа да је он тражио слободан боравак не само за себе и своје, већ и за 
Гргура Вукосалића јер се у писму помиње да и он може слободно доћи у њихов 
град. Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 275. 
78 Како су истицали у писму нама је мило што се није крв међу вама пролила. Љ. 
Стојановић, Повеље и писма I–1, 275–276; В. Ћоровић, Хисторија Босне, 397. 
79 У писму од 5. августа изјавили су да никако не вјерује тим гласинама, и да их 
они сигурно нису пустили. Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 276–277. 
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оставе, а Дубровчани су га упућивали шта ће у том случају да чини .80 

Мјесец и по касније писали су Косачи због одвођења њихових трговаца 

из Сребренице.81 Исте године, 11. септермбра Дубровчани су у писму 

упућеном Сандаљу протестовали због продаје соли код Новог .82  

Дубровчани су почетком 1412. одговорили Сандаљу поводом 

његовог писма да је дријевску царину продао другим особама. Молили 

су га да изађе у сусрет њиховим трговцима да продају своју со, и то у 

року од мјесец дана, а ако не успију, да се тај рок мало продужи.83 

Почетком априла исте године Дубровчани су писали некадашњој 

Сандаљевој пуници (ташти), баници Анки, да оставу може подизати и 

убудуће, али искључиво у заједници са Сандаљем као што је било и 

раније.84 Почетком октобра 1412. Сандаљ је тражио да купи бригантин 

од Дубровчана, али су га они одбили писмом од 12. октобра.85 

У јулу 1413. Сандаљ је упутио у Дубровник писмо протестујући 

због њиховог посједања острва Хвара и Корчуле, али су они одговорили 

                                                             
80 Према писму од 10. марта, требало је да пошаље печате да њихови посланици 
потврде печатима шта су досад примили. М. Пуцић, Споменици српски I, 101–102; 
Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 349 
81 Они су у писму од 28. априла саопштили po~téno pisaniè gospodstva ti razúmäsmo 
ðo naamъ òdъpisa za trъgovcé na{é za koè vi gospodstvú pisasmo ki sú òdъvédéni isъ 
Srébrъnicé. Mi primamo i pravimo da sъ va{é strané nädnomъ dobrotomъ né bi òta kako 
pi{été za nihъ poklonъ i koristъ i mnogo vi zahvalõèmo na po~ténomъ òdъpisaniõ. М. 
Пуцић, Споменици српски I, 102. 
82 У првом дијелу писма су истакли како не вјерују да је сам војвода био у то 
укључен, те су при крају писма нагласили a toi úfamo da sté vrъ{ili i hòkèté po 
va{oi milosti naprädovatъ, òni koi sú toi präko zakona i va{é volé ú~inili pédépsati ihъ 
kako da vékè togai né ú~iné, i ònoi ði è soli postalèno da sé òdъnésé tià. М. Пуцић, 
Споменици српски I, 107. 
83 Један од нових закупаца био је и познати дипломата и трговац Браило 
Тезаловић. М. Пуцић, Споменици српски I, 110; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 
283. 
84 Претходно је дошло до развода Сандаља с њеном ћерком Катарином, те је 
оваква преписка била неопходна. Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 355. 
85 Правдали су се тиме да су га и они купили на другој страни, и не само да га не 
би продали већ размишљају и о куповини нових. М. Пуцић, Споменици српски I, 
113; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 283–284. 
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како су то учинили по наредби и овлашћењу краља Жигмунда .86 

Дубровчани су 10. маја 1414. писали Сандаљу поводом забране Власима 

да иду по со у њихов град.87  

Послије неколико година паузе, Дубровчани су Сандаљу писали 

18. маја 1418, када су се бранили од неких његових оптужби.88 

Почетком новембра исте године услиједила је нова препсика међу 

њима.89 Дубровчани су 5. јуна 1421. у писму јављали Сандаљу како су по 

његовом савјету обећали Радославу исто што и за његов дио 

Конавала.90 Већ крајем јула они су му упутили ново писмо којим су га 

опуномоћили да за њих обави куповину Радослављева дијела 

Конавала.91  

Прву половину 1422. обиљежио је инцидент са кнезом Бранком, 

вазалом војводе Радослава, који је напао и опљачкао дубровачког кнеза 

у Конавлима. Како преписка с Радославом није давала резултате, то су 

                                                             
86 Њихово писмо је писано 24. јула и по њему се чини да је Сандаљ имао неке 
аспирације према поменутим острвима, јер је и он у то вријеме био у табору 
краља Жигмунда. М. Пуцић, Споменици српски I, 116–117; Љ. Стојановић, Повеље 
и писма I–1, 287–288. 
87 У писму су прилично оштро изјављивали gospodiné voivoda éto ~úèmo po lõdéh(ъ) 
i pakä po dälú vidimo da è zapovädъ ú~inèna Vlahom(ъ) da né grédú ú na{é mästo po sòlъ 
nú da grédú drúgoidé … tako vъsé toi smislivъ ~údno namъ bi zato molimo ti gospodstvo 
kako krasnoga i po~ténoga òbätъnika búdit(i) milostъ nasъ svoè priàtélè ú ònähъ po~ténähъ 
rä~éhъ pis(a)niàhъ i òbätéhъ kräpiti. B(o)gъ ti è darovalъ kako smo rékli mo`ъ zapovidätъ 
da grédú i da sé ònoi vrъ{i ðo sé dostoi mégõ dobrämi priàtélъmi néka grédú kako sú 
vъzda hodili. М. Пуцић, Споменици српски I, 121–122; Љ. Стојановић, Повеље и 
писма I–1, 288–289. 
88 Истицали су како никада о њему нису ништа лоше говорили нити мислили, те 
да не би никада примили његове или области Павловића мимо њихове воље. Љ. 
Стојановић, Повеље и писма I–1, 289–290. 
89 Дубровчани су на Сандаљево писмо о неким Оловљанима одговорили 8. 
новембра. М. Пуцић, Споменици српски I, 144. 
90 Уз то су изражавали очекивање да ће им и даље помоћи у том послу ако буде 
потребе за тим. М. Пуцић, Споменици српски I, 154; Љ. Стојановић, Повеље и 
писма I–1, 315–316. 
91 Том приликом су саопштили по којој цијени могу купити његов дио те жупе. 
М. Пуцић, Споменици српски I, 156–158; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 318–
320. 
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се Дубровчани окренули војводи Сандаљу и путем писама тражили 

његово посредовање у том непријатном случају.92 Како преписка у 

марту није уродила плодом, то су Дубровчани били принуђени да 

Сандаљу упуте ново писмо 22. априла.93 Већ 9. маја из Дубровника су 

пут двора Косача кренула два писма, једно везано за мисију Прибислава 

Похвалића, а друго за инцидент у Конавлима.94 

У јесен исте године, прецизније 6. октобра, Дубровчани су 

писали Сандаљу како ће по његовом савјету послати два посланика на 

његов двор, а друга два на двор краља Твртка.95 Средином априла 1423. 

Сандаљ је писао Дубровчанима како пристаје на њихов суд у спору око 

неке оставе.96 Средином јула исте године Дубровчани су у писму 

Сандаљу поново тражили његову интервенцију код Радослава, овај пут 

за Паладина Гундулића који је неоправдано био заточен на двору 

Павловића.97  

                                                             
92 Након првих писама у фебруару услиједила су нова, прво 14, а затим и 31. 
марта. У првом су се жалили на Радослава који неће да врати одузето истичући 
да је пљачка обављена без његовог знања, иако је Бранко тврдио супротно, док 
се у другом помиње мисија Радина крстјанина која на крају није донијела 
очекивани резултат. М. Пуцић, Споменици српски I, 164–167; Љ. Стојановић, 
Повеље и писма I–1, 323. 
93 Истога дана тим поводом писали су и војводи Радославу. М. Пуцић, Споменици 
српски I, 268. 
94 Прибислав је у Сандаљево име примио новац, док је другим писмом Сандаљ 
замољен да на предстојећем станку говори у дубровачку корист и да се коначно 
заврши прича око пљачке у Конавлима. М. Пуцић, Споменици српски I, 168–169. 
95 У питању је било дубровачко посредовање које је за циљ имало измирење 
између Косача и Павловића. М. Пуцић, Споменици српски I, 170; Љ. Стојановић, 
Повеље и писма I–1, 327.  
96 У писму упућеном у Дубровник 17. априла стајало је listъ va{é po~ъténé priàzni 
primihъ i razúmähъ ðo mi pi{été, vamъ mnogo zahvalõõ kako srъd~nämъ priàtélèmъ na 
po~ténoi priàzni i raspitanъõ da ako bi sé ðo lõdi útailo na zémli òdъ b(o)ga sé né moré 
útaiti, da bi ti bolé västé va{éga vlastélina ú tomъ dälú kako blúdé roté i klétvé, a 
tai postava po ~inú nä postalèno ni é òni pravo kúpiò ki õ è stavilъ da mi va{éga súda né 
pori~émo ni kèmo poréki ni sé moré poréki naamъ è za pravo òdъ vasъ ú vsakähъ däléhъ. М. 
Пуцић, Споменици српски I, 173; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 327–328. 
97 Поред Сандаља они су се истим поводом обратили и његовој браћи Вукцу и 
Вуку, као и браћи Златоносовићима. В. Ћоровић, Продаја Конавља, 86. 
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Нису само Дубровчани били страна која је одржавала преписку 

са Сандаљем. Тако је он априла 1430. писао Сињорији о захтјевима које 

су пред њега поставили угарски краљ и турски султан, наравно 

одвојено.98 Почетком фебруара 1431. Дубровчани су упутили писмо 

Сандаљу којим су га обавијестили о остављању у поклад већег новчаног 

износа који је за њега обавио Прибислав Похвалић.99 

За разлику од Сандаљевог времена, преписка између Дубровчана 

и његовог синовца и насљедника Стјепана није у довољној мјери 

сачувана, али и то мало што је дошло до нас показује да је и даље била 

интензивно одржавана. У односу на дубровачка или млетачка писма, 

његова су била прилично садржајна са неконвенционалним 

изражавањем. У њима је чак херцегова непосредност и отвореност 

ишла и предалеко.100 Једно од првих писама које су они писали младом 

војводи био је њихов протест због увођења царина у области 

Требиња.101 Дубровчани су ускоро писали Стјепану жалећи се на 

поступке његових вазала Рајка Припчића и војводе Гојка у Драчевици. 

Он на то није реаговао него је одговорио противтужбом јер су 

Дубровчани одбијали да приме његовог властелина Вукослава 

Вукшића, али је ускоро дошло до попуштања на обје стране .102  

                                                             
98 Будући да су то за Венецију биле нове и корисне информације, Сињорија му је 
писмом захвалила на томе. Б. Храбак, Венеција и Сандаљ Хранић у његовом 
ширењу по Приморју почев од Херцег-Новог, Бока 11 (1979) 222. 
99 У питању је било чак 6.758 дуката. П. Карано-Tвртковић, Србски споменици, 
Београд 1840, 182–185; F. Miklosich, Monumenta Serbica, 364–366. 
100 Његове поруке и одговори били су језички сурови, али с богатим садржајем 
који указује на присуство јаког духа. Како му је у писму недостајало такта, 
Дубровчани су га чак оптуживали да су му одговори на граници с 
безобзирношћу. С. Ћирковић, Херцег, 275.  
101 И у Сандаљево вријеме било је таквих проблема, али се чини да су били много 
бројнији у вријеме војводе Стјепана. Вијеће умољених је 21. априла одлучило de 
scribendo voivode Stipan et viovode Radossauo pro gabellie innovatis in Tribigna. DAD, 
Cons. Rog. VI, 47; С. Ћирковић, Херцег, 23; Ђ. Тошић, Требињска област, 175. 
102 Дубровачки положај био је погоршан једним увредљивим писмом Бартола 
Гучетића које је стигло на војводину адресу. На попуштање је утицало 
дубровачко протјеривање неког Радоја са своје територије што је Стјепан 
захтијевао. Након тога Стјепан је издао наређење Рајку и војводи Гојку у 
Драчевици да не упадају на дубровачку територију и угрожавају њихову 
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Војвода Стјепан био је, попут свог стрица, у преписци с другим 

политичким факторима свога времена. Један од њих био је и краљ 

Алберт Аустријски (1437–1439) који је као угарски владар писао Косачи 

тражећи од њега да не напада Дубровник.103 Посебно је за њега важна 

била преписка са савезником и сениором с оне стране Јадрана, краљем 

Алфонсом Арагонским. У периоду од 15. фебруара 1444. до 3. августа 

1457. размијењен је између њих двојице већи број писама.104 

Близина Дубровника и везе с овим градом и даље су били разлози 

честих писама која су међу њима кружила. Једно од занимљивијих јесте 

оно када су га позивали да дође у њихов град због турске опасности која 

се изненада појавила.105 У марту 1449. биљежи се писмо које је угарски 

губернатор Јанко Хуњади послао херцегу, али је тешко утврдити о чему 

се радило у њему.106 Могуће да је то било у некој вези са преписком у 

којој су учествовали и Дубровчани, а која је обиљежила јун те године.107 

За вријеме рата херцега Стјепана и Дубровчана дипломатски 

односи међу њима одржавали су се, између осталог, и путем писама. Зна 

се да је, посебно у прољеће 1453. године, трајала преписка међу њима за 

                                                             
трговину. Дубровчани су били захвални јер је Вукослав обећао да неће 
угрожавати њихову границу те су саопштили да он сада може слободно доћи у 
њихов град. С. Ћирковић, Херцег, 27, 29–30. 
103 Поред тог писма, од овог угарског владара на двор Косача је стигла и потврда 
посједа војводе Стјепана коју је, очигледно, тражио од новог владара. С. 
Ћирковић, Историја Босне, 271. 
104 Само за тај период Лајош Талоци је у Архиву Арагонске круне у Барселони 
пронашао 18 писама краља Алфонса које је упутио Стјепану, с тим да је 
половина тог броја настала као одговор на Косачина писма. Ђ. Бубало, Писана 
документа у средњовековном српском друштву (необјављена докторска 
дисертација), Београд 2006, 241. 
105 У том писму саопштили су му како су припремили брод који ће њега и његову 
породицу довести у град подно Срђа. Ипак, турска војска је дијелом отишла 
према Хрватској, те се показало да страховања за војводу нису толико 
оправдана. С. Ћирковић, Херцег, 104. 
106 У питању су била препоручена писма од којих је једно било адресирано на 
херцега, а друго на краља Стефана Томаша. С. Ћирковић, Херцег, 121. 
107 Из Дубровника је пут херцеговог двора тада отишло неколико писама, а у 
град подно Срђа стигло је такође неколико херцегових. Б. Крекић, Вук 
Бобаљевић, ЗРВИ 4 (1956) 123. 
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коју су нарочито Дубровчани били заинтересовани у страху од 

сепаратног мира између Стјепана и његовог сина Владислава који се у то 

вријеме увелико припремао.108 Иако је у прољеће 1454. склопљен мир 

између херцега и Дубровника, све до краја године дешавали су се 

појединачни инциденти који су узроковали нову преписку међу њима.109 

Дубровчани су и сљедеће године били незадовољни поступцима херцега 

који је често отимао робу од њихових трговаца, а када је враћао, то је 

чинио само парцијално. Стога су они на разне стране писали против 

њега, а најжешћа писма уочавају се послије 15. марта те године.110 На то 

је реаговао краљ Ладислав упутивши 22. маја херцегу писмо у коме га је 

молио да више не угрожава Дубровчане.111 

У наредном периоду ситуација се донекле смирила, али је 

повремено херцег знао да прави потешкоће њиховим трговцима у 

Дријевима, што је узроковало слање писама у којима су због нових мјера 

нападали Косачу.112 Међутим, у то вријеме херцег је имао све више 

проблема и на другој страни и то оној која му је била дугогодишњи 

савезник, а то су били Турци. Након што је заузео Деспотовину, султан 

Мехмед II окренуо се западу, а прва на удару била је Босна. При томе није 

                                                             
108 Да је било тако јасно је на основу тога што им је Владислав у то вријеме слао 
поједине тачке уговора с оцем и тражио савјет. С. Ћирковић, Херцег, 197. 
109 Централна тема у њима била је пљачка коју су извршили Зупци у Конавлима. 
Ускоро су њене посљедице отклоњене након састанка Вука Остојића, кнеза 
Драчевице, с дубровачким кнезом у Конавлима. С. Ћирковић, Херцег, 207. 
110 У писмима пуним жестине и крупних ријечи на једном мјесту су чак истицали 
да би он пио њихову крв само кад би могао. Оцрњивали су га као потпуно турског 
човјека, кога би се требали одрећи и краљ Томаш, и краљ Алфонс, као и 
Млечани. В. Ћоровић, Хисторија Босне, 512; С. Ћирковић, Херцег, 219-220. 
111 У исто вријеме су одржавали добре везе с Радином гостом те су поручивали 
својим посланицима у инструкцији од 26. маја да се са њим посавјетују, али је тај 
приједлог касније Вијеће умољених одбацило. В. Ћоровић, Хисторија Босне, 512; 
Занимљиво да Ладислављево писмо никада није ни стигло до херцега пошто су 
Дубровчани процијенили да се ситуација утолико промијенила и да херцегови 
планови више нису опасни по њих, те да би краљево писмо само погоршало 
међусобне односе. С. Ћирковић, Херцег, 220; С. Ћирковић, Историја Босне, 311. 
112 Поред Косаче, знали су своје незадовољство изражавати и против 
Радивојевића (Ђурђевића, Влатковића) који су такође држали један дио те 
царине. Ђ. Тошић, Дријева, 247.  
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желио да поштеди ни свог старог савезника и вазала херцега Стјепана од 

кога је затражио важно утврђење Чачвину. Херцег је одбио да му је 

преда, а истовремено је писао у Венецију како му се чини да ће га Велики 

Турчин прождријети као толике друге владаре, те је тражио у замјену за 

своје посједе острво или град на неком острву, а они су му понудили 

Хвар.113 

Године 1461. херцег Стјепан је послао писмо у Венецију којим је 

саопштио лијепе вијести о измирењу с новим краљем, што је било 

поткријепљено упућивањем сина Влатка на церемонију крунисања 

Стјепана Томашевића.114 Дана 24. јуна 1463. Вијеће умољених је одлучило 

да се пише херцегу Стјепану, да би се четири дана касније донијела 

слична одлука.115 Почетком 1465. херцег је добио нека писма с Порте 

након чега је плануло велико непријатељство између њега и сина 

Владислава.116 Крајем те године Млечани су писали херцегу у покушају 

да се дочепају Новог, јер су знали да би било чија власт над тим градом 

знатно угрозила њихове позиције у Котору.117  

                                                             
113 Чачвина је била важно утврђење из кога је султан могао несметано и 
непрестано да угрожава и Хрватску и Далмацију. У страху од таквог сценарија, 
Млечани су упутили свог посланика који је на Порти покушавао издејствовати 
мир, а у исто вријеме су дозволили херцегу извоз ратне опреме. Уз то су 
покушавали допринијети склапању споразума између Косаче и краља Томаша. 
В. Ћоровић, Хисторија Босне, 539; С. Ћирковић, Историја Босне, 323; M. Šunjić, 
Prilozi za istoriju bosansko-venecijanskih odnosa 1420–1463, HZ 14 (1961) 140.  
114 У том писму на једном мјесту стоји како e si li manda il conte Vilaticho mio foglio 
con li altri baroni per li coronarlo. М. Динић, Државни сабор средњовековне Босне, 
Београд 1955, 37, 
115 Тада је одлучено да се да слобода domino rectori et suo Minori consilio scribendi 
cherzegh Stiepano. У одлуци од 28. јуна стајало је: Prima pars est de franchando de 
cercere Antonium de Pago, et scribendo cherzeg Stiepano, quod eius contemplatione 
liberauimus ipsum Antonium. F. Rački, Dubrovački spomenici o odnošaju dubrovačke 
obćine naprema Bosni i Turskoj godine razspa bosanske kraljevine, Starine 6 (Zagreb 
1874) 8–9. 
116 Зна се да је Владислав у јесен 1464. упутио посланике румелијском 
беглербегу, а сам Стјепан се већ 1. марта 1465. жалио да је са сином у већој 
неслози но икада. С. Ћирковић, Историја Босне, 334. 
117 Писмо херцегу су упутили 17. децембра. Отворено су страховали да би га 
херцег могао предати Угрима, а о тој опасности су писали и которском кнезу. В. 
Ћоровић, Хисторија Босне, 580. 
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4. Остале великашке куће. У вријеме слабљења централне власти 

и јачања моћи појединих великашких породица највише је била 

заступљена преписка између Дубровчана и Санковића. То је била 

посљедица близине њихових посједа, али и реалне снаге којом је у 

једном периоду располагао војвода Радич Санковић. Након што је у мају 

1398. године ослобођен из тамнице,118 кренуо је крупним корацима у 

обнову своје моћи, те не изненађује број писама који с њим око разних 

тема размијењује Дубровачка општина. Примјера ради, већ 19. августа 

1398. Дубровчани су писали Радичу да ће наредити свом поданику, 

протовестијару Жори (Жорети), да се остави његових људи, те да их 

врати.119 

У фебруару 1399. дошло је до нове преписке између војводе 

Радича Санковића и Дубровчана. Повод за њу било је отворено 

незадовољство које је испољавао војвода због уступања Приморја, јер је 

то обављено, наводно, без његовог пристанка. Дубровчани су у одговору 

на то одбацили његове аргументе, уз истицање да је тај посао обављен у 

договору краља и великаша, а према томе и уз његову дозволу.120 Крајем 

                                                             
118 Био је затворен у љето или јесен 1391. због покушаја продаје Конавала. Тада 
је интервенисао Станак босански који је дао мандат војводи Влатку Вуковићу и 
кнезу Павлу Раденовићу да са својим људима спријече продају дијела босанске 
државе. Они су успјели у томе, а сам војвода Радич био је ухваћен и затворен у 
тамницу породице Косача. 
119 Био је то одговор на Радичево писмо које није сачувано, али се у њему он 
вјероватно жалио на протовестијара. М. Пуцић, Споменици српски I, 16; Љ. 
Стојановић, Повеље и писма I–1, 127; A. Babić, Diplomatska služba, 71; О овој 
преписци више видјети у: А. Смиљанић, Дубровачко писмо војводи Радичу 
Санковићу, ГПБ 9 (2016) 15–19. 
120 У позадини тога било је Радичево незадовољство што у томе ничим није 
награђен попут Хрвоја, који је имао заслуга за то. Он је сматрао да је на почетку 
преговора највише помогао Општини и да без његовог посредовања код краља 
од тога не би било ништа. И у љето те године биљежи се његово незадовољство, 
као и преговори којима је желио остварити бар неку добит. В. Ћоровић, 
Хисторија Босне, 362; М. Динић, Државни сабор, 44; Ј. Мијушковић, Санковићи, 
43; М. Благојевић, Сродствена терминологија и друштвена хијерархија у 
средњовековној Србији, Зборник Етнографског музеја у Београду 1901–2001 
(2001) 127.  
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марта исте године Дубровчани су се извињавали Радичу за тражени 

зајам, при чему су у писму истицали да то ионако никоме не чине.121 

У исто вријеме у западном Хуму издвојила се породица 

Радивојевића која је такође имала своју канцеларију. Дубровчани су 

почетком априла 1399. писали госпођи Влади и њеним синовима 

кнезовима Ђурђу и Вукићу жалећи се због сметњи које су чинили 

њиховим трговцима.122 Мјесец и по касније поново се биљежи преписка 

између војводе Радича и власти Општине везана за уступање 

Приморја.123 Средином августа исте године у Дубровник су стигли 

Радичеви посланици Будислав и Милета с његовим писмом.124 Почетком 

октобра Дубровчани су Радичу упутили писмо с више различитих тачака, 

од којих се прва односила на извјесног Радоњу.125 

Почетком августа 1401. Дубровчани су писали војводи Радичу 

Санковићу да ухвати једног њиховог поданика који није платио трг који 

                                                             
121 Том приликом с војводиним писмом у град подно Срђа стигао је његов 
посланик Радосав. М. Пуцић, Спомсници српски I, 18–19; Љ. Стојановић, Повеље и 
писма I–1, 128.  
122 Тражили су да се сличне појаве у Дријевима више не јављају и да њихови 
трговци располажу претходно утврђеним привилегијима у пословању. М. Гецић, 
Прилог босанској историји, 62. 
123 Дубровчани су у писму од 17. маја 1399. истицали како су ту територију 
купили не по његовом савјету и дозволи, већ искључиво од краља Остоје. М. 
Пуцић, Споменици српски I, 20–21; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 129; О овом 
писму више видјети у А. Смиљанић, Дубровачко писмо војводи Радичу Санковићу 
поводом продаје Приморја, ГПБ 7 (2014) 9–14. 
124 У одговору на писмо које су у град подно Срђа донијели Радичеви посланици 
Будислав и Милета, они су војводу позивали да посјети њихов град: dogi k namъ 
svoimъ priàtélèmъ èrъ bogъ vä mnogo `élièmo da té vidimo èrъ kako vi è bila ònai skrъbъ 
na{la bogъ vä i mi smo tämъ pé~alni bili a òdъ tolä è i mnogo izi{lo a mi li hòténiè i vъ 
vsako dobro`élaniè imamo da té vidimo, zato ako i ini úzrokъ né bi ti bilъ imalъ bi doki 
kъ svoimъ priàtéli zato i òðъ molimo dogi kъ svoimъ priàtélèmъ èrъ té mnogo vésélo 
~ékamo. М. Пуцић, Споменици српски I, 24; О свему више видјети у А. Смиљанић, 
Дубровачко писмо војводи Радичу Санковићу, ГПБ 6 (2013) 9–15. 
125 Они су јављали Радичу за Радоњу да га могу, ако је крив, тужити, те ће му на 
тај начин дати правду. Што се тиче замјене територија већ су писали краљу, а 
још су чули да се Турци окупљају у Зети и да би са те стране могла да услиједи 
опасност. М. Пуцић, Споменици српски I, 25; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 
133–134. 



проф. др Аранђел СМИЉАНИЋ 

 

50 

му је био повјерен.126 Не зна се да ли је то Радич и урадио, али јесте 

ухватио неког Покрајца Тасовчића на шта су Дубровчани у писму с 

почетка септембра изражавали своју радост.127 Крајем исте године 

Дубровчани су се у писму Радичу извињавали јер нису имали новца у 

општини да би откупили његове залоге код Мароја Гундулића.128 

Дубровчани су средином марта 1403. писали браћи 

Златоносовићима о преживјелима у Косовској бици, међу којима је било 

и њихових сродника, обећавши да ће покушати све како би дошли до 

информација које су их занимале.129 Посланик браће Радивојевића, 

кнезова Ђурђа и Вукића, по имену Мирослав дошао је крајем марта 1405. 

године, на шта су Дубровчани одговорили слањем писма од 26. марта.130  

У касно прољеће 1430, када је почео рат војводе Радослава против 

Дубровника и када се појавила могућност формирања савеза краља 

Твртка II, Сандаља и Дубровчана против Павловића, краљ је одговорио 

дубровачким поклисарима како је писао браћи Златоносовићима да би се 

о тој ствари с њим посавјетовао.131 У посљедњем периоду постојања 

                                                             
126 У питању је био неки Борило Радићевић. Поред његовог хватања, они су од 
Радича тражили да скупи колико може од зараде тог трга, те да им пошаље. М. 
Пуцић, Споменици српски I, 33–34; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 134–135. 
127 Према писму од 5. септембра, Покрајац их је клеветао да они имају у плану да 
му науде, што према писму није било истина. Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 
135.  
128 У другом дијелу писма навели су i ðono tvoà lõbavъ pi{é da úpi{émo na{ämъ 
poslomъ da gov(o)ré gospodinú kralõ i Hrъvoõ za ònúi rabotú tako namъ b(o)ga prъvo òðъ 
komъ sú po{li narú~ili smo imъ da gov(o)ré i potomъ úpisali imъ smo a i sъdé imъ kèmo 
tvoè lõbvé radi úpisatъ. М. Пуцић, Споменици српски I, 36; Љ. Стојановић, Повеље 
и писма I–1, 136. 
129 Томе је претходило њихово писмо упућено у Дубровник којим су јављали 
властима о гласовима који су и до њих стигли о тим преживјелим, наравно у 
нади да би међу њима могли бити и њихови рођаци. Поред Златоносовића и 
херцега, они су још о томе писали и Мирку Радојевићу. М. Пуцић, Споменици 
српски I, 46–47; П. Драгичевић, Четири писма о ратницима заробљеним у 
Косовској бици, ГПБ 4 (2011) 97. 
130 Занимљиво је да су истог дана писали и кнезу Павлу Раденовићу о чему је 
нешто раније у тексту било ријечи. М. Пуцић, Споменици српски I, 60–61. 
131 Они су у то вријеме имали извјестан значај у Босни, али су због властите 
изолованости и даље били на неки начин у сјенци великих породица попут 
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средњовјековне босанске државе међу осталом властелом издвојили су 

се Влатковићи132 из западног Хума. Дубровчани су одржавали повремену 

преписку с њима, а посебно с војводом Иванишем. Тако су 22. јуна 1463. 

донијели одлуку да се пише војводи Иванишу.133 

5. Закључна разматрања. Након навођења свих ових примјера,134 

могу се извући неки закључци, али и отворити поједина спорна питања 

везана за ову тематику. Сигурно да је, у поређењу са директним 

преговорима, преписка имала нешто мањи значај будући да је живу ријеч 

тешко било чиме надомијестити. Ипак, важност преписке у укупној 

дипломатској слици не треба занемарити, јер су се на тај начин 

регулисала многа мање важна питања, али су се могли и припремати 

услови за предстојеће преговоре. Тако је било и са обласним 

господарима који су у Дубровник слали писма с наредбама или молбама 

за исплату годишњих трибута или њихово преношење на треће лице.135 

Писма обласних господара упућивана другој страни, као и она 

која су примали имали су уобичајени облик. Почињали су с 

интитулацијом и инскрипцијом (адресом) коме се писмо упућује. 

Слиједио је поздрав (салутација) и обично ријечи да су примили писмо и 

разумјели његов садржај. Затим је долазила експозиција, тачнији главни 

дио писма у којем су обрађивана поједина питања, најчешће два или три, 

мада је било и оних у којима се појављује само једна тема. Писма су 

                                                             
Косача и Павловића. М. Динић, За историју рударства у средњовековној Србији и 
Босни I, Београд 1955, 400. 
132 То је породица Радивојевића (Ђурђевића) само под другим називом. 
133 Тада је прихваћен приједлог да се de scribendo dicto voyvode Ivanis ad 
oblationem, quam facit de veniendo cum gentibus, et hortando ipsum quod veniat, 
quanto citius potest, Ragusium cum comitiua a personis centum infra, aptis armis. F. 
Rački, Dubrovački spomenici, 7. 
134 Већи број наведених писама, бар онај дио који је за собом повлачио и 
ангажовање посланика обласних господара, посебно је анализиран и саопштен у 
књизи А. Смиљанића, Људи из сјенке – дипломати обласних господара у Босни, 
Бања Лука 2015. 
135 Значај преписке је растао с приближавањем крају средњег вијека будући да 
се између држава појављује редовна преписка. Поред трибута, обласни 
господари су регулисали на тај начин и друга питања попут одштете, дугова или 
остава новца у комуни. Ђ. Бубало, Писана документа, 236, 245. 
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завршавала закључком шта се жели постићи том преписком и 

уопштеним жељама за добро здравље и напредак стране којој се писмо 

упућује. Занимљиво питање је тон писама, јер се може уочити да ли је 

обласни господар био задовољан одговорима или не, те се у таквим 

случајевима осјећа његова љутња која провијава кроз писмо, наравно на 

увијен начин. 

Значај писама утолико је већи јер су захваљујући њима сачуване 

вијести о плановима, акцијама и уопште о догађајима који у то вријеме 

обиљежавају политичку сцену босанске државе. Са наше тачке гледишта, 

временски удаљене око шест вијекова, у томе је предност преписке у 

односу на директне преговоре или размјену посланика. Код ових других 

често не знамо садржај мисије, не знамо о чему се разговарало, нити како 

су ти преговори текли. С друге стране, преписка омогућава, ако ништа 

друго, сазнања о рјешавању појединих отворених питања између страна 

које у њој учествују.  
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НАЗИВИ И ЖУПЕ ХУМСКЕ ЗЕМЉЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ: НАЗИВИ ХУМСКЕ 
ЗЕМЉЕ1 

Апстракт: Историја назива жупа у средњовековној топонимији посебна 
је област историјске науке која у савремено доба све више добија на 
значају. У том контексту посебно је важно проучавање области Хума 
(Хумске земље) и њених жупа, чија генеза назива представља добру 
парадигму и за остале српске крајеве. У раду се анализира топоним 
Хумска земља као и жупе у њеном саставу, указује се на њихове 
просторне оквире и природне границе. 

Кључне речи: Хум, Хумска земља, Херцеговина, Босна, Срби, средњи век, 

Дубровник, повеље. 

Током дугог времена постојања као посебног државног или 

управног ентитета ова територија је називана различитим терминима: 

Захумље, Хумска земља и Хум. Најстарији појам, који се први помиње у 

историјским изворима, јесте Захумље. Византијски цар Константин VII 

Порфирогенит говори о архонтији Захумљана и о градовима у земљи 

Захумљана.2 Око два века касније поп Дукљанин већ говори о Хумској 

земљи, а термин Захумље употребиће само једном, и то у вези са 

епископском дијецезом.3 Као Захлмије сусрећемо га у повељама Стефана 

Првовенчаног и његових синова краља Владислава и краља Уроша I, а 

                                                             
1 Овај текст представља делимично скраћен и литерарно освежен текст из 
ауторове књиге Хумска земља у средњем веку, Београд 1996. Учињене су 
минималне исправке које је донело време од три и по деценије од објављивања 
књиге. Аутор није имао ни простора ни потребе да укључује савремену 
литературу која није битно утицала на закључке и тврдње из овога дела књиге 
(М. Анчић, Е. Куртовић, Д. Ловреновић). 
2 ВИИНЈ 2, 59–61. 
3 Ф. Шишић, Летопис попа Дукљанина, Београд 1928, 327. 
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једном и у запису из времена краља Стефана Дечанског (1321–1331).4 Из 

овога се може закључити да се назив Захумље почео губити још у 12. и 

током 13. века, а касније повремено навођење може се схватити као 

употреба застарелог термина по инерцији. Тако ће га користити и папска 

канцеларија све до 1252. године.5 

Назив Хумска земља први пут се среће у повељи великог жупана 

Стефана Немање Сплићанима (око 1190–1192) у којој им дозвољава, 

између осталог, да слободно излазе у његову и сина му Растка Хумску 

земљу.6 Хумска земља се помиње и у интитулацији Стефана 

Првовенчаног Богородичином манастиру на Мљету, као и у повељи 

протераног краља Радослава Дубровчанима од 4. фебруара 1234. 

године.7 У Лимској повељи краљ Урош I око 1252/3. године потврђује 

поседе Богородичиној цркви, између осталог и у Хуму, а у свом потпису 

наводи да је краљ, између осталог, и Захумља.8 Ово је добар пример за 

истоветност ова два појма и употребу старијег по инерцији. Када је део 

Хумске земље прешао у руке босанског бана Стјепана II Котроманића 

(1326), титула босанског владара је обогаћена и Хумском земљом као 

саставним делом и тако је остало све до нестанка босанске државе.9 Већ 

1333. године Стјепан II Котроманић је бан Босни, Усори и Соли и господин 

Хумској земљи.10 И каснији босански владари у својим титулама увек 

користе назив Хумска земља, никада Захумље. 

У дубровачкој архивској грађи најчешће се употребљава облик 

terra de Chelmo, али се доста често срећу и имена Chelmum и Chelmo, што 

одговара српском облику Хум. То значи да се у залеђу Дубровника у 

средњем веку употребљавао обилик Хум међу локалним становништвом. 

                                                             
4 Ст. Новаковић, Законски споменици, 138, 386, 571, 602; Љ. Стојановић, Стари 
српски записи и натписи 1, 25; В. Трипковић, Хумска земља, Зборник ФФ 8–1, 
Београд 1964, 225–259. 
5 Исто, 231. 
6 М. Динић, Три повеље из исписа Ивана Лучића, 69, 77. 
7 Ст. Новаковић, Законски споменици, 586; F. Miklosich, Monumenta Serbica, 19. 
8 Ст. Новаковић, Законски споменици, 600–602. 
9 В. Трпковић, Хумска земља, 232. 
10 F. Miklosich, Monumenta Serbica, 105. 
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Овде треба истаћи да дубровачки извори разликују terra de Chelmo у 

ужем и ширем географском значењу. У ширем то би била Хумска земља 

на коју се мисли и у титулама српских и босанских владара (историјска и 

управна област), а у ужем назив се односи на жупу Хумску земљу, која се 

налазила на простору Бишћа. У неким случајевима није могуће одредити 

на шта се од овога односи неки појединачни податак. У 15. веку, када се 

Источни Хум дроби и све више измиче из власти босанског краља, назив 

Хумска земља на простору источно од Неретве чешће се употребљава за 

жупу него за земљу.11 Ипак се у 14. и 15. веку terra de Chelmo употребљава 

и у ширем значењу, а не само као израз за жупу. Доказ о томе налазимо у 

једном документу из 1324. године, у коме се помиње Millna, жена 

покојног Dobrena de Pregna terrarum de Chelmo.12 Из овог податка може се 

закључити да је Прењ у Хумској земљи, а пошто је Прењ село код Стоца,13 

онда овде израз Хумска земља није могао бити употребљен у значењу 

жупе, јер је ово село припадало жупи Дубрава.14 То значи да су 1324. 

године Видово поље и жупа Дубрава спадали у terra de Chelmo у ширем 

значењу и да назив Хумска земља, поред жупе, означава и целину земље, 

без обзира на тенденцију у изворима да се све чешће при означавању 

места живљења неке особе наводи име жупе, што посебно важи за 

непосредно дубровачко залеђе. Званични назив области био је Хумска 

земља и он означава и управну јединицу у држави Немањића и стару 

историјску област. Отприлике у исто време када Хумска земља замењује 

Захумље и Зета замењује Дукљу, обе у су у то време деградиране од 

независних територија у удеоне области у држави Немањића.  

Нестанак термина Хумска земља с историјске позорнице везан је 

за другу половину 15. века, када почиње да га потискује ново име за 

територије које су улазиле у састав државе херцега Стефана Вукчића 

                                                             
11 Ових података има у свакој књизи серија Div. Cancellariae i Div. Notariae, 
њихово навођење овде не би донело ништа значајно осим волуминозности 
књиге, што је методолошка одлика рагузеолога. 
12 HAD, Div. Not. 5, foll. 21 (1324). За овај и још један број података из Дубровачког 
архива најискреније се захваљујем М. Благојевићу. 
13 Види Именик насељених места у СФРЈ, 271. 
14 Види напред о овој жупи. 
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Косаче – Херцеговина.15 Саме Косаче су безобзирно потискивале 

најзначајније представнике хумске властеле, а тиме су посредно 

потискивале и хумско име. То се посебно одразило на просторе источно 

од долине Неретве. Због тога се у 15. веку назив Хумска земља најчешће 

везује за територије западно од Неретве и за хумску великашку 

породицу Радивојевића– Влатковића, која је на том простору имала 

поседе. Долазак Турака је био пресудан за процес нестајања хумског 

имена, јер су они прихватили назив Херцеговина за све области којима је 

владао херцег Стефан Вукчић. Тако се ова територија уклопила у шири 

географски и историјски појам, у Херцеговину, која у то време управо 

настаје, а очуваће се као географски појам до данас. 

ЖУПЕ ХУМСКЕ ЗЕМЉЕ 

Прве вести о територији Захумља налазе се у Спису о народима 

ученог византијског цара. Он за Захумље каже да се пружа од 

Дубровника до Неретве и према Приморју допире до Паганије, а 

планинском страном према северу граничи се са Хрватима, а спреда са 

Србијом.16 Најмање проблема има са границом на мору, где Захумље 

обухвата обалу од Дубровника до ушћа Неретве. На истоку изван 

Захумља остају Љубомир, Фатница, Требиње, Рудине и Гацко, и та линија 

представља границу са Травунијом. Ову границу је у свом делу описао и 

Мавро Орбин.17 Захваљујући теренским истраживањима део ове границе 

могуће је детаљно реконструисати. Она је полазила од брда Трубара (на 

тромеђи билећког, требињског и љубињског краја) и спуштала се, преко 

Зеленог грма у Загори, на Зборну гомилу испод села Луга, на десној 

обали Требишњице, где се и данас налази камени стуб. Одатле је ишла на 

наопако окренути миљоказ у селу Ђедићима, а потом на крст под брдом 

и селом Хумом, и стизала на брдо Чулу изнад Зачуле. Са Чуле граница је 

                                                             
15 В. Трипковић, Хумска земља, 232. 
16 ВИИНЈ 2, 34. 
17 М. Орбин, Краљевство Словена, Београд 1978, 193. 
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ишла на Јанчишта, близу села Неновића и завршавала на стени изнад 

Ријеке дубровачке (Омбле).18 

Византијски цар Константин VII Порфирогенит каже да се Србија 

граничи са Хрватском према Цетини и Ливну, а у хрватске жупе убраја 

Имотски и Пливу, онда је јасно где је била граница Србије и Хрватске.19 

То значи да Захумље у 10. веку остаје на Неретви, а на северу је 

вероватно укључивало у своју територију и мостарску котлину.20 Пошто 

жупа Имота у то време припада Хрватској, а по попу Дукљанину Захумљу, 

то значи да је Захумље у међувремену закорачило у већем опсегу на 

десну обалу Неретве. Паганија се у 10. веку са Захумљем граничи на 

доњој Неретви. 

Жупе Хумске земље први пут срећемо у Барском родослову 

(Летопис попа Дукљанина), које овај спис наводи следећим редоследом: 

Стон, Попово, Жабско, Лука, Велика, Горимота, Веченике, Дубрава и 

Дабар.21 Жупа Стон је обухватала град Стон са околином и полуострво 

Пељешац, за које није сигурно да је у целини било у жупи јер ту има и 

брдовитих и стеновитих, ненасељених терена. У жупске пределе на 

Пељешцу спадају равнице на простору Црне Горе, Дубраве и Поникава, а 

код Стона је равница Vinno. Жупа Попово је, најгрубље речено, 

обухватала Попово поље.22 Ово поље почиње од Пољица, а завршава се 

                                                             
18 Види Ђ. Тошић, Средњовјековна жупа Требиње, Прилози 25–26, Сарајево 1990, 
65–102 ; P. Anđelić, Srednjovjekovna župa Popovo, Tribunia 7, Требиње 1983, 61–79. 
Уп. Љ. Спаравало, О граничном камењу између средњовековног Хума и Зете које 
спомиње Мавро Орбин, ИГ 1–2 (1979) 89–97, дошао је до нешто другачијих 
резултата: по њему границе иде од Неновића на Бочин Лаз, на левој обали 
Требишњице. Аутор је у два наврата рекогносцирао овај простор (1988 и 2011), 
али и даље мислимо да је вероватнија граница у првој изложеној варијанти. 
19 ВИИНЈ 2, 35; М. Благојевић, Средњовековна српска државност, Београд 2011, са 
свом старијом литературом. 
20 ВИИНЈ 2, 34 и нап. 109. Уп. M. Vego, Povjest Humske zemlje (Hercegovine) I, 
Samobor 1937, 49, 51. Наивна је тврдња да су Неретљани, преко погрешне 
убикације жупе Дален, допирали до Попова, и да Захумље није допиралао до 
Неретве, као и аргумент да царев извештај није тачан. Извори противрече 
оваквој тврдњи. 
21 Ф. Шишић, Летопис попа Дукљанина, 327 (превод ССК 1, 123). 
22 Литературу о хумским жупама види у С. Мишић, Хумска земља у средњем веку, 
263 и нап. 8. 
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изнад села Хутова, а на југоистоку је нешто виши предео Луг. Од Пољица 

до Равног је Горње поље, а даље Доње поље.23 Планинско било на 

североистоку дели Попово од малог поља Љубиња, док на југозападу 

нема прецизне природне границе према Приморју. Бобани или Нахија је 

брдски предео између поповске равнице и Приморја, од Површи до 

удолине која спаја Завалу са Сланим.24 Жупа Попово се на истоку (преко 

Луга) граничила са Требињском шумом, у истом правцу у коме се пружа 

и већ спомињано гранично камење Мавра Орбина. Ово је уједно и 

граница између Хумске земље и Требиња. Луг је делимично припадао 

Требињској жупи, са селима Хум и Цицина.25 Јужна граница жупе Попово 

је граница са жупом Приморје, и она се пружала јужно од поповских села: 

Шћенице, Голубинца, Ораховог Дола, Цицрине и Турковића.26 На западу 

граница између Попова и Жабе ишла је, према П. Анђелићу, на Чавашку 

Градину, а затим на Малу Градину и Голо брдо.27 Тако су Чарићи и Хутово 

остајали Жаби, међутим за село Турковићи се изричито каже да је у 

Попову, што значи да је граница морала ићи нешто западније од линије 

Турковићи – Чавашка Градина. На северозападу се жупа Попово преко 

Љубиња, граничила са жупом Дубравом, на коси која раздваја сливове 

Брегаве и Требишњице. Северну границу, такође преко Љубиња, чине 

планине Ситница и Кулаш, а то је стара граница између Попова и жупе 

Дабар.28 Околина Љубиња се у 15. веку помиње као посебна предеона 

целина, а у ранијим вековима је припадала жупи Требиње. Седиште жупе 

Попово је било у Завали. Попово је дуго припадало Николићима 

(потомци Немањића), а поповска властела су били и Чихорићи – 

Друговићи и Дедићи. За Попово је везан и један податак из друге 

половине 13. века (време српске власти) који сведочи о колективном 

одлучивању у оквиру жупе. Реч је о станку опкине поповске са 

                                                             
23 М. Филиповић – Љ. Мићевић, Попово у Херцеговини, Сарајево 1959, 9, 15. 
24 P. Anđelić, Srednjovjekovna župa Popovo, 66. 
25 Dj. Tošić, Srednjovjekovna župa Trebinje, 68, 98. 
26 P. Anđelić, Srednjovjekovna župa Popovo, 66, види и приложену карту. 
27 P. Anđelić, Srednjovjekovna humska župa Žaba, Hercegovina 3, Mostar 1983, 35–56 
(39). 
28 P. Anđelić, Srednjovjekovna župa Popovo, 69. 
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Дубровчанима.29 На станак или збор упућују и топоними, као што је 

Зборна гомила на граници са Требињем. 

Жапско је Зажабље испод планине Жабе и од реке Крупе ка мору, 

а седиште жупе је било Ошље.30 Источна граница ове жупе је полазила 

источно од залива Бистрина код Стона, а затим преко Дебеле Главе, 

Сусвида, Волујка, Великог врха и Стјене избијала на Трескавац и Иван – 

брдо изнад Попова.31 Ту су жупи Жаба остајала села Имотица, Топла и 

Ошље, која су 1405. године припала дубровачким Новим земљама. После 

тога је улогу центра жупе од Ошља преузело Врањево Село. Граница са 

Поповом је ишла западно од Турковића и Чавашке Градине, остављајући 

у Жаби Хутово и Глумине.32 Северну границу Жапске жупе чини венац 

планинских коса (Црноглав, Осој, Будисавина), које је деле од жупе 

Дубрава, и река Крупа која је дели од жупе Лука. Западна граница жупе 

Жаба је најпроблематичнија. П. Анђелић сматра да је она ишла Неретвом 

до мора, а да је жупа Лука на левој обали Неретве обухватала само 

предео око ушћа Брегаве.33 По Т. Мацану, у Зажабље нису спадали Сливно 

и околина Метковића до Габеле.34 Међутим, на левој обали Неретве, као 

места у жупи наводе се: Осињ (село Блаце), острвце Посредњица (Кош), 

Брштаник, Некрањ, Сливно (Клек), Опузен и Метковић.35 Из овога се 

може закључити да Жаба није обухватала долину Неретве и Сливно. Ова 

жупа је имала две предеоне целине: Храсно на северу и Зажабље на југу 

од планине Жабе. Жупа је била под Николићима, чија је породична 

гробница била у Врањевом Селу. У Жаби се помиње и локална властела 

                                                             
29 Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма I–1, 31. 
30 P. Anđelić, Srednjovjekovna humska župa Žaba, 3–36. 
31 Исто, 39. 
32 T. Macan, Saopćenje o povjesnim istraživanjima Radovana Jerkovića, HZ 21–22, 
Zagreb 1968/1969, 501 – 512, тврди да ни Глумине не припадају Жаби, али нема 
дирекних података ни да припадају Попову. Р. Јерковић је најшире омеђио 
Зажабље, дајући му и већи обим од оног који је оно имало у 17. веку, што је 
погрешно. Види: T. Macan, Iz povjesti donjeg Poneretavlja potkraj XVII i na početak 
XVIII stoljeća, HZ 21– 22, Zagreb 1968/1969, 197 211. 
33 P. Anđelić, Srednjovjekovna humska župa Žaba, 40. 
34 T. Macan, Saopćenje o povjesnim istraživanjima Radovana Jerkovića, 503. 
35 Ђ. Тошић, Трг Дријева у средњем вијеку, Сарајево 1987, 14–20. 
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Шимраковићи (1433. године помиње се Гргур Шимрак, 1449. године 

Стјепан Шимраковић, а његов син је Владислав Шимраковић).36 

Жупа Лука се пружала од Требижата и Брегаве до мора долином 

Неретве, захватајући обе њене обале.37 Одређујући границе жупе Жаба, 

видели смо да су Луки припадали полуострво Сливно и места на левој 

обали Неретве од ушћа до Брегаве. Краљ Матија Корвин је 1465. године 

дао фратру Александру села Нерезе (код Тасовчића), Гнилишта 

(Гњилишта) и Лозицу, која су нешто јужније од ушћа Брегаве у Неретву. 

Насупрот њима налазио се град бана Сјепана II Котроманића Нови in 

Luca, што значи да је и десна обала Неретве од Требижата до мора 

припадала жупи Лука.38 Лука се на западу граничила са неретљанском 

жупом Растоком, која је у делти Неретве допирала до ове реке. У Луци се 

налазио и трг Брштаник, где је 1383. године Твртко I подигао тврђаву 

Светог Михаила.39 До данас није сачувано име ове жупе, али постоје 

предео Предлуки на левој обали Неретве, наспрам Габеле, језеро Лука и 

локалитет Луке у близини Опузена, као архаични остаци имена ове 

жупе.40 

Велика је жупа око Љубушког, али постоји могућност да се ова 

жупа у 12. веку звала Велика гора и да се пружала око Љубушког, па 

долином Требижата, и да се граничила са паганском жупом Растоком, и 

то преко Ораха, Граба и Вашаровића.41 То би уједно била граница између 

Хумске земље и Паганије. Део ове територије у 15. веку захвата Горска 

жупа,42 али се жупа Велика у то време више не помиње у изворима. 

Иначе, Горска жупа се простирала од Вргорца на истоку до града Турија, 

односно села Загвозд на западу, а планина Биоково је одвајала с јужне 

                                                             
36 P. Anđelić, Srednjovjekovna humska župa Žaba, 48–49. 
37 С. Мишић, Хумска земља у средњем веку, 25, 264 и нап. 29. 
38 Ђ. Тошић, Трг Дријева у средњем вијеку, 13–14. 
39 Види Ђ. Тошић, Брштаник у средњем вијеку, Годишњак ДИ БиХ 21–27, Сарајево 
1976, 37–50, са свом старијом литературом о питању убикације. 
40 Ђ. Тошић, Трг Дријева у средњем вијеку, 14. 
41 Историја Црне Горе 1, 344 (Ј. Ковачевић). 
42 М. Динић, Земље херцега Светога Саве, Српске земље у средњем веку, Београд 
1978, 211. 
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стране жупу од Макарског приморја. То се закључује на основу села која 

војвода Ђурађ Војсалић 1434. године даје Радивојевићима. То су: 

Драгљан, Козица, Храштане, Врх До, Захојане и Заходи.43 Из овога се види 

да је Горска жупа у 15. веку захватала део жупе Велике и већи део 

простора на коме је вероватно била паганска жупа Дален.  

Језгро жупе Велика (долину Требижата до Луке и Вечерића) у 

развијеном средњем веку тешко је повезати са неком од познатих жупа. 

Међутим, после пада Почитеља 1471. године, у новембру исте године 

дубровачка влада је послала Иванишу Влатковићу 300 модија креча – pro 

castris de Vruglizza.44 Овде нема сумње да се ради о жупи Вруљи, само је 

питање где се она налазила. Најпознатија Вруља је свакако она западно 

од Макарске, али на основу догађаја у јесен 1471. године мислимо да овај 

податак никако не може да се односи на простор западно од Макарске, 

према Цетини. Наиме, после пада Почитеља под турску власт, почеће 

борбе Влатковића са Турцима у долини Неретве. Чак је почетком 1472. 

године Иваниш Влатковић успео накратко да ослободи Дријева из руку 

Турака.45 Тек у лето 1472. године Влатковићи су у неком походу у 

Крајини.46 У јесен 1471. године Влатковићи несумњиво држе десну обалу 

Неретве и ту се сукобљавају са Турцима, па је логично да су од 

Дубровчана тражили помоћ у материјалу за своје градове на том 

простору, јер су они били угрожени од Турака. Колико се до сада зна, у 

јесен 1471. Крајину (а посебно област до Цетине) нису угрожавали 

Турци. Из овога се мора закључити да castris de Vruglizza не могу бити на 

простору Вруље у Крајини, већ ближе Неретви. Ако се зна да Влатковићи 

држе градове Вргорац, Вратар и Љубушки, ова вест би се могла 

одностити на неке од ових градова. Пошто на овом простору једино 

                                                             
43 Ст. Новаковић, Законски споменици, 338. 
44 HAD, Cons. Rog. 21, foll. 158 (22.11.1471). Уп. В. Атанасовски, Пад Херцеговине, 
Београд, 1979, 82; B. Rupčić, Ubikacija Vrulje, stare, dosad nepoznate župe kod 
Ljubuškog, Rad JAZU 322, Zagreb, 1961, 265–284 (276). 
45 В. Атанасовски, Пад Херцеговине, 81. 
46 Исто, 82. Аутор овај податак повезује са предходним, што се чини 
неоправданим, јер је нелогично да утврђују градове у Вруљи у Крајини, а пола 
године касније да ту дођу у поход, а пре тога (почетком 1472) да ратују са 
Турцима око Дријева. 
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територија око Љубушког и у долини Требижата, према жупама Лука и 

Вечерић, не припада ниједној од познатих жупа, оправдано је 

претпоставити да би овде могла бити жупа Вруља.47 За ово тумачење 

постоји ослонац и у ранијем податку са Хумачке плоче. Наиме, плоча је 

пронађена у селу Хумци крај Љубушког, а сведочи о зидању цркве 

Арханђела Михаила у жупи Вруји.48 Овде треба истаћи да се западни део 

села Хумца и данас зове Руљаш, а раније се звао Вруљаш.49 Из предходног 

излагања изводи се закључак да се жупа Вруља простирала у околини 

Љубушког и долини Требижата и да је заузимала већи део територије 

жупе Велика попа Дукљанина. Ако је наша интерпретација тачна, онда је 

ова жупа постојала од 13. до 15. века, али на основу само два податка није 

могуће створити јаснију представу о овом проблему. Нема сумње да је 

жупа Вруља постојала 1471. године, а због политичких догађаја у јесен 

1471. у долини Неретве и због податка са Хумачке плоче ми смо је 

лоцирали у простор око Љубушког у долини Требижата. Далеко 

познатија је Вруља у Макарској, али из наведених разлога мислимо да 

податак из 1471. године не треба везивати за њу. 

Жупа Имота захватала је Имотско поље са градом Имотским. У 

овој жупи се 1394. године, у интерполисаној повељи Гојку Марнавићу, 

помињу два поља: campus Voynitium (подручје данашњег села Војнића) и 

campus Godaliensium (Гудељево поље у околини Имотског).50 У повељи се 

каже да су оба поља у имотској жупи. Ову жупу са северозапада и запада 

затварају косе Пострање и Велењак, а на југу Осоје и Подосој. Имотска 

жупа представља заокружену географску целину, идентичну са 

Имотским пољем. Ту је била најблажа клима и најбољи услови за 

земљорадњу, посебно по ободима поља. Пошто Константин VII 

Порфирогенит жупу Имоту у 10. веку наводи међу хрватским жупама,51 а 

поп Дукљанин је наводи међу хумским жупама, може се закључити да је 

Имотско поље, са градом Имотским, између 10. и 12. века, на нама 
                                                             
47 Уп. B. Rupčić, Ubikacija Vrulje, 265–284. 
48 С. Мишић, Хумска земља у средњем веку, 27, 265 и види нап. 42.  
49 B. Rupčić, Ubikacija Vrulje, 278. 
50 P. Anđelić, Originalni djelovi dviju bosanskih povelja u falzifikatima Ivana Tomke 
Marnavića, Glasnik ZM BiH – arheologija 26, Sarajevo 1971, 347–360. 
51 ВИИНЈ 2, 35–36 ; Историја Црне Горе 1, 345 (Ј. Ковачевић). 
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непознат начин, прикључено Хумској земљи и да је већ у том периоду 

изражена тенденција ширења Хума на запад, на рачун хрватских и 

неретљанских територија. 

Жупа Вечерић (Веченике) пружала се у долини Неретве од 

Мостара до Бијелог Поља, обухватајући и Мостарско блато.52 После 12. 

века Мостарско блато се издваја у посебну жупу. У 15. веку Броћно се 

такође помиње као посебна целина, која више не припада жупи 

Вечерић.Тако се Вечерић у 14. и 15. веку простирао уз десну обалу 

Неретве, граничећи се са жупом Луком на југу и Броћном на северу. На 

западу се граничила са жупом Вруљом. Центар ове жупе је био град 

Небојша.53 Жупа Дубрава је данашња Дубрава на левој обали Неретве, а 

жупа Дабар је обухватала Дабарско поље. Жупа Дубрава се на југу 

граничила планинским висовима са Жабом, а између Крупе и Брегаве са 

жупом Луком. Тврђава Почитељ је била у Дубрави, а и село Бивоље Брдо. 

То значи да је западна граница Дубраве ишла Неретвом до изнад виса 

Бивоље брдо. На северу се Дубрава граничила са Бишћем (Хумском 

жупом) преко Квања и Косе.54 Њој је припадало и Видово (Столачко) 

поље, а Опличићи су били седиште жупе.55 Простор Кргуда и Кубаша је 

раздвајао жупу Дубраву од Дабарског поља и жупе Дабар.56 На основу 

убикације хумских жупа види се да се Захумље од 10. до 12. века знатно 

                                                             
52 Исто, 345 (Ј. Ковачевић). 
53 Град није могуће убицирати. П. Анђелић је покушао да га убицира као кулу у 
Мостару на левој обали Неретве, али у 15. веку ту нема жупе Вечерић. Р. 
Јерковић (његово мишљење усваја и Т. Мацан) Небојшу убицира код села 
Видоње (T. Macan, Saopćenje o povjesnim istraživanjima Radovana Jerkovića, 504; R. 
Jerković, Gdje je hercegov grad Nebojša?, Kalendar „Napredak“, Sarajevo 1941). Ми 
мислимо да се Вечерић у 15. веку никако није простирао до територије на којој 
је ово село (код Метковића), а Небојша је, како стоји у повељи, у жупи Вечерић. 
То не значи да се једна кула у Мостару није могла звати Небојша, али није 
Небојша у Вечерићу. 
54 Види секције Мостар и Невесиње 1 : 100.000. 
55 M. Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa BiH 1, Sarajevo 1962, 57 (br. 36); Š. 
Bešlagić, Stećci u Opličićima, Naše starine VII, Sarajevo 1960, 145–154 (145). 
56 Детаљно о жупи Дабар види Ђ. Тошић, Средњовјековна хумска жупа Дабар, 
Београд 2005. 
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проширило на запад од реке Неретве, а уз Неретву сигурно је досезало до 

Мостара. Источна граница је у овом периоду остала непромењена. 

У Барском родослову говори се о Подгорју, као посебној области и 

жупама у њему. Оно се ни пре, ни касније више не јавља у историјским 

изворима, али ће се касније неке од ових жупа појавити као хумске. 

Према попу Дукљанину, Подгорју припадају следеће жупе: Оногошт 

(Никшић), Морача (долина истоимене реке), Комарница (истоимена 

река), Пива (долина реке), Gerico (Гацко), Невесиње, Gusiemo (Вишева), 

Ком, Debreca (Идбар у долини истоимене реке), Неретве и Рама (у долини 

истоимене реке).57 Овде су посебно занимљиве жупе у западном делу 

Подгорја (где се касније среће Загорје), јер оне у 13. и 14. веку или 

припадају Загорју или Хумској земљи. То су жупе: Невесиње, Неретве 

(око средњег тока Неретве са седиштем у Коњицу), Дебреца (Идбар око 

истоимене реке, леве притоке Неретве), Гусиемо (Вишева, око 

изворишта Неретве) и Ком око данашњег Главатичева.58 У 14. веку 

Невесиње и Неретва сигурно припадају Хуму, а Неретва је пре Санковића 

припадала Загорју.59 Део жупе Неретве на десној обали никада није 

припадао Хуму, али део жупе на левој обали до Коњица био је саставни 

део Хумске земље. У време Санковића она је у целини припадала њиховој 

области, а на десној обали Неретве биле су краљеве земље. На овај 

закључак упућује и чињеница да по доласку Турака постоје две нахије 

Неретве: у краљевој и херцеговој земљи.60 Због политичке подвојености 

жупа Неретва се у 15. веку поделила на две жупе истог имена, једну на 

левој, а другу на десној обали Неретве. Турци су затечено стање 

уклопили у свој управни систем. Жупа Невесиње је вероватно рано 

припала Хуму (још у време кнеза Мирослава), јер је рано дошла под власт 

Немањића. Са друге стране, жупа Неретва политички улази у састав Хума 

у време када су Милтеновићи – Санковићи постали господари хумски, јер 

                                                             
57 Ф. Шишић, Летопис попа Дукљанина, 327 ; ССК 1, 123. 
58 М. Динић, Земље херцега Светога Саве, 223, 230–231. 
59 М. Благојевић, Босанско Завршје, Зборник ФФ 14–1, Београд 1979, 129–144 
(134) са старијом литературом. 
60 H. Šabanović, Bosanski pašaluk, Sarajevo 1982, 120, 122. 
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њихова породица потиче из ове жупе.61 То значи да северна граница 

Хумске земље, у свом највећем обиму, никада није ишла даље од Коњица, 

а дуго се на северу није пружала даље од Мостара. 

За западну границу је већ утврђено да је још у 12. веку прешла на 

десну обалу Неретве и обухватила Имотску жупу, крај око Љубушког и 

долину Требижата (Вруља), а жупа Лука се простирала и на десној обали 

Неретве, око њеног доњег тока. У то време (крај 12. и почетак 13. века) 

нестаје са историјске позорнице Неретљанске област (Паганија), а у 

изворима се среће Крајина, која није истоветна са Паганијом. То је 

приморски појас између Неретве и Цетине.62 На том простору биле су 

жупе: Макарска, Растока и Дален.63 Жупа Растока се пружала од доње 

Неретве према Макарској, а и данас се један Неретвин рукавац зове 

Растока. Макарска се простирала од Растоке до Цетине.64 Жупа Дален је 

по Константину VII Порфирогениту била даље од мора, али се у каснијим 

изворима више не спомиње. По свему судећи, ова жупа се налазила негде 

између Љубушког и реке Цетине, а у залеђу жупе Макарске.65 Данас у 

поречју Требижата (западно од Љубушког) постоји село Доле, које можда 

чува успомену на жупу Дален. У 15. веку на овом простору се помињу 

жупе Радобиља и Горска. Оне су настале касније, јер их Барски родослов 

не помиње, издвајањем или деобом неке ранофеудалне жупе. 

Жупе Дален и Растоку потпуно су асимиловали Хумљани. Такође 

је и област око Градца припала Хумској земљи.66 Још у време Стефана 

Првовенчаног за село Живогошће (између Градца и Макарске), које је 

припадало Хумској епископији, каже се да је у морски крај, у Хумској 

                                                             
61 Детаљно о Санковићима види Ј. Мијушковић, Хумска властела породица 
Санковићи, ИЧ 11 (1961), 17 – 54. 
62 Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма I–1, 22; М. Благојевић, Србија у 
доба Немањића, Београд 1989, 40. 
63 ВИИНЈ 2, 65. Уп. M. Barada, Topografija Porfirogenitove Paganije, Starohrvatska 
prosvjeta II, 1–2, Zagreb 1928, 37–54. Аутор тврди да се територија жупе Макарска 
подударала са каснијом Крајином, што није тачно, јер је Крајина ишла од 
Неретве до Цетине, а жупа Макарска од Цетине до жупе Растока. 
64 B. Rupčić, Ubikacija Vrulje, 272. 
65 Исто, 275. 
66 Š. Ljubić, Listine V, 353; В. Трпковић, Хумска земља, 234. 
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земљи.67 Најзад, по једној вести из 1447. године, и Макарска је припадала 

Хумској земљи.68 Крајина је често прелазила из руке у руку, али после 

продора босанског бана Стјепана II у Хум, она ће највећим делом (изузев 

Омиша) припасти Босни, у ствари господарима Хума. На већину поседа у 

Крајини 1408. године претендује властеоска породица Радивојевића – 

Ђурђевића који су били господари Западног Хума.69 Очигледно је да 

Крајина припада Хуму, али је задржала своју географско-политичку 

посебност и име. Овим је Хумска земља досегла свој највећи обим 

обухватајући на северу жупу Неретву, а на западу Имотски и Крајину, па 

је граница избила на Цетину. 

Међутим, током 14. века територија која је некада чинила 

Захумље претрпела је одређене губитке у Приморју. Најпре је 1333. 

године Дубровчанима уступљен Стон са Пељешцем, а затим 1399–1405. 

године и Сланско приморје.70 Поред наведених жупа које се непосредно 

спомињу у изворима, овде треба обратити пажњу и на две области које 

се у изворима не наводе као жупе, али представљају засебне целине у 

оквиру Захумља, а касније и Хумске земље. То су Бишће са Благајем и 

Сланско приморје. Када се убицирају хумске жупе које наводи поп 

Дукљанин, остаје непокривен жупском организацијом простор Бишћа са 

Благајем. Ако се зна да је, поред Стона, политички центар Хумске земље 

био Благај, са дворцем у Бишћу, није погрешно закључити да је и овај 

простор био организован као посебна управна целина. Код попа 

Дукљанина Хум означава земљу, али можда и жупу.71 Ако су Благај и 

Бишће у 12. веку били у владарском домену, онда и нису потпадали под 

жупску организацију.72 Иначе, Бишће се као предеона целина (или жупа) 

помиње у више наврата у 14. и 15. веку, као област из које младићи и 

                                                             
67 Ст. Новаковић, Законски споменици, 595, 600. 
68 С. Мишић, Хумска земља у средњем веку, 30, 266 и нап. 67. 
69 P. Anđelić, Studije (Prilog), 123–124. 
70 Ст. Новаковић, Законски споменици, 300–301, 321; F. Miklosich, Monumenta 
Serbica, 105, 233. 
71 С. Мишић, Хумска земља у средњем веку, 266 (нап. 71). 
72 P. Anđelić, Bišće i Blagaj, politički centar Humske zemlje u srednjem vijeku, 
Hercegovina 1, Mostar 1981, 41–72 (65). 
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девојке долазе у Дубровник на службу.73 Бишће се на југу граничило са 

Дубравом, на западу је граница река Неретва до Мостара, а на северу, 

вероватно, до обронака Вележа. Током 14, а посебно у 15. веку, у 

дубровачким изворима често се помиње terra de Chelmo у ужем значењу, 

јер се помиње паралелно са Поповом, Луком, Дабром или Невесињем.74 У 

изворима је тешко разликовати Хум као земљу и Хум као жупу, али је 

несумњиво да жупа Хумска земља (или Хум) постоји и да је њен центар у 

Благају. Он је остао управни центар и по доласку Турака, као седиште 

кадилука и нахије.75 

Сличан проблем постоји и са Приморјем, које не припада 

познатим жупама и не наводи се у изворима као жупа. Додуше, сам назив 

Приморје јавља се у повељама војводе Радича Санковића и краља Твртка 

II Твртковића из 1405. године.76 Приморје се помиње и 22. априла 1398. 

као област из које је Marussa, која даје свог сина у службу.77 Још у два 

наврата на почетку 15. века Приморје се наводи као област из које се иде 

на службу у Дубровник.78 Са Приморјем се на северозападу граничила 

жупа Жаба, а на северу Попово. У 10–12. веку Приморју, а и Хумској 

земљи, припадали су и Дубровачка ријека, Затон и Груж.79 Село Лисац је 

припадало Приморју, али га је краљ Остоја издвојио јер је било у поседу 

војводе Радича Санковића. Приморју на овом простору припадају и села 

Трновица и Смоковљани.80 Села Имотица, Топола, Ошље и Ступа (која су 

припала Новим земљама) раније су била у саставу жупе Жаба, а граница 

између ове жупе и Приморја ишла је отприлике линијом која спаја 

                                                             
73 HAD, Div. Canc. 10, foll. 10 (1333); Isto 17, foll. 61 (1352) ; Isto 21, foll. 66᾽ (1367); 
Isto 34, foll. 96 (21. III 1402); Isto 37, foll. 92᾽, 118 (1408); Isto 38, foll. 40 (1408); 
HAD, Dist. Test. 8, foll. 236 bis (19. VII 1426).  
74 Таквих података има скоро у свим серијама, на пример: HAD, Div. Canc. 6, foll. 
164; Isto 8, foll. 161; HAD, Div. Not. 5, foll. 21; Isto 3, foll. 262᾽. 
75 H. Šabanović, Bosanski pašaluk, 137, 139–143. 
76 Ст. Новаковић, Законски споменици, 321; F. Miklosich, Monumenta Serbica, 241. 
77 HAD, Div. Canc. 33, foll. 112. 
78 HAD, Div. Canc. 34, foll. 163 (12. X 1402); Isto 36, foll. 120᾽ (1406). 
79 P. Anđelić, Srednjovjekovna župa Primorje u Humskoj zemlji, Tribunia 6, Требиње 
1982, 27–40. 
80 Ст. Новаковић, Законски споменици, 319–320. 
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висове Волујак, Сусвид и Дебели Врх, тако да залив Бистрина и поменута 

села остају у жупи Жаба.81 На северу се Приморје граничило са Поповом 

северно од села Трновица, Чепикуће, Мравинац, Трнова, Д. Мајкови, 

Мрчрво, Громача, Осојник и Петрово Село.82 Приморје је на западу, пре 

12. века, обухватало Дубровачку ријеку и Груж, али је касније граница 

померена до Петровог Села. Вероватно су Приморју у почетку припадала 

и острва Шипан, Лопуд и Колочеп.83 Можда би посредан доказ за ово 

било и то што становници ових острва у 14. и 15. веку имају право да 

своју стоку дају на испашу у Приморје. Можда је то одраз односа из 

ранијих времена, када су припадали једној управној јединици. У каснијим 

временима ова жупа се разбила на више области под притиском 

Дубровника и изгубила првобитни обим и карактер. Њен центар је 

свакако било Слано. 

Жупа Лука се помиње 1352. године, а 1367. године Bratoe Clapcich 

из Луке, човек Стефана Прибиловића, продаје неке товарне животиње.84 

Ова жупа се поново помиње у повељи краља Остоје.85 Жупа Лука се среће 

у изворима још у неколико наврата у 14. и 15. веку, углавном у вези са 

одласком младића у службу у Дубровник.86 Лука се помиње и 1465. 

године у повељи Матије Корвина фратру Александру. То значи да је ова 

жупа постојала од 12. до 15. века у непромењеном обиму. Стон и 

Пељешац су, пошто су 1333. године уступљени као лено Дубровнику, 

добили друкчију управну организацију.87 Жупа Попово се најчешће среће 

у дубровачким изворима током 14. и 15. века, што је резултат живих веза 

људи из Попова са Дубровником и обрнуто.88  

                                                             
81 P. Anđelić, Srednjovjekovna humska župa Žaba, 39. 
82 Види секцију Дубровник 1 : 100.000 и историјску карту. 
83 P. Anđelić, Srednjovjekovna župa Primorje u Humskoj zemlji, 35. 
84 HAD, Div. Not. 7, foll. 46; HAD, Div. Canc. 21, foll. 121 (19. VIII 1367). 
85 P. Anđelić, Studije (Prilog), 123. 
86 HAD, Div. Canc. 20, foll. 14 (30. IV 1365); Isto 31, foll. 190᾽ (18. IV 1396); Isto 38, 
foll. 248, 273 (1412). 
87 Види Z. Šundrica, Stonski rat u XIV stoljeću (1333 – 1399), Poseban otisak iz 
Pelješkog zbornika 2 (1980) 73 –190. 
88 У свим серијама дубровачког архива Попово се често спомиње. Ево неколико 
примера: HAD, Div. Canc. 22, foll. 3᾽, 63, 85; Isto 21, foll. 18, 34᾽, 46, 94᾽, 102᾽, 127, 
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Жупа Жаба се помиње 10. јануара 1325. године када је Добрета, 

жена Богданова, дала своју кћер у службу.89 У току исте године дато је у 

службу више девојака и младића, који потичу из Жабске.90 А 1353. године 

Radoe Radenoucih de Giabica даје кћер Милославу у службу.91 Жаба је 

поменута у два наврата, 1404. и 1405. године у вези са неком службом и 

уговором о припаши.92 Жупе Гора и Вруља су наследиле ранофеудалну 

жупу Велику, а Гора се помиње 1408. године у повељи краља Остоје.93 У 

Горској жупи се 1434. године помињу села: Вргорац, Драгљан, Козица, 

Храштане, Врх До, Захојане и Заходе.94 Гора је у 12. веку вероватно била 

предеона целина у саставу ранофеудалне жупе Велике, чије се име 

временом изгубило. 

У повељи краља Остоје из 1408. године наводе се, између осталих, 

и Имаотска жупа са својом тврђавом Имотским.95 Она је била у саставу 

Хумске земље и током 13. века, што се види из уговора који су 22. маја 

1254. године Дубровчани склопили са хумским жупаном Радославом 

против његовог рођака, српског краља Уроша I. У овом уговору, међу 

властелом која се јавља у улози сведока, помиње се и састник имотски 

Војислав Радошевић.96 Очигледно да се Имотски налазио у области 

хумског жупана Радослава. Имотски је после побуне Бранивојевића 1326. 

године припао босанском бану и тиме изашао из састава државе 

Немањића. Жупа Вечерић се помиње 1280. године поводом неке робиње, 

                                                             
134, 155᾽. Методолошки би било бесмислено набрајати све људе који се помињу 
у уговорима и тужбама јер то није чак ни статистички репрезентативан податак, 
па би озбиљни закључци из пребројавања били погрешни. Они само показују 
континуитет неке појаве, а за то их није потребно препричавати или наводити 
in extenso. Таква обрада до сада није дала неке озбиљније резултате (Е. 
Куртовић) нити их може дати.  
89 HAD, Div. Not. 5, foll. 26. 
90 Isto, foll. 30, 33᾽, 35, 39᾽, 41᾽, 44 (Capisca), 45᾽, 47᾽, 50, 56, 58, 60, 64᾽, 67 (Iubca), 74 
(Capscha), 94᾽, 106᾽ (Sabica), 135᾽, 153, 161, 165, 197 (29. X 1328). 
91 HAD, Div. Not. 7, foll. 44᾽. 
92 HAD, Div. Canc. 34, foll. 128 (21. XI 1404), foll. 138᾽ (6. I 1405). 
93 P. Anđelić, Studije (Prilog), 123; М. Динић, Земље херцега Светога Саве, 211. 
94 Ст. Новаковић, Законски споменици, 338. 
95 P. Andjelić, Studije (Prilog), 124. 
96 F. Miklosich, Monumenta Serbica, 44 – 45. 



проф. др Синиша МИШИЋ 

 

70 

па 1300. опет у вези са продајом робиње, а затим 1306. године, када је у 

њој Познан Пурћић опљачкао неке трговце.97 Доцније, 28. јануара 1328. 

године Dobrenus de Uecerig даје кћер Бататану у службу.98 Неки Прибил 

1336. године тужи Гојка Вражогрнца за пљачку која се догодила у 

Вечерићу, а 19. августа 1347. године помиње се неки Budis Mesoeuich из 

Вечерића.99 Из исте жупе 1354. и 1373. године одлазе младићи на службу 

у Дубровник.100 Никола Прибановић из Вечерића примљен је 18. маја 

1391. године за дубровачког грађанина, што паказује да је био угледна 

личност на овом простору. У фалсификованој повељи краља Остоје 

(1408) жупу Вечерић до Неретве добили су Радивојевићи. У повељи 

Алфонса V Арагонског војводи Стефану Вукчић Косачи из 1444. године 

наводи се град Небојша у Вечерићу.101 

Жупа Дубрава спомиње се 13. октобра 1285. године, када 

Добровој, син Преје из Берде in juppa Dobrave, даје исказ о својој 

оставштини.102 Дубрава се наводи у више наврата 1325. године (de 

Dobraua) у вези са ступањем младића у службу.103 Године 1406. помиње 

се Мароје Гојаковић из Дубраве који постаје „човек“ Бенешића на Стону, а 

1408, 1409. и 1412. године срећемо људе из Дубраве који ступају у 

службу или узимају стоку на припашу.104 У селу Опличићима (12 км 

северозападно од Стоца) где се налази некропола, на једном стећку стоји 

натпис: А се лежи кнез Радивој Влатковић у то време најбољи муж у 

Дубравах.105 Опличићи су били средиште жупе Дубраве, а кнез Радивој 

                                                             
97 G. Čremošnik, Kancelarijski i notarski spisi I, 453 (br. 42); P. Anđelić, Srednjovjekovna 
župa Večenike – Večerić, 261. 
98 HAD, Div. Not. 5, foll. 33. 
99 HAD, Div. Canc. 11, foll. 71 ; Isto 15, foll. 22 ; P. Anđelić, Srednjovjekovna župa 
Večenike – Večerić, 262. 
100 HAD, Div. Not. 7, foll. 170; Isto 9, foll. 11᾽. 
101 С. Мишић, Хумска земља у средњем веку, 268 (нап. 108). 
102 J. Lučić, Spisi dubrovačke kancelarije III, 108 (br. 345). 
103 HAD, Div. Not. 5, foll. 25᾽ (11. VI 1325), foll. 32, foll. 70᾽ (19. V 1325), foll. 117 
(1326), foll. 171 (1327). 
104 HAD, Div. Canc. 36, foll. 87᾽; Isto 37, foll. 125᾽ (1408), foll. 241᾽ (1409), foll. 245᾽ 
(1409); Isto 39, foll. 91᾽ (1412). 
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Влатковић се помиње око средине 15. века. Жупа Дубрава је постојала, 

како видимо, и у време босанске, а и херцегове власти, све до доласка 

Турака. 

Жупа Дабар се наводи 25. јануара 1285. године у вези са пљачком 

која се догодила у њему, а 19. маја, исте године, помиње се и неки 

Братослав Манчић из Дабра.106 Дабар се у току 14. века често наводи као 

жупа из које младићи ступају код Дубровчана у службу, или на занат, као 

и у вези са продајом и узимањем стоке на припашу.107 Из Дабра је и 

Богдан Радомилић, који 1318. године продаје коња.108 Младићи и у 15. 

веку из Дабра настављају да одлазе у Дубровник на службу или занат.109 

У Милавићима у Дабар-пољу на споменику Богдана Хатељевића стоји 

натпис из 1391–1404. о томе да је рођен у Дабру и да је био слуга војводе 

Радича Санковића.110 

Жупа Невесиње је Хуму припала вероватно још у доба кнеза 

Мирослава. Она је обухватала Невесињско поље, укључујући на северу и 

Конац-поље, које је у 15. веку посебна предеона целина. Природне 

границе ове жупе су на североистоку Црвањ планина и Морине, на северу 

Црна гора, а на југозападу обронци Вележа. На југу границу између 

Невесиња и Трусине чине Сњежница и Прусна планина.111 Почетком 14. 

века Невесиње држи хумска породица Драживојевића – Милтеновића.112 

Невесиње се у дубровачким серијама, током 14. и 15. века, веома често 

помиње, што сведочи о живим везама овог краја с Дубровником. Тако 

Драгослав Богдановић из Невесиње 31. децембра 1351. године даје у 

службу своју кћер Стојану, а 14. фебруара 1368. Радослав Радославић из 

                                                             
105 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи 3, 15 (бр. 4809); Š. Bešlagić, 
Stećci u Opličićima, 145. 
106 J. Lučić, Spisi dubrovačke kancelarije III, 81 (br. 244), 93 (br. 29). 
107 С. Мишић, Хумска земља у средњем веку, 34, 268 (нап. 116). 
108 HAD, Div. Not. 3, foll. 11. 
109 С. Мишић, Хумска земља у средњем веку, 269 (напомене 118, 119 и 120). 
110 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи 3, 88 (бр. 4835). 
111 Види секцију Невесиње 1 : 100.000. 
112 HAD, Lam. de Foris 1, foll. 66᾽; J. Lučić, Spisi dubrovačke kancelarije IV, 223 (br. 
1053); Š. Bešlagić, Nevesinjski stećci, Naše starine XIII, Sarajevo 1972, 97–122 (97). 
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Невесиња обавезује се да ће три године служити код Степка Замагне.113 

Са породицом Санковића и жупе Неретва са Бијелом и Идбром улазе у 

састав Хумске земље, тако да се хумско име проширује до Коњица, како 

смо већ напред истакли. Људи из жупе Неретве се ређе помињу у односу 

на старе хумске жупе које су ближе Дубровнику, али и одавде младићи 

одлазе на службу у Дубровник и имају пословне односе са 

Дубровчанима.114  

Из претходног излагања може се закључити да постоји ужи појам 

Хума који обухвата простор оних жупа које помиње поп Дукљанин и 

шири, каснији, који обухвата делове Загорја, а током 15. века хумско име 

се шири и на простор између Неретве и Цетине и на жупе: Радобиљу, 

Посушје, Ракитно, Дрежницу и Планину. Све оне, као и Имота и Крајина, 

помињу се у повељи краља Остоје из 1408. године.115 Мада је повеља 

фалсификована, није било разлога да географски подаци и припадност 

Хуму буду фалсификовани. Жупе на западној хумској граници у 15. веку 

су: Радобиља (између Макарске, Горске и Имотске жупе), Имота, Ракитно 

(између Имоте, Дувна и Планине), Планина (око Вран-планине, Чабуље и 

Чврснице) и жупа Дрежница на десној обали Неретве у долини 

Дрежничке реке. Без обзира на податак из 1408. године, не може се 

тврдити да се у наведеним жупама (изузев Имоте) учврстило хумско име 

и свест о хумској припадности. Већина ових жупа се не помиње у 12. и 13. 

веку. После 1416. године на овом простору формираће се граница земаља 

Косача. 

У току 14. и 15. века, на простору Хумске земље, среће се један 

број жупа и предеоних целина које су настале издвајањем или деобом 

територије старих жупа (оних из 12. века). Тако се, на пример, од почетка 

15. века, као посебна предеона целина (а можда и жупа), помиње Конац-

поље (северни део Невесињског поља), које је раније несумњиво 

припадало жупи Невесиње.116 Између Невесињског и Дабарског поља 

простире се мало поље Трусина, које се од 14. века јавља као област који 

                                                             
113 HAD, Div. Canc. 17, foll. 14᾽; Isto 21, foll. 166. 
114 HAD, Div. Not. 9, foll. 46 ; HAD, Div. Canc. 30, foll. 76. 
115 P. Anđelić, Studije (Prilog), 124. 
116 К. Јиречек, Споменици српски, Споменик СКА 11 (1892) 62. 
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држи казнац Санко Милтеновић.117 Такође је хумска властеоска породица 

Пићевића имала своје људе у Трусини.118 Трусина се раније не помиње 

као посебна област, а припадала је жупи Дабар. 

У повељи краља Остоје Радивојевићима наводи се и град 

Крушевац са Блатом.119 То је средњовековна Блатна жупа, која је 

обухватала данашње Мостарско блато на десној обали Неретве.120 Град 

Крушевац, који је био средиште Блатне жупе, помиње се више пута 

током 15. века, а налазио се на подручју данашњег села Крушева.121 Жупа 

Броћно (између Бишћа и Вечерића, на десној обали Неретве) први пут се 

среће 20. маја 1306, када је Познан Пурћић у њој опљачкао једног 

дубровачког трговца.122 У Броћну се догодила и нека пљачка 7. јануара 

1307. године, код цркве Светог Ђорђа.123 Броћно се помиње и 1352. 

године, када Радослав из Броћна ступа у службу у Дубровнику.124 Жупа 

Броћно је вероватно постојала и у 13. веку, или се издвојила из жупе 

Вечерић. Пружала се између Вечерића и Мостарског блата на десној 

обали Неретве. Око 1353. године у Броћну сусрећемо жупана Комлина, 

родоначелника Комлиновића, код кога је био бан Твртко када је први 

пут дошао у Хумску земљу.125 Прозрачац је био средиште Броћна и 

племенито Комлиновића, који се овде помињу током 15. века.126 Броћно 

                                                             
117 HAD, Lam. de Foris 1, foll. 3᾽, 19; Monumenta Ragusina IV, 110. 
118 М. Динић, Хумско–требињска властела, Београд 1967, 36. 
119 Ст. Новаковић, Законски споменици, 324. 
120 М. Динић, Земље херцега Светога Саве, 219. 
121 Исто, 218. Уп. T. Anđelić, Srednjovjekovni grad kod vrela Lištice u Hercegovini, 
Tribunia 4, Требиње 1978, 11–24 (22–23) тврди да су остаци неке тврђаве код 
врела Лиштице град Крушевац, због његовог стратегијског положаја. Аутор не 
пружа друге доказе за ову убикацију. 
122 M. Vego, Historija Broćna od najstarijih vremena do turske okupacije, Sarajevo 1961, 
50. 
123 HAD, Div. Canc. 4, foll. 97. 
124 HAD, Div. Not. 7, foll. 55᾽. 
125 L. Thalloczy, Studien, 20 (br. 7). 
126 М. Динић, Хумско–требињска властела, 41. 
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се помиње и 1371. године у Сплитском каптолском регистру, када је у 

њему, код бијеле цркве, држано велико веће целог краја.127  

Од половине 14. века, као посебна област, помиње се и Љубиње, 

које је иначе припадало жупи Попово. Тако се 1352, 1353, 1371. и 1376. 

године Љубиње спомиње у документима дубровачког архива као место 

одакле у Дубровник на службу долазе младићи и девојке.128 Новак 

Радиновић из Љубиња је продао једног коња 1390. године.129 И наредних 

година Љубиње се помиње као област из које се одлази на службу или 

занат у Дубровник.130 Ови подаци говоре о доброј насељености Љубиња, 

као и других хумских жупа, као и чврстим пословним везама са 

Дубровником где се одлазило на рад и учење заната. 

На основу претходног излагања може се закључити да у Хумској 

земљи постоје три категорије жупа: 1. жупе које наводи поп Дукљанин 

као хумске и које су се под тим именом сачувале током целог средњег 

века, али су неке од њих временом доживеле одређене територијалне 

промене; 2. жупе које су после 12. века прикључене Хуму и на које се 

проширило хумско име; 3. жупе које су настале у развијеном средњем 

веку издвајањем појединих предеоних целина или деобом 

ранофеудалних жупа. Код последње категорије није увек јасно да ли се 

ради о предеоној целини или жупи у управном смислу. У 

познофеудалном Хуму долази до уситњавања ранофеудалних жупа из 

којих се издвајају предеоне целине, али и нове жупе. Тенденција 

уситњавања жупа је повезана са порастом становништва током 

развијеног средњег века. У другој половини 14. и у 15. веку границе жупа 

се стабилизују, као и управни систем. 

На крају ове расправе о жупама треба скренути пажњу на 

чињеницу да се име Хумска земља у 15. веку најчешће везује за простор 

                                                             
127 V. Rismondo, Trogirsko i splitsko zaledje u nekim dokumentima iz druge polovine XIV 
i početka XV stoljeća, Radovi FF XIV – XV (1975 – 1976), Zadar 1976, 487 – 496 (493 – 
494). 
128 HAD, Div. Not. 7, foll. 1 (1352), foll. 44, 46᾽, 59᾽ (1353); HAD, Div. Canc. 23, foll. 46᾽ 
(1371); Isto 24, foll. 167᾽ (1376). 
129 Isto 29, foll. 136᾽. 
130 С. Мишић, Хумска земља у средњем веку, 270 (нап. 144). 
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између Неретве и Цетине. Успоном Косача сузбијају се неке хумске 

посебности, и то са више успеха на простору источно од Неретве. 

Западно од ове реке Косаче ће доћи у сукоб са хумском породицом 

Влатковића, за које се од тог времена везује појам хумски.131 Источни Хум 

је још у време Немањића почео да губи део својих посебности, као и 

поједине делове територије. Владарска породица некадашње хумске 

кнежевине (са тежиштем источно од Неретве) временом је сведена на 

ранг локалне властеле (Николићи). Тај процес се увелико завршавао 

када је власт на овим просторима преузео Стефан Вукчић (1435). У 

Западном Хуму, где је политичка власт Немањића, а и Косача, била 

далеко нестабилнија (Срби, Хрвати, Угри), локална властела је лакше 

чувала неке хумске посебности и хумско име, чувајући на тај начин и 

одређени степен своје самосталности.132 По доласку Турака, већина 

назива хумских жупа очувала се извесно време у називима нахија. Име 

земље се није очувало, јер га је заменио политичко-географки шири 

појам – Херцегова земља, а касније Херцеговина.  

 

                                                             
131 HAD, Div. Canc. 35, foll. 98. 
132 В. Трпковић, Хумска земља, 247, 249 и нап. 158. 
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СИТНИ ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ СРЕДЊОВЕКОВНЕ БОСНЕ 

Апстракт: Четири извора, један француски, један немачки, један 
италијански и један аустријски, доносе занимљиве, али фрагментарне и 
оскудне вести о Босни 15. столећа. То су „Књига описа земаља“ из пера 
француског племића и дипломате Жила ле Бувијеа, једна песма немачког 
песника Михаела Бехајма, „Хроника“ трговачког агента и путника 
Бенедета Деија и „Аустријска хроника“ свештеника Јакоба Унреста. 

Кључне речи: извори, Босна, 15. век, Жил ле Бувије, Михаел Бехајм, 

песма, Бенедето Деи, хроника, Јакоб Унрест. 

Када се посматрају историјски извори који потичу из разуђеног 

латинског света Западне Европе, а који говоре о историји средњовековне 

босанске државе, упадљиво је да њихов број нарочито расте у периоду 

15. века. То је истовремено раздобље када су европска географска и 

путописна литература забележиле изванредан напредак. Објашњење за 

овај својеврсни препород лежи у чињеници да је дошло до јачања односа 

између Запада и Истока, да су се тражили нови путеви према Азији, да су 

се изнова, показаће се узалудно, ковали планови за крсташки рат против 

Турака, док замах ходочасничких путовања није губио на снази.1  

                                                             
* Овај рад је настао на пројекту бр. 177015 под насловом „Хришћанска култура 
на Балкану у средњем веку: Византијско царство, Срби и Бугари од 9. до 15. 
века“ који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. 
1 Travel and Travellers of the Middle Ages, ed. Arthur P. Newton, London 1926, 2 sq.; 
Josephus P. A. Van der Vin, Travellers to Greece and Constantinople, I, Leiden 1980, 1–
23; Dictionary of the Middle Ages, ed. Joseph R. Strayer, vol. 12, New York 1989, 148–
162; Travel in the Byzantine World, Papers from the Thirty-fourth Spring Simposium 
of Byzantine Studies, Birmingham, April 2000, ed. Ruth Macrides, Society for the 
Promotion of Byzantine Studies, Publications 10, Aldershot 2002, 1–512.  
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У овом малом прилогу ћу указати на четири таква податка. Реч је 

о четири разнолика историјска извора, разнолика како по жанру тако и 

по пореклу, који, колико нам је познато, нису посебно запажени у нашој 

досадашњој историографији. Реч је о једном француском, једном 

немачком, једном италијанском и једном аустријском источнику. 

ЖИЛ ЛЕ БУВИЈЕ 

Француска краљевина, једна од најјачих сила у латинском свету 

западне Европе 15. века, имала је своје интересе и занимање у односу на 

земље и догађаје на тлу југоисточне Европе и, уопште, читавог Истока.2 

Једноставније речено, то занимање се из 14. само пренело и у 15. столеће. 

Ту би најпре требало поменути Бургундско војводство на челу са 

Филипом Добрим (1419–1467) који је био веома упућен у догађаје на 

Балканском полуострву везане за надирање Османлија.3 Двојица 

његових сарадника боравили су како на Леванту, тако и на Балканском 

полуострву и донели су проницљиве белешке са својих путовања. У 

питању су били Жилбер де Ланоа (1421–1423)4 и, нама далеко познатији, 

Бертрандон де ла Брокијер (1432–1433). Подаци овог другог, Брокијера, 

сакупљени у спис „Путовање преко мора“, одавно су познати не само 

стручњацима него чак и нашој широј публици.5 

У нашој средини, међутим, није довољно познат и коришћен 

извор „Књига описа земаља“ француског племића, војног 

                                                             
2 Указујемо на већ класичну студију Joseph Marie Delaville le Roulx, La France en 
Orient au XVe siècle, I–II, Paris 1886. 
3 Jaques Paviot, La politique navale des ducs de Bourgogne, 1384–1482, Lille 1995 
(недоступно). 
4 Френски пътеписи за Балканите XV–XVIII в., съставителство и редакция Бистра 
А. Цветкова, София 1975, 46–48; „Бях в три страни, които и трите се казват 
България“. Географско–пътеписни съчинения за България и българите от XV век, 
увод, подбор и коментар Васил Гюзелев, Пловдив 2014, 41–48.  
5 Бертрандон де ла Брокијер, Путовање преко мора, превео и коментарисао 
Миодраг Рајичић, Београд 1950, 8–165. Уп. Стојан Новаковић, Буркард и 
Бертрандон де-ла-Брокијер о Балканском полуострву XIV и XV века, Годишњица 
Николе Чупића, 14, Београд 1894, 1–61; Радивој Радић, Босна у спису 
Бертрандона де ла Брокијера, Зборник за историју Босне и Херцеговине, 3, 
Београд 2002, 91–99. 
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достојанственика и дипломате Жила ле Бувијеа. Он је рођен 1386. године 

у покрајини Бери, према некима у главном граду покрајине, Буржу.6 Као 

човек од поверења француске владе, путовао је у важне мисије на разне 

европске дворове. Имао је титулу „краљевог гласника“, најпре нижег, а 

затим и вишег ранга. На путовања – најпре у Париз, а затим по 

Француској и страним земљама – кренуо је већ 1402. као 

шеснаестогодишњи младић.7 У почетку је уживао покровитељство и 

заштиту Жана, војводе од Бретање, да би 1425. године за краљевску 

ствар придобио овог великог незадовољног вазала. 

Племић Жил ле Бувије био је савременик, у неким случајевима и 

непосредан учесник и очевидац, бурних догађаја из оновремене 

француске историје.8 То се пре свега односи на велике борбе против 

Енглеза у оквиру тзв. „стогодишњег рата“ и појаву младе и харизматичне 

сељанке Јованке Орлеанке која је узбуркала Француску и преокренула 

рат против традиционалних непријатеља Енглеза.9 

Зна се да се Жил ле Бувије, одевен у најсвечаније одежду, у 

новембру 1437. године, када је француски краљ Шарл VII (1403–1461) 

свечано ушао у Париз, налазио у предњем делу групе која је окруживала 

суверена.10 Две године касније (1439) учествовао је у преговорима и у 

војним операцијама чији је исход био повраћај Нормандије. Године 1448. 

                                                             
6 Od pogleda do teksta. Antologija francuskih tekstova o jugoslovenskim krajevima i 
narodima, izbor, uvodni tekstovi, prevod i komentari Mihailo Pavlović, Beograd 1983, 
50–51, 297–298 (о аутору); 51–53 (француски текст); 298–300 (српски превод); 
Васил Гюзелев, Югоизточна Европа в описанието на Жил льо Бувие, наречен 
Бери, от 1451 г., Пътуванията в средновековна България. Материали от първата 
национална конференция „Пътуване към България. Пътуванията в 
средновековна България и съвременният туризъм“, Шумен, 8–11 май 2008 г., 
Велико Търново 2009, 24. 
7 M. Pavlović, Od pogleda do teksta..., 297. 
8 Lexikon des Mittelaters, I, Stuttgart – Weimar 1999, 2018–2019 (R.-H. Bautier) /= 
LM/. 
9 Едуар Пероа – Роже Дусе – Андре Латреј, Историја Француске, књ. I (Од 
најстаријег времена до 1774), прев. Иван Божић, Београд 1961, стр. 246 сл.; 
Сидни Пеинтер, Историја средњег века (284–1500), прев. Чедомир Антић – 
Небојша Порчић, Београд – Бања Лука 1997, 404 сл. 
10 M. Pavlović, Od pogleda do teksta..., 297. 
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учествовао у једном изасланству које је ишло у Рим код папе Николе V 

(1447–1455). Бувије је уживао велики углед код краља Шарла VII који га 

је због многобројних мисија и услуга у више наврата наградио. Тачан 

датум Бувијеове смрти није познат. Како било, зна се да је у септембру 

1455. године још увек био жив. Како се његова хроника о Шарлу VII ту 

зауставља, нејвероватније да је приближно у то време, можда око 1460. 

године и преминуо.11 

Иза Жила ле Бувијеа остала је прилична писана заоставштина. Из 

његовог пера су изашле „Хроника и историја Шарла VII од 1402. до 1455. 

године“, као и два историјска дела која је посветио збивањима у 

Нормандији. Као историчар, али нарочито као географ, Ле Бувије је 

написао дело „Опис Француске“ и последње дело „Географија у форми 

путовања“.12 

За ову прилику нарочито нас занима једно мало дело које је 

саставио овај француски племић. У питању је „Књига описа земаља“, 

један од последњих списа које је написао Жил ле Бувије.13 Дуга и успешна 

дипломатска каријера му је омогућила да сакупи обиље података и 

стекне солидно знање.14 Своје историјско-географско дело „Књига описа 

земаља“ започео је да пише 1439/1440. године, а завршио га је тек 1451. 

године.15 Подсетимо се да је то само две године пре пада Византије и 

осам година пре пада српске средњовековне државе. Свој спис је лично 

даровао краљу Шарлу VII и он се данас налази у Националној 

библиотеци у Паризу (Ms. 5873).16 

За спис „Књига описа земаља“ се са разлогом истиче да је 

најстарија расправа из дескриптивне географије. „Као такво, оно поред 

вишеструке вредности и значаја, има и крупне недостатке (чак и када је 

реч о самој Француској, поред Швајцарске, Баварске, Италије, Ирске и 

др.), међу којима су бројни пропусти у бележењу области и места, као и 
                                                             
11 M. Pavlović, Od pogleda do teksta..., 297; В. Гюзелев, Югоизточна Европа..., 24. 
12 M. Pavlović, Od pogleda do teksta..., 297–298. 
13 Исто, 298. 
14 В. Гюзелев, Югоизточна Европа..., 24. 
15 Исто. 
16 Исто. 
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крупне несразмере појединих делова“.17 Интегрални текст овог списа 

објављен је у целости први пут 1908. године.18 

Свој опис југоисточне Европе започиње с Константинопољем за 

кога вели да га од Турске (под којом се, још од времена Четвртог 

крсташког рата, ако не и пре, подразумева Мала Азија) не одваја неко 

велико растојање. С друге стране мора је земља Грчка чија је престоница 

Константинопољ који је саградио благородни цар Константин и по чијем 

имену је назван. Он је смештен уз море и ту долазе трговци са свих 

страна да продају и купују. У том граду има једна веома лепа црква, 

„Света Софија Константинопољска“, која је цела од мермера. Сав народ с 

те стране говори грчки и по одећи, обући и оружју наликује Сараценима, 

али уместо капа од кадифе носе башлик, односно једну врсту капуљаче.19 

У наставку се каже да „велики Турчин“, под којим се, наравно, 

подразумева турски султан, влада огромном територијом између реке 

Дунава и Средоземног мора, док Венецијанци и Ђеновљани владају 

грчким острвима.20 Ако се има у виду време састављања списа „Књига 

описа земаља“, сва је прилика да се ипак ради о Мурату II (1421–1451 ), а 

не Мехмеду II Освајачу (1451–1481).21  

У континенталној Грчкој има и других хришћанских области које 

су лепе и богате разним благом. Земљом Морејом управља садашњи 

                                                             
17 М. Pavlović, Od pogleda do teksta..., 298. 
18 Le Livre de la description des pays de Gilles le Bouvier, dit Berry, premier 
Roid’Armes de Charles VII, roi de France, publié pour la première fois avec une 
introduction et notes et suivi de l’Itiberaires Brugeois, de la Table de Velletri et de 
plusieurs autres documents géographiques inédits ou mal connus du XV siècle, 
recueillis et commentés par E.-T. Hamy, Paris 1908, 93 sq.  
19 G. le Bouvier, Le Livre de la description des pays..., 93. Уп. В. Гюзелев, Югоизточна 
Европа..., 25.  
20 G. le Bouvier, Le Livre de la description des pays..., 93. Уп. В. Гюзелев, Югоизточна 
Европа..., 25. 
21 С обзиром на чињеницу да је Жил ле Бувије почео да пише своје дело 
1439/1440, завршио га 1451, а то су године када је владао Мурат II, разложно је 
претпоставити да се на њега односи синтагма „велики Турчин“. Уп. Франц 
Бабингер, Мехмед Освајач и његово доба, прев. Томислав Бекић, Нови Сад 1968, 
59 сл.  
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император у Цариграду.22 У питању је, наравно, Константин XI Драгаш 

Палеолог (1449–1453), који је, пре него што је постао цар, био деспот у 

Мореји.23 Мореја је, наравно, Пелопонез, како се ово полуострво називало 

у позном Средњем веку.24 У тој земљи налазе се два морска пристаништа 

који припадају Венецији – Корон и Модон.25 Посреди су веома важне луке 

које су Млечани са пуно разлога називали „очи комуне“, а имале су 

изванредан значај за пролазак бродовља из источног у западно 

Средоземље, и, обратно, из западног у источно.26 

У Албанији се налазе два града – наставља своје казивање Бувије – 

један се назива Андурес (под тим именом се лако препознаје Драч), а 

други Патрас који је сав од мермера.27 Ово може представљати 

изненађење јер је град Патрас на северу Пелопонеза, али се мора узети у 

обзир албанска миграција најпре у Тесалију почев од средине 14, а потом 

и на Пелопонез крајем 14. и у првим деценијама 15. века.28 

Велики Турчин ратује против Мореје, али се она брани храбро јер 

је у питању планинска земља. Та област је заштићена зидом према мору, 

слично Константинопољу, који је ограђен бедемима и кулама. Кажу да је 

ове зидине саградио Помпеј, да би се зашитио од Јулија Цезара.29 У 

                                                             
22 G. le Bouvier, Le Livre de la description des pays..., 94. Уп. Гюзелев, Югоизточна 
Европа..., 25. 
23 Доналд Никол, Бесмртни цар, прев. Иван Панић – Вељко Ракоњац, Београд – 
Бања Лука 1997, 36 сл. 
24 The Oxford Dictionary of Byzantium, ed. Alexander P. Kazhdan, vol. II, New York – 
Oxford 1991, 1409 (Timothy E. Gregory) /= ODB/. 
25 G. le Bouvier, Le Livre de la description des pays…, 94. Уп. В. Гюзелев, Югоизточна 
Европа..., 25. 
26 ODB, II, 1149 (Корон); 1356 (Модон) /Timothy E. Gregory/.  
27 G. le Bouvier, Le Livre de la description des pays..., 94. Уп. В. Гюзелев, Югоизточна 
Европа..., 25. 
28 Божидар Ферјанчић, Албанци у византијским изворима, у књизи: Илири и 
Албанци, Серија предавања одржаних од 21. маја до 4. јуна 1986. године, изд. 
Одељење историјских наука Српске академије наука и уметности, уредник 
Милутин Гарашанин, Београд 1988, 295 сл.  
29 G. le Bouvier, Le Livre de la description des pays..., 95. Уп. В. Гюзелев, Югоизточна 
Европа..., 25. 
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ствари, ово би морао бити чувени бедем Хексамилион („зид од шест 

миља“) који је пред крај византијске историје добио на важности.30 

Француски племић наглашава да је земља Грчка лепа и плодна у 

сваком благу и сваковрсним животињама, али је много пострадала у 

ратовима које хришћани воде против Сарацена.31 Сарацени је углавном 

назив за Арапе, али овде је, наравно, реч о Турцима.32 Они (Грци) верују у 

Бога као хришћани, али имају неких огрешења о веру.33 Упадљиво је, али 

не и необично да многи западњаци онога времена на овај начин виде 

своју источну сабраћу по вери – са извесном оградом за њих кажу „као 

хришћани“.34 Наравно, важи и обрнуто. 

Западно од Грчке је краљ Босне – наставља своје приповедање 

Жил ле Бувије – а на исток, преко мора, је Турска, док су на југу 

Средоземно море и острво Курфок (Крф).35 Између овако омеђеног 

запада и истока, који се као такав може прихватити, смештене су земље 

Бугарска и Влашка.36 Те четири споменуте земље, дакле Грчка, Босна, 

Бугарска, Влашка, нису ни хришћанске, ни сараценске, због ратова које 

против њих води Турчин неко време, или, с друге стране, хришћани 

Мађари, Пољаци и горњи Немци.37 Ту је, затим, и краљевина Босна која је 

између Грчке и Есклавоније према западу, а на југу је краљевина Алмаси, 

                                                             
30 ODB, II, 927–928 (T. E. Gregory). 
31 G. le Bouvier, Le Livre de la description des pays..., 95. Уп. M. Pavlović, Od pogleda do 
teksta..., 298; В. Гюзелев, Югоизточна Европа..., стр. 25.  
32 Оксфордска историја ислама, прир. Џон Л. Еспозито, прев. Ђорђе Трајковић, 
Београд 2002, 333–336. 
33 G. le Bouvier, Le Livre de la description des pays, 95. Уп. M. Pavlović, Od pogleda do 
teksta..., 298; В. Гюзелев, Югоизточна Европа..., 25.  
34 На пример в. Радивој Радић, Четири занемарена податка о средњовековној 
Босни, Споменица Милана Васића, Бања Лука 2005, 158. 
35 G. le Bouvier, Le Livre de la description des pays, 95. Уп. Ивайла Попова, България и 
Балканите в представите на западноевропейците през XIV–XV век, Bulgaria 
Mediaevalis, 4–5, Sofia 2013–2014 /Studies in honour of Professor Vasilka Tǎpkova-
Zaimova/ 214. 
36 G. le Bouvier, Le Livre de la description des pays…, 95. Уп. M. Pavlović, Od pogleda do 
teksta..., 299; В. Гюзелев, Югоизточна Европа..., 25.  
37 G. le Bouvier, Le Livre de la description des pays..., 95. Уп. M. Pavlović, Od pogleda do 
teksta..., 299; В. Гюзелев, Югоизточна Европа..., 25. 
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док је између истока и запада земља горња Аустрија.38 Није лако пратити 

ову географију коју нам подастире Жил ле Бувије. Под краљевином 

Алмаси поједини научници су клони да виде простор Македоније,39 мада 

у то нису чврсто убеђени, а неки сматрају да је то Далмација, односно 

поседи Венеције на простору источног Јадрана, што се такође не може са 

сигурношћу потврдити. 

У наставку Жил ле Бувије истиче да се у суседству те земље, 

дакле, горње Аустрије, према Влашкој, налази земља деспота Рашке, а 

земља деспота Арседука и Кефалонија, према Средоземном мору.40 Овде 

је у питању господар архипелага у Јонском мору, а то су после 1386. 

године били Млечани.41  

Земља деспота Рашке, наставља своје казивање француски 

племић, врло је богата у житу, вину, стоци, због мира који имају јер 

избегавају рат са Турском, а краљевина Босна је та која се налази између 

две стране које воде рат.42 Уз то, Жил ле Бувије саопштава и врло 

занимљив податак о томе да се људи те земље, дакле земље деспота 

Рашке, облаче на грчки начин.43 Будући да своје дело пише у петој 

деценији 15. века, сасвим је јасно да се под „деспотом Рашке“ крије 

деспот Ђурађ Бранковић (1427–1456) који је углавном настојао да води 

политику којом се избегавају сукоби са Турцима.44  

Још једна реченица привлачи посебну пажњу: „Између 

далматинских земаља је земља Есклавонија и Кефалонија и један део 

                                                             
38 G. le Bouvier, Le Livre de la description des pays..., 95. Уп. M. Pavlović, Od pogleda do 
teksta..., 299; В. Гюзелев, Югоизточна Европа..., 25. 
39 В. Гюзелев, Югоизточна Европа..., 27 н. 24. 
40 G. le Bouvier, Le Livre de la description des pays..., 96. Уп. M. Pavlović, Od pogleda do 
teksta..., 299; В. Гюзелев, Югоизточна Европа..., 26. 
41 ODB, II, 1124 (T. E. Gregory – A. Cutler); Frederic C. Lane, Povijest Mletačke 
republike, prev. Tihomira Mršić, red. Lovorka Čoralić, Zagreb 2007, 221. 
42 G. le Bouvier, Le Livre de la description des pays..., 96. Уп. M. Pavlović, Od pogleda do 
teksta..., 299; В. Гюзелев, Югоизточна Европа..., 26. 
43 G. le Bouvier, Le Livre de la description des pays..., 96. Уп. M. Pavlović, Od pogleda do 
teksta..., 299; В. Гюзелев, Югоизточна Европа..., 26. 
44 Момчило Спремић, Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, Београд 1994, 89 
сл.  
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Албаније и грофовија Есдин (Удине) која се налази између Истре и 

Аустрије и то су две врсте људи латинских хришћана.“45 

Као што смо видели, дакле, у спису француског дипломате два 

пута се помиње земља деспота Рашке на начин који јасно и 

недвосмислено подразумева српску државу деспота Ђурђа Бранковића. 

Међутим, два пута, такође, помиње се и Есклавонија, а то свакако 

изазива одређене недоумице.  

Подсетимо се да је својевремено наш проф. Михаило Динић 

написао расправу која се данас с разлогом убраја међу класичне, а под 

насловом О називима средњовековне српске државе. Склавонија, Србија, 

Рашка.46 Он је, дакле, нагласио да су у оновременим изворима у употреби 

била три назива. „Ова три имена државе су се више-мање употребљавала 

заједно, а од њих је једно – Sclavonia – задржало и много шире опште 

значење. Морало је, сасвим природно, долазити понекада и до пометњи, 

нарочито код удаљених писаца којима није увек било јасно шта се под 

тим именом крије, тим пре што се обим државе није увек поклапао са 

употребом српског имена“.47 

Овде је управо тај случај! У истом тексту се напоредо наводе и 

земља деспота Рашке и Есклавонија (што је само један од деривата 

назива Склавонија48). Добро је познато да „у дубровачким споменицима 

                                                             
45 G. le Bouvier, Le Livre de la description des pays..., 97. Уп. M. Pavlović, Od pogleda do 
teksta..., 299; В. Гюзелев, Югоизточна Европа..., 26. 
46 Михаило Динић, О називима српске средњовековне државе. Склавонија, Србија, 
Рашка, Прилози за књижевност, језик историју и фолклор, 32, Београд 1966, 26–
34 (= Српске земље у средњем веку. Историјско-географске студије, прир. Сима 
Ћирковић, Београд 1978, 33–43; = Из српске историје средњег века, прир. Сима 
Ћирковић – Властимир Ђокић, Београд 2003, 161–171). 
47 М. Динић, О називима српске средњовековне државе..., 169. Уп. Радивој Радић, 
Да ли је Роџер Бејкон знао за Србију? Наша прошлост, 12, Краљево 2011, 73–78. 
48 Константин Јиречек, Историја Срба, I, Београд 1952 (репринт: 1978), 63–64; 
Византијски извори за историју народа Југославије, I, Београд 1955 (репринт: 
2007), 222 н. 9; Gyula Moravcsik, Byzantinoturcica, II (Sprachreste der Türkvölker in 
den byzantinischen Quellen), Berlin 19582, 278; Stjepan Antoljak, Unsere “Sklavinien”, 
Actes du XIIe congrès international d’études byzantines, Ochride 10–16 septembre 
1961, Tome II, Beograd 1964, 9–13; Georgije Ostrogorski, Vizantija i južni Sloveni, 
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Sclavonia означава искључиво Србију“.49 Међутим, овде је очигледно да 

то није тако. Латински назив Sclavonia или Есклавонија и сличне 

изведенице означавао је и Србију, али је, географски гледано, могао да 

буде назив за много шире подручје. Подсетимо се само да у „опису похода 

Рајмонда Тулуског за време Првог крсташког рата војска пролази од 

Истре до Скадра преко Склавоније“.50 Термин Склавонија је означавао и 

Србију, али је садржавао и много шири и општији контекст, обухватајући 

источну обалу Јадранског мора са приобалним појасом, насељену 

словенским живљем. Прецизније речено, Склавонија се простирала од 

ушћа Соче до ушћа Бојане, без обзира колико дубоко продирала у 

унутрашњост Балканског полуострва.51 

У овом случају, у спису „Књига описа земаља“ Жила ле Бувијеа, 

помињу се и Рашка и Есклавонија, али као два различита географска 

појма, свакако далеко од тога да буду својеврсни синоними. Док за 

Рашку, као што смо рекли, нема сумње да је држава деспота Ђурђа 

Бранковића, Есклавонију и њене границе никако није лако географски 

одредити и сместити. Утисак је, ипак, да би то требало да буде не цео, 

него само део узаног приобалног појаса уз Јадранско море.  

Још нешто привлачи пажњу. Као и Брокијер, Жил ле Бувије пише 

о Бугарској као о држави која постоји.52 Међутим, историјске чињенице 

                                                             
Jugoslovenski istorijski časopis, 1, Beograd 1963, 3–13 (= Сабрана дела, IV, 
Византија и Словени, Београд 1970, 7–20). 
49 М. Динић, О називима српске средњовековне државе..., 163. Такође в. Ђорђе 
Трифуновић, О средњовековном имену Србија, Источник, год. XX, бр. 77–78, 
Београд 2011, 5–9. 
50 М. Динић, О називима српске средњовековне државе..., 163. 
51 Marko Šunjić, O Migraciji „de Partibus Sclavoniae“ u markama do polovine XV stoljeća 
(Ancona), Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, 8, Sarajevo 1974–1975, 487–500; 
Историја српског народа, II (Доба борби за очување и обнову државе, 1371–
1537), Београд 1982, 415 (Милош Благојевић – Момчило Спремић); Радивој 
Радић, Србија у Житију Максима Кавсокаливита, Наука и идентитет, 
Филозофске и природно-математичке науке, Зборник радова са Научног скупа 
(Пале, 21–22. мај 2011), Филозофски факултет Пале, Посебна издања: Научни 
скупови, књ. 6, том 2, Пале 2012, 15–20. 
52 G. le Bouvier, Le Livre de la description des pays..., 97–98. Уп. В. Гюзелев, 
Югоизточна Европа..., 26. 
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су неумољиве: Бугарска је престала да постоји у последњој деценији 14. 

века (тзв. Трновска Бугарска 1393, а тзв. Видинаска Бугарска 1396. 

године).53 Са разлогом се претпоставља да Бувије никада није био ни у 

Бугарској, као ни у Влахији (Влашкој) јер су подаци које о њима доноси 

крајње оскудни, фрагментарни и уопштени.54 Ово „архаично“ помињање 

Бугарске, ако га тако можемо означити, сведочи заправо о својеврсној 

инерцији и спорој промени географских представа код оновремених 

писаца. Бувијеово писање је више „књишко“, него „искуствено“ какав је 

случај са Бертрандоном де ла Брокијером. 

Подаци које Жил ле Бувије саопштава о Босни средине 15. столећа 

су оскудни, фрагментарни и унеколико чак и конфузни. Једном речју, 

француски племић не доноси никакве нове и непознате чињенице. 

МИХАЕЛ БЕХАЈМ  

Човек 15. века, у сваком погледу, био је и немачки песник Михаел 

Бехајм. За њега се може прочитати да је рођен између 1416. и 1421. 

године у Зулцбаху код Вајнсберга.55 Ради се о веома познатом дворском 

поети волуминозног опуса чије стихове одликује песничко мајсторство у 

римовању.56 У његовим стиховима присутна су обележја једног дубоког 

хуманизма, а, што се тиче њихове политичке обојености, у њима 

доминира снажна и неприкривена антитурска настројеност, толико 

својствена јавном мњењу оновремене Западне Европе.57 

                                                             
53 Иван Божилов – Васил Гюзелев, История на средновековна България VII–XIV 
век, София 1999, 661–676; Димитар П. Попов – Иван Божилов – Цветана 
Георгијева – Константин Косев – Андреј Пантев – Искра Баева, Историја 
Бугарске, прир. Срђан Пириватрић, прев. Марија Јоана Стојадиновић, Београд 
2008, 120–121.  
54 В. Гюзелев, Югоизточна Европа..., 24. 
55 LM, I, 1999, 1811 (E. Kiepe-Willms). 
56 Die Gedichte des Michael Beheim, ed. Hans Gille – Ingeborg Spriewald, I, Deutsche 
Texte des Mittelalters 60), Berlin 1968. 
57 Самият Търновград ще разтръби победите. Средновековни поети за България, 
съставител Васил Гюзелев, София 1981, 192–194. (превод одломака на бугарски 
језик).  
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У једној од песничких творевина Михаела Бехајма помиње се 

изасланство против Турака које је приспело у Нирнберг.58 Реч је о 

покушају немачког цара Фридриха III Хабзбуршког (1440–1493), 

угарског краља Матије Корвина (1458–1490) и папе Павла II (1464–1471) 

да у току 1466. године организују нови крсташки поход против 

Османлија.59 Песма говори о злочинима које су Турци учинили освајајући 

хришћанске земље. Михаел Бехајм не оклева да критикује себичност и 

неслогу европских владара. Песник наглашава како су у свом ширењу, 

којим су завладали подручјем од две стотине миља, турски ратници 

запосели многе државе: грчку земљу, Босну и Србију, Влахију и велику 

Бугарску.60 А онда је султан ударио на државу Арбонас (Албанија).61 У 

наставку је Михаел Бехајм пригодном песничком метафором указао на 

чињеницу да, ако пожар не угасиш у једном трену, када се распламса, он 

се претвара у ватрену стихију и тек онда не можеш да га укротиш.62 

Подсетимо се да ова песма казује о намери да се организује једна 

антитурска коалиција 1466. године, дакле у време када су већ покорене 

Бугарска (1393), Византија (1453), Србија (1459) и Босна (1463), које су 

постале део огромног Османског царства. 

БЕНЕДЕТО ДЕИ 

Фирентинац Бенедето Деи, рођен 1418. у браку Доменика и Тадее 

Салвини,63 а упокојио се 1492. године, био је у сваком погледу особена 

личност и човек веома разноликог интересовања и делатности. Стога у 

његовој живописној биографији стоји да је био трговачки агент у банци 

породице Медичи, неуморни путник, политички делатник и писац.64 

Ношен пословним обавезама, али и властитом радозналошћу, обишао је 

                                                             
58 Gedichte des Michael Beheim..., № 101, 319–324. 
59 Ф. Бабингер, Мехмед Освајач..., 226–227; В. Гюзелев, Самият Търновград..., 192–
194, 257 н. 1–5. 
60 Gedichte des Michael Beheim..., 321, 74–80. 
61 Ibid. 322, 81–82. Уп. В. Гюзелев, Самият Търновград..., 194, 257 н. 6. 
62 Gedichte des Michael Beheim..., 322. Уп. В. Гюзелев, Самият Търновград..., 194. 
63 LM, III, 1999, 639–640 (F. Cardini). 
64 В. Гюзелев, „Бях в три страни...“, 233. 
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и упознао многа места оновременог света. Подједнако је важно и то да је 

Бенедето Деи оставио разнолику писану заоставштину, нарочито 

сведочанство са његових путешествија, коју су чиниле историјско-

географске белешке, писма и други слични списи. У својој „Хроници“ 

пустоловни Фирентинац је исказао велико занимање за простор 

Балкана, за поједина подручја овог полуострва, за разне државе које се 

налазе на њему и, напослетку, за разне народе који на њему живе.65 

Занимљива је географија света коју заступа Бенедето Деи, 

утемељена на библијским сазнањима, према којој се могу разликовати 

три дела: Азија која припада Нојевом сину Сему, Африка која припада 

другом брату Хаму и Европа која припада Јафету.66 У складу са 

средњовековним поимањем земљописа, Бенедето Деи сматра да је река 

Танаис, односно Дон, граница између Европе и Азије.67 Фирентинац у 

Европи наводи читав низ држава и градова, а занимање исказује и за 

Балканско полуострво.  

У навођењу земаља, области и градова у којима је био, између 

осталих, помиње Тунис, затим Цариград, којим влада Велики Турчин 

(султан), Перу (односно Галату), Једрене, Филипопољ, Галипољ, 

Трапезунт, Кафу, Хиос и Родос, а онда записује следеће: „Био сам у 

градовима Јајце, Круја и Самандрија, у целом Босанском краљевству у 

години када је Велики Турчин заробио у сопственим рукама убио краља 

споменутог краљевства, тј. Босне“.68 Наравно, у питању је 1463/1464. 

година када је Мехмед II Освајач освојио Босну и када је ликвидиран 

последњи босански краљ Стефан Томашевић.69 Уз помињање Јајца, у вези 

са којим не постоје било какве недоумице, извесну невољу изазива 

помињање градова Крује и Самандрије. Град Круја би свакако требало да 

                                                             
65 Исто. 
66 Benedetto Dei, La cronica dall’ anno 1400 all’ anno 1500, a cura di Roberto Barducci, 
prefazione di Anthony Molho, Firenze 1984, 138. 
67 ODB, II, 750 (R. Bruce Hitchner, Alexander Kazhdan). 
68 Benedetto Dei, La cronica…, 121. 
69 Сима Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964, 323–
335. 
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буде Кроја у Албанији, а Самандрија град Смедерево, а управо то 

унеколико дискредитује „географију“ коју нам подастире Бенедето Деи. 

ЈАКОБ УНРЕСТ 

Аустријски хроничар Јакоб Унрест рођен је око 1430. године, али 

постоје недоумице о области у којој је угледао светлост дана: неки мисле 

да је то било у Карантанији, док се други залажу за Баварску. Највећи део 

живота провео је као духовник: био је свештеник у Регенсбургу, парох 

Светог Мартина у Техелсбергу, викар Светог Урбана.70 Из његовог пера 

изашла су три драгоцена дела: хроника Каринтије, „Аустријска хроника“ 

и угарска хроника. Сва три дела написао је на немачком језику. Сматра се 

да се упокојио пре 1500. године. 

У спису „Аустријска хроника“, свом најважнијем делу, Јакоб 

Унрест казује о ширењу Турака и њиховом покоравању низа држава и 

области. У средишту његове пажње је раздобље од 1435. до 1493, 

односно до смрти цара Фридриха III (1440–1493), а додатак хроници иде 

до 1499. године.71 Јакоб Унрест се најпре обраћа својим читаоцима 

упозоравајући их да чују и запамте како су Турци освојили и уништили 

хришћанство и хришћанске државе. Потом даје помало непрецизну 

хронолошку одредницу и вели да се „бројала 1450. година од Христовог 

рођења и да је била благодатна“ када су Турци најпре напали царство 

Константинопољ (kayserthumb Constantinopel), после тога царство 

Трапезунт (kayserthumb Trapisanda),72 краљевство Влахија (kunigreich 

Wlgalia),73 деспотовина (деспотство) звано Србија (des despotten lanndt, 

                                                             
70 LM, VIII, 1999, 1260–1261 (H. Dopsch) са навођењем најважније литературе.  
71 Ibid. 
72 Васил Гюзелев, Извори за средновековната история на България (VII-XV в.). В 
австрийските ръкописни сбирки и архиви, том II (Италиански, латински и 
немски извори), Архивите говорят 9, София 2000, № 128, 222. Реч је о догађајима 
који се тичу пропасти Византијског царства (1453) и Трапезунтског царства 
(1461). Уп. Георгије Острогорски, Историја Византије, Београд 1959 (репринт 
1998), 528, 529. 
73 В. Гюзелев, Извори за средновековната история..., 222. Неки аутори (В. 
Гюзелев, Извори за средновековната история..., 222) су под изразом kunigreich 
Wlgalia препознали „царство Бугарска“. Међутим, чини се да се таквом закључку 
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genannt Seruey mit vil goldt und silber artzent), друга деспотовина 

(деспотство) Грчке које је имало пет утврђених градова и замкове,74 

краљевство Босне (kunigreich Wossen) чијег је краља султан 

благонаклоно дочекао и био у друштву с њим, како би га оставио на 

миру, али је онда наредио да му се одсече глава.75 У даљем тексту Јакоб 

Унрест наводи херцештво Гандадер (das hertzogtumb, genannt Gandader) 

које има херцега званог Офитиш (was genannt Offitisch) и једну велику 

земљу, смештену до Босне, чији се господар назива Ремиш (ein grosse 

Herrschaft bey Wossen, darinn was der herre genant Remisch).76 Овде је 

исувише непознаница да бисмо са сигурношћу одгонетнули ко се крије 

иза бизарних назива Гандадер, Офитиш и Ремиш. Ако пратимо логику 

географије коју нам подастире Јакоб Унрест, у обзир би могле да дођу 

Херцеговина, Зета Црнојевића, поседи Венеције на Источном Јадрану и, 

евентуално, територија Дубровачке републике. 

***** 

У овом прилогу је указано на четири извора који су, колико ми је 

познато, измакли пажњи досадашњих проучавалаца историје 

средњовековне босанске државе. Реч је о једном француском, једном 

немачком, једном италијанском и једном аустријском источнику који 

доносе занимљиве, али крајње фрагментарне и оскудне вести о Босни 15. 

столећа. Премда налик на листове истргнуте из неке велике повесне 

књиге, а нарочито усредређене на последње деценије постојања 

средњовековне босанске државе, ове вести и њихови подаци се на особен 

                                                             
опиру најмање два аргумента. Први се тиче познате историјске чињенице да је 
средњовековна бугарска држава пропала још крајем 14. столећа, дакле давно 
пре 1450. године (коју помиње Јакоб Унрест), а други се тиче чињенице да је 
уместо царства (kayserthumb) што би одговарало Бугарској наведено 
краљевство (kunigreich). 
74 В. Гюзелев, Извори за средновековната история..., 222. Овде се имају у виду 
византијски поседи на Пелопонезу (Мореји), тзв. Морејска деспотовина, који су 
надживели Константинопољ и под османлијску власт пала 1460. године. Уп. Г. 
Острогорски, Историја Византије..., 529. 
75 В. Гюзелев, Извори за средновековната история..., 222. Уп. С. Ћирковић, 
Историја средњовековне босанске државе..., 323–335. 
76 В. Гюзелев, Извори за средновековната история..., 222. 
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начин уклапају у податке осталих источника који говоре о Босни у 15. 

столећу. Истовремено, ова четири текста – историјско-географско дело, 

песма и две хронике – обогаћују фонд извора за историју Босне на 

измаку средњег века. 
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ДА ЛИ ЈЕ БИЛО КОЛЕГАНЦИЈЕ У БОСНИ? 

Апстракт: Развој трговине у Босни скоро се искључиво одвијао кроз 
размену добара са далматинским градовима, од којих је најважнији али 
не и једини био Дубровник. Том приликом су настајала документа 
општег али и појединачног карактера. Међу тим документима налазили 
су се и различити трговачки уговори, нпр. еутега, роганција и 
колеганција. Рад анализира уговор између краља Стефана Томаша 
склопљен 3. фебруара 1449. у Врандуку са кнезом Николом 
Трогиранином. Детаљном анализом установљава да је споменути уговор 
био билатерална колеганција у којој је краљ био socius stans, а кнез 
tractator. Наравно, овај уговор имао је своје специфичности, али су оне 
последица чињенице да је socius stans био владар. Управо чињеница да је 
краљ био socius stans, код кога је дошао кнез Никола да би склопио 
уговор, чини да овај уговор можемо приписати босанском праву средњег 
века.  

Кључне речи: краљ Стефан Томаш, кнез Никола Трогиранин, Босна, 

босанско право, колеганција. 

Основни циљ настанка трговачких уговора било је олакшавање 

пословања, односно, проналажење најбољег и најцелисходнијег 

организационог облика у трговини. Трговачки уговори се код градова у 
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Далмацији прво појављују у поморској трговини, да би временом настали 

и у континенталној трговини – са Србијом и са Босном.1 

Најважније трговачке везе Босне са неким градом у Далмацији од 

краја 12. века су оне са Дубровником, о чему сведочи и повеља босанског 

бана Кулина издата овом граду.2 Те везе нарочито добијају на значају и 

обиму након доласка Хума под власт Босне 20-их година 14. века, расапа 

Николе Алтомановића и потискивањем Балшића 70-их година истога 

века, чиме је Босна постала једини континентални сусед Дубровника. 

Такав ће однос остати све до пада Босне под турску власт.3 Може се 

претпоставити да су трговачки послови, уговори, оснивање трговачких 

друштава у Босни били под утицајем Дубровника.  

Већ од 13. века правни живот, па тиме и трговачки послови, прво 

у Венецији, а потом и у далматинским градовима, почели су да се 

прописују статутима. У Венецији то је најпре био Статут Јакова Тиепола 

(Jacoba Tiepola) из 1228, а потом онај донет од стране дужда Рајнерија 

Зена (Raineria Zena) настао 1255. године.4 Далматински статути могу се 

поделити у три групе. У прву, севернодалматинску групу, у којима је 

утицај Венецијанског статута из 1255. године био најјачи, спадају: 

Задарски, Сплитски, Скрадински, Крчки, Рапски, а делимично Пашки и 

Шибенски статут. Следећу групу чине јужнодалматински статути: 

Дубровачки, Хварски и Которски. Посебној групи статута због својих 

                                                             
1 Voje I., Prilog proučavanju dubrovačkih trgovačkih društava, Зборник радова у част 
академику Десанки Ковачевић-Којић, Академија наука Републике Српске, 
Зборник радова, књига X, Одељење друштвених наука 38, Бања Лука 2015, 178, у 
даљем тексту: Voje, Prilog proučavanju dubrovačkih trgovačkih društava. 
2 В. Мошин, С. Ћирковић, Д. Синдик, Зборник средњовековних ћирилских повеља и 
писама Србије, Босне и Дубровника књ. I 1186 – 1321, Београд 2011, 49–52. 
3 Н. Исајловић, Трговински уговори између Босне и Дуброника у средњем веку: 
дипломатички осврт, Зборник радова у част академику Десанки Ковачевић-
Којић, Академија наука Републике Српске, Зборник радова, књига X, Одељење 
друштвених наука 38, Бања Лука 2015, 236, у даљем тексту: Исајловић, 
Трговински уговори између Босне и Дубровника у средњем веку. Иако је по 
времену свог настанка помало застарела књига, о трговини у Босни писала је 
Десанка Ковачевић Којић (D. Kovačević, Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, Sarajevo 
1961, даљем тексту: Kovačević, Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni). 
4 L. Margetić, Srednjovjekovno hrvatsko pravo, Obvezno pravo. Zagreb – Rijeka 1997, 
254 –256, 262. 
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особености припадају Трогирски и Корчулански, који имају један до два 

елемента поморског права и нису се угледали на друге статуте, него су 

својим садржајем прописали оно што су сматрали нужним и то 

самостално.5  

Ови статути су прописивали, мада не у свим случајевима и не по 

свим питањима, и трговачке уговоре. У трговачком праву далматинских 

градова доминирају четири типа уговора: каратиста, ентега, роганција и 

колеганција.  

Каратиста је тип уговора који дели власништво над бродом на 12 

или 24 дела а име је добио по називу за један део власништва – карат. 

Појединац је могао имати један или више карата и делио је добит преме 

уделу који је имао над бродом.6  

Ентега (eutega, enticha) је у Дубровнику словила као најзначајнији 

трговински уговор који је регулисао поморску трговину. Преузета је из 

грчког права и на грчком језику значи – улог, уложак. Нема је у другим 

далматинским градовима. Са друге стране јадранске обале појављује се 

само у Пизи и Барију. Она се јавља искључиво у поморском праву. 

Подразумева три уговорне стране: власника или власнике бродова, 

другу су чинили морнари, капетан брода и навигатор, а трећу – трговци.7 

Уговор о роганцији (rogadia, rogantia, rogacia) био je широко 

распрострањен. Спомињу га статути Дубровника, Сплита, Брача, Котора, 

Раба и других далматинских градова. Његов назив потиче од латинске 

речи rogo – тражити, питати. Њиме прва уговорна страна, роганс, 

поверава, даје, другој уговорној страни, рогатусу, право да неку ствар 

                                                             
5 V. Pezelj, Pomorskopravne odredbe Paškog statuta iz 1433., Zbornik radova Pravnog 
fakulteta u Splitu, br. 4, (2010), 822, у даљем тексту: Pomorskopravne odredbe 
Paškog statuta iz 1433. 
6 D. Kozina, A. Kevrić, L. Škara, R. Škara, V. Tadić, Hrvatska pravna povijest, skripta 1. 
kolokvij, Split 2013, 24. 
7 Liber Stututorum Civitatis Ragusii compositus anno 1272, приредили V. Bogišić, K 
Jirеček, Zagreb 1904, Lib. I, cap. XXIII; Lib. III, cap. XIII, Lib. VII, cap. XLIII, cap. XLV, 
cap. XLVI, cap. XLVII, cap. XLIX, cap. LIII, у даљем тексту: Statut Rag.: M. Blagojević, 
Trgovačka udruženja i poslovi u srednjovekovnom Dubrovniku, Bankarstvo, br. 3, 2014, 
160–170, у даљем тексту: Blagojević, Trgovačka udruženja i poslovi u 
srednjovekovnom Dubrovniku.  

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837188043127120&rec=-109903884&sid=4&fmt=11
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837188043127120&rec=-109903884&sid=4&fmt=11
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или новац преда у одређено време и одређеном месту неком трећем 

лицу.8 

Уговор који је тема овог рада је колеганција (collegancia, 

collogancia, colligancia). То је тип уговора у којем једна страна, socius stans, 

даје средства, новац, робу, предмет (нпр. чамац) другој страни, tractator-у, 

ради стицања добитка. Колеганција се називала једностраном у 

случајевима када средства улаже само једна страна. Тада има карактер 

commendе, а временом, када средства буде почео да улаже и трактатор, 

добиће статус societas, тј. трговачког друштва.9 Овај тип уговора био је 

широко распрострањен у средњем веку, познат је у свим медитеранским 

земљама – у Шпанији, Француској, као и код Арабљана и трговаца из 

Јерусалима.10 Преглед релевантне литературе о њој у Далмацији дао је 

Воје.11 

Сматра се да је колеганција у далматинске градове доспела преко 

млетачког права. Најсличнији јој је уговор о генералном кредиту. 

Најобухватније од свих далматинских статута овај тип уговора прописује 

Дубровачки,12 али га спомињу још и Сплитски, Шибенски, Задарски и 

Пашки статут.13 Анализом архивске грађе ових градова могуће је 

закључити да је имао велики значај и да је био чест у трговачкој 

пракси.14 Сматра се и да колеганција води порекло из уговора о зајму, 

депозиту, ортаклуку. Развила се из поморског зајма пошто је хришћанско 

                                                             
8 Statut Rag. Lib. VII, cap. LV, cap. LII: Blagojević, Trgovačka udruženja i poslovi u 
srednjovekovnom Dubrovniku 174–178. 
9 Voje, Prilog proučavanju dubrovačkih trgovačkih društava, 175–178. 
10 Ј. Даниловић, О уговору „colegantia“ у дубровачком праву, ЗФФ у Београду 11, 1 
(1970), 289, у даљем тексту: Даниловић, О уговору „colegantia“ у дубровачком 
праву. 
11 Voje, Prilog proučavanju dubrovačkih trgovačkih društava, 175–178. 
12 Statut Rag. Lib. III, cap 13, cap. XX, cap. XLVI, Lib. VII, cap. L, cap. LI.  
13 Paški statut IV, 8: Šibenski statut IV, 9: Zadarski statut IV: 7, 8: Dubrovački statut III, 
13, 20, 46; VII, 50, 51; Kotorski statut, cap. LXX (Pezelj, Pomorskopravne odredbe 
Paškog statuta iz 1433, 828). 
14 V. Pezelj, Ugovor o koleganciji prema odredbama srednjovjekovnih dalmatinskih 
statutа, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 51–52 (1998), 627–647 I. Voje, 
Poslovna uspešnost trgovcev v srenjeveškem Dubrovniku, Znatstveni inštitut Filozofske 
Fakultete, Ljubljana 2003, 111. 
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учење забрањивало камате. Постоји мишљење да је њен узор у 

византијском уговору познатом под именом хреокоинонија. Проучавање 

архивске грађе значајно је употпунило сазнања о овом типу уговора и 

може се приметити да, за разлику од одредби Дубровачког статута, он 

није био само уговор о поморској трговини.15 

У Дубровачком статуту колеганција се најпре спомиње једино као 

уговор који регулише поморско право и превасходно као уговор у којем 

капитал улаже само једна страна, socius stans. У Венецији је била у пракси 

двострана колеганција у којој средства улажу обе стране, дакле и 

tractator. Тај облик уговора је у дубровачку праксу ушао тек у другој 

половини 14. века. Преласком са једностране на двострану колеганцију, 

она престаје да буде коменда и постаје трговачко друштво. Та се разлика 

не уочава увек у познатим документима насталим у Дубровнику.16 Треба 

рећи и да се у Пашком, Задарском и Шибенском статуту спомиње само 

једнострана колеганција. Она се јавља зато што је хришћанско учење 

забрањивало давање новца под камату и кршење ове одредбе третирано 

је као кривично дело. Дакле, само онај њен облик у коме новац улаже 

socius stans, а не и tractator. Двострана колеганција, која се јавља у пракси, 

прописана је само обичајним правом.17 

Профит који остваре колеганцијом (lucrum) делио се, према 

одредбама уговора, уговорним странама тек када истекне рок на који је 

друштво склопљено. Воје наводи да се обично делио на пола. Ако 

tractator није могао да исплати socius stans-a, онда се дуг tractator-а 

претварао у кредит.18  

                                                             
15 Даниловић, О уговору „colegantia“ у дубровачком праву, 290. 
16 Voje, Prilog proučavanju dubrovačkih trgovačkih društava, 178–180. 
17 Pezelj, Pomorskopravne odredbe Paškog statuta iz 1433, 829–830. 
18 Voje, Prilog proučavanju dubrovačkih trgovačkih društava, 186; Н. Исаиловић, А. 
Фостиков, Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе Трогиранина о 
заједничкој трговини, Академија наука Републике Српске, Грађа о прошлости 
Босне, књ. 8, Бања Лука 2015, 74, у даљем тексту: Исаиловић, Фостиков, Уговор 
краља Стефана Томаша и кнеза Николе Трогиранина. 
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У Дубровнку се у 15. веку осим колеганције као трговачко 

друштво развила и компанија.19 Босна је развијала трговину, а самим тим 

трпела утицај њиховог права и са комунама средње Далмације: Сплитом, 

Трогиром, Шибеником и Задром.20 Ипак, она није могла да се по обиму 

мери са Дубровником, као ни њихово право са утицајем дубровачког 

права. 

Сачувана документа која су босански владари издавали 

Дубровнику и далматинским градовима била су општег типа, мада 

постоје и документа која су решавала конкретна питања. Међу 

сачуваним документима посебно се издваја уговор који су босански краљ 

Стефан Томаш и кнез Никола Трогиранин склопили у Босни, у Врандуку, 

3. фебруара 1449. године, при чему треба истаћи да је кнез Никола дошао 

код краља управо због склапања уговора.21 О самом Николи Трогиранину 

не постоје поуздани подаци. Сигурно је, међутим, с обзиром на то да је 

краљ одлучио да склопи посао са њим, да је реч о личности са великим 

трговачким искуством, финансијски ситуираној, угледној, једном речју, 

личности од поверења и финасијске моћи.22 У литератури се не наводи 

којем типу уговора он припада него само да је реч о уговору о трговини. 

Наводи се да слични уговори са Дубровчанима нису сачувани, што значи 

                                                             
19 У дубровачком и задарском изворима бележи се као „collegantia seu societas“. I. 
Voje, Poslovna uspešnost trgovcev v srenjeveškem Dubrovniku, 111. 
20 Исаиловић, Фостиков, Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе 
Трогиранина,74. 
21 Исаиловић, Фостиков, Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе 
Трогиранина, 73–93. 
22 О томе ко је Никола Трогиранин у литератури не постоји опште прихваћено 
мишљење. Наводи се као могући фрањевац Никола, затим Никола де Барнис, 
франкапански викар Сења; извесни Никола из Трогира је био посланик угарског 
палатина Николе II Горјанског у Венецији децембра 1433. године. Сматра се да је 
то највероватније особа која је са Апенинског полуострва прешла у Трогир, 
стекла млетачко грађанство, повезала се са локалним моћним породицама, али 
и господарима залеђа. Он се у уговору редовно назива dominus, што се може 
превести и као кнез. Тако је могао да дође у позицију да склопи уговор са 
краљем Босне. Тако би он био Никола викар сењски, Никола де Барнис из Сан 
Севера (Исаиловић, Фостиков, Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе 
Трогиранина, 87–91) . 
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да не постоји сумња да их је било.23 У литератури њихов уговор се назива 

посао,24 друштво,25 компанија.26 У конкретном документу сачињени 

уговор се назива отворени лист и опћено трговање.27 Друге 

квалификације у самом тексту уговора нема. Иако је након 1377. године 

у босанску канцеларију ушла пракса српских владара да повеље које 

издају пре свега Дубровнику буду киновиране тј. писане црвеним 

мастилом, овај документ није био писан црвеним мастилом.28  

У чињеници да је краљ склопио трговачки уговор са кнезом 

Николом Трогиранином проналази се и покушај отпора потпуној 

доминацији Дубровчана у трговачком животу у Босни. Ипак, овај уговор 

није могао постати конкуренција дубровачкој трговини.29 Сматра се да је 

идеју за овај посао кнез добио из компаније за трговину коју су основали 

1445. године на пет година млетачки трговци Вентура и Балтасар 

Колoмбо.30 

Уговор између краља и кнеза предвиђао је да оба улагача уложе 

по 10.000 дуката, што сведочи да је њиме било склопљено трговачко 

друштво, а не коменда. Краљ је могао да уложи новац или сребро. Уговор 

је склопљен на пет година. Никола је са тим новцем требало да тргује на 

све четири стране. Под појмом на четири стране треба схватити да иде 

било где где сматра да ће трговањем остварити добит. Никола се 

обавезује да ће отворити стацун-е, односно радње, једну у Сплиту, другу 

у Фојници, а трећу у Јајцу. Избор места није био случајан. Сматра се да је 

Сплит изабран због близине са Трогиром, одакле је био Никола, као и 

због развијених веза са западном Босном, нарочито због трговине са 

                                                             
23 Исаиловић, Трговниски уговори између Босне и Дуброника у средњем веку; 237. 
24 Kovačević, Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, 99. 
25 Kovačević, Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, 104. 
26 Исаиловић, Фостиков, Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе 
Трогиранина, 73. 
27 Исаиловић, Фостиков, Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе 
Трогиранина, 75. 
28 Исаиловић, Трговниски уговори између Босне и Дуброника у средњем веку, 247. 
29 Kovačević, Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, 104. 
30 Исаиловић, Фостиков, Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе 
Трогиранина, 75. 
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Јајцем. Трговци из Јајца су, наиме, најчешће долазили у Сплит да тргују. 

Такође је постојало правило да ниједан Сплићанин животне намирнице 

које купи у Босни није смео извести него их је морао донети у Сплит и ту 

њима трговати.31 Јајце је постало главна престоница краља Tомаша, са 

утврђеним градом и великим и привредно активним подграђем. Фојница 

је изабрана јер је, поред Сребренице, била најзначајнији рудник сребра у 

Босни.32 

Краљ се обавезао да ће Николи Трогиранину на својој територији 

дати куће у његовим местима, што вероватно треба схватити као места у 

којима се простирала власт краља, а да ће саме куће моћи да користи у 

циљу трговине. У овим радњама ће краљ и његов двор набављати све 

што им је потребно, а плаћаће му као и другим трговцима, дакле, 

праведно, по тржишним ценама. Сматра се да се под појмом све што им је 

потребно подразумева и набавка луксузних предмета са Апенинског 

полуострва. Овим документом краљ се обавезује и да сво сребро које 

долази у краљеву комору, свакако које краљ добија на име регалних 

права, прода Николи за готове дукате, чиме је он добио право првокупа 

краљевог сребра. Добит, као и штета, као што је уобичајено у сличним 

уговорима, делиће се на пола.33 Међутим, ту се јавља једна посебност: 

краљ преузима на себе обавезу да надокнади штету Николи у целини ако 

се она деси на територији његове државе, осим ако су ту штету изазвали 

Турци. Треба рећи да овај уговор, иако је давао Николи привилегије, није 

доводио у питање слободу трговине сребром из Босне. Слобода трговине 

сребром трајно је у Босни постојала и опстала. 34 

Како је онај који издаје документ о склопљеном трговачком 

друштву и који даје новац био Томаш, босански краљ, сматрамо да овај 

документ сведочи о босанском праву.  

                                                             
31 Kovačević, Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, 90. 
32 Kovačević, Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, 141; Исаиловић, Фостиков, Уговор 
краља Стефана Томаша и кнеза Николе Трогиранина, 76. 
33 Kovačević, Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, 99–100. 
34 Kovačević, Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, 103. 
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Међутим, документ не наводи којем типу припада овај трговачки 

уговор, а ни у литератури не постоји покушај да се одговори на ово 

питање. 

То не може бити друштво каратиста, јер предмет није власништво 

над бродом. Не може да буде ни еутега, јер она има три стране као што је 

већ наведено, везане за саму трговину пловидбом: капетана, морнаре и 

кормилара, с једне, трговца или трговце с друге и власника или власнике 

брода на позицији треће уговорне стране. Овај уговор није ни роганција, 

јер нико никоме ништа не шаље и нема трећег лица којем нешто мора да 

се преда.  

Дакле, једино што остаје јесте да је реч о уговору о колеганцији 

или о неком уговору који је излазио из форме уобичајених уговора.  

Уговор јасно разликује оног који даје средства, ставља на 

располагање своју имовину, од онога који се обавезује да ће трговати на 

све четири стране и оснивати радње. У првоме, босанском краљу, јасно 

можемо препознати socius stans-а, а у Николи Трогиранину tractator-а. 

Дакле, по томе би предметни текст био уговор о колеганцији и припадао 

би босанском праву. С обзиром на то да средства улажу обе стране, то би 

онда била двострана колеганција, односно трговачко друштво, а не 

комeнда.  

Поставља се питање порекла облика тог уговора. Дубровачки 

статут, како смо навели, познаје колеганцију као уговор о поморском 

праву. Трогирски статут, према својим одредбама, није познавао 

колеганцију као тип уговора.35 Дакле, одредбе из уговора краља и кнеза 

нису могле да потичу из овога статута.  

Јелена Даниловић, која је до данас најтемељније проучавала 

колеганцију, установила је, међутим, да је овај тип уговора у Дубровнику 

прописивало не само писано право из Дубровачког статута него и 

обичајно право.  

                                                             
35 Statut i reformacija grada Trogira, priredio za tisak i tumačem propratio Ivan 
Strohal, Monumenta historico – iuridica, slavorum meridionalium, vol. X, Zagreb 1915. 
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Прво питање за које сматрамо да мора да се расправи јесте: где се 

трговина одвијала? Већ смо навели да Дубровачки статут познаје 

колеганцију једино као уговор о поморској трговини, док се у пракси 

јављају још два типа овог уговора. Први је када socius stans даје tractator-у 

средства да отвори занатску или трговачку радњу у Дубровнику, а други 

је када му даје средства за трговину на копну.36 Краљ и Никола 

предвиђају отварање три радње, а осим тога и трговање на четири 

стране света. Колеганција у Дубровнику предвиђа отварање радње, док 

се у конкретном случају отварају три. Разлог томе је свакако економска 

моћ обе стране. Такође се додаје да се трговина одвија на четири стране 

света, што може да се схвати и као трговина на копну и на мору. То су 

такође типови колеганције који постоје у Дубровнику. 

С обзиром на то да је Дубровачки статут предвиђао колеганцију 

као уговор о поморском праву, он је предвиђао и брод којим tractator 

мора да иде, рок у ком се tractator мора појавити на суду и сл.37 Такве 

одредбе за Николу нису биле предвиђене. Штавише, наводи се да иде на 

четири стране света.38 

 У пракси је у већини случајева предмет колеганције био новац, 

али су то могли да буду и предмети.39 И уговором краља Томаша било је 

предвиђено да се уложи новац, с тим што је краљ могао уместо новца да 

уложи и сребро.40 Дакле, по овом питању не би постојала разлика. 

У Дубровачком статуту предвиђено је да socius stans може од 

tractator-а да тражи, ако је претрпео губитке, да настави да тргује док не 

надокнади штету.41 У уговору који разматрамо Никола Трогиранин није 

                                                             
36 Даниловић, О уговору „colegantia” у дубровачком праву, 298–305. 
37 Statut Rag. Lib. VII, cap. LI: Даниловић, О уговору „colegantia” у дубровачком 
праву, 294. 
38 Исаиловић, Фостиков, Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе 
Трогиранина, 81– 82. 
39 Даниловић, О уговору „colegantia” у дубровачком праву, 295–297. 
40 Исаиловић, Фостиков, Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе 
Трогиранина, 81–82. 
41 Statut Rag. Lib. VII, cap. LI: Даниловић, О уговору “colegantia” у дубровачком 
праву, 294. 
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имао такву обавезу, али то је у Дубровнику постојало као могућност, а не 

као обавеза. 42  

У Дубровнику колеганција је временски могла да траје колико 

једно путовање tractator-а, а уобичајено је било од неколико месеци до 

две године. Што се тиче новца који се улагао, он је варирао од 6 перпера 

до 350 солида.43 Јемца је у ретким случајевима давао tractator, он је 

гарантовао да ће новац који је дат tractator-у бити враћен.44 Већ смо 

навели да краљев уговор предвиђа трајање од пет година и да се у 

трговину улаже 20.000 дуката, а краљ се обавезује да ће своје куће 

ставити Николи на располагање. То сведочи о економској снази краља и 

кнеза, а не о суштини уговора. Узрок трајања уговора пет година смо 

навели. Није било предвиђено да Никола дâ јемце, али ни они нису били 

обавезни.45  

Ризик и приход од колеганције зависио је од тога којем је типу 

колеганција припадала, тј. да ли поморској трговини, занатлијској или 

трговачкој радњи или, на крају, трговини на копну. 

Колеганцијом у поморској трговини, предвиђеном и прописаном 

Дубровачким статутом, socius stans сносио је у потпуности ризик од 

пропасти ствари и пословног губитка и тада је учестовао у већој добити 

од tractator-а, тј. socius stans добијао је 2/3 прихода, а tractator 1/3. У 

пракси је могуће наћи случајеве где ризик сноси и tractator. Статут 

предвиђа да уговорене стране могу другачије да се договоре.46 Дакле, 

принцип да се зарада дели на пола, како је предвиђено у краљевом 

                                                             
42 Исаиловић, Фостиков, Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе 
Трогиранина, 81–82. 
43 Даниловић, О уговору „colegantia” у дубровачком праву, 303. 
44 Даниловић, О уговору „colegantia” у дубровачком праву, 299. 
45 Исаиловић, Фостиков, Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе 
Трогиранина, 81–82. 
46 Statut Rag. Lib. VII, cap. L: Даниловић, О уговору “colegantia” у дубровачком праву, 
292–293. 
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уговору, могла је да се појави у дубровачкој пракси код колеганције на 

мору.47  

Други тип уговора, прописан обичајним правом, примењиван је 

онда када се отварала трговачка или занатска радња у Дубровнику. Тада 

је tractator сносио целокупни ризик пословања, а не socius stans. Ови 

уговори су склапани од краја 13. века. У њима tractator-у припада до 2/3 

добити. Забележено је, међутим, и да се зарада дели на једнаке делове. 

Колеганција је у овом случају склапана најчешће на годину дана.  

Трећи тип уговора је био онај којим је било предвиђено трговање 

на копну и оно је било прописано обичајним правом. Ризик од пословог 

губитка сносиле су обе стране у пропорцији предвиђеној за добит. 

Тractator је углавном добијао мањи део 1/4, 1/3. Међутим, и у овом типу 

уговора могуће је наћи примере где обе стране деле ризик и добит на 

пола. То је било је предвиђено и у Византији у уговору о хреокоинонији. 

У Сплитском статуту било је предвиђено да, колико која страна има 

добитка, толико сноси ризик губитка. Ризик је обухватао вишу силу али 

и несрећу на мору или пљачку од пирата или разбојника на копну.48 

У уговору краља Стефана Томаша са кнезом Николом 

Трогиранином предвиђене су три могућности: прва, да обе стране сносе 

једнако добит и ризик. То је, како смо показали, постојало у пракси у сва 

три уговора иако није било доминантно ни у једном. Друга, ако се штета 

деси на територији краљевој, ризик сноси владар. То би била особина 

колеганције у поморској трговини, пошто је владар био socius stans. 

Трећа могућност је да штету на територији краљевства проузрокују 

Турци. Тада није важило правило да краљ надокнађује штету. Међутим, 

уговор не наводи ко онда сноси ризик. Сматрамо да се тада 

примењивало исто право као и у првом случају, тј. да су се добит и ризик 

сносили на једнаке делове.49  

                                                             
47 Исаиловић, Фостиков, Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе 
Трогиранина, 81–82. 
48 Даниловић, О уговору „colegantia” у дубровачком праву, 297–300. 
49 Исаиловић, Фостиков, Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе 
Трогиранина, 81–82. 
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Дакле, да је уговор између краља Стефана Томаша и кнеза Николе 

Трогиранина био колеганција, показује неколико елемената. Прво, краљ 

је био socius stans који је давао новац, куће на коришћење, док је кнез 

требало да тргује. Чињеница да је кнез давао исту количину новца као 

краљ сведочи о томе да је ово двострана колеганција, тј. трговачко 

друштво. Подела ризика и прихода на пола постојала је у сва три типа 

колеганције. Као и код осталих уговора о колеганцији, било је 

предвиђено колико ће временски да траје.  

Отварање три радње и трговина на четири стране је комбинација 

два, а можда и сва три типа колеганције у Дубровнику. То јесте разлика, 

али она не утиче на то да ли је ово уговор о колеганцији или не. Висина 

уложеног новца се такође разликује, али то је више последица економске 

моћи једног владара и једног кнеза, него што је одраз различитог 

правног положаја. Указали смо на то да је склапање уговора на пет 

година потекло из млетачке правне праксе, што значи да се колеганција 

у Босни није развијала само под утицајем Дубровника.  

Специфичност уговора краља и Николе била је у томе што се 

њиме предвиђало да се краљ и његов двор снабдевају у радњама које је 

отварао кнез и да он, у складу са својим могућностима, има право 

првокупа краљевог сребра.  

Према томе, склопљени уговор можемо сматрати уговором о 

колеганцији, с тим што на њега није утицало само дубровачко право, 

писано и обичајно, него и млетачко, као и локалне специфичности 

проистекле пре свега из чињенице да је socius stans био владар. 
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ПЕРЦЕПЦИЈА ВИЗАНТИЈСКИХ И ПОСТВИЗАНТИЈСКИХ ИЗВОРА О 
ВЈЕРНИЦИМА У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ БОСНИ 

Апстракт: У раду је приказано какве су перцепције о вјерницима у 
средњовјековној Босни имали византијски и поствизантијски писци. 
Анализирана су четири извора, од којих три директно помињу вјернике 
у босанској држави, које су Ромеји називали кудугерима. Ријеч је о 
наративним изворима различитог карактера и времена настанка. У 
питању су спис солунског архиепископа Симеона из друге деценије XV 
вијека, затим писмо цариградског патријарха Генадија Схоларија 
упућено монасима на Синајској гори, настало половином педесетих 
година XV стољећа, историјско дјело Лаоника Халкокондила, 
византијског историчара XV вијека, те поствизантијски извор имена 
Хроника о турским султанима, настало у XVII вијеку.  

Кључне ријечи: Босна, византијски и поствизантијски извори, кудугери, 

солунски архиепископ Симеон, Генадије Схоларије, Лаоник Халкокондил, 

Хроника о турским султанима. 

Једно од најконтроверзнијих питања везани за историју 

средњовјековне Босне је проблем положаја и улоге цркве босанске1. Од 

                                                             
1 Библиографија о овом питању је скоро непрегледна. Без аналитичког осврта 
на остварена интелектуална достигнућа, навешћу неколико наслова значајних 
за ову проблематику који показују могући правац кретања за истраживача који 
жели да подробније проучава ово заиста комплексно питање. Jаroslav Šidak, 
Studije o „Crkvi bosanskoj“ i bogumilstvu, Zagreb 1975, садржи преглед цјелокупне 
литературе о овом питању до 1975. године.; Салим Јалимам, Прилог 
библиографији о „цркви босанској“ и богумилству, Годишњак друштва 
историчара Босне и Херцеговине 36 (1985) 173-196; Sima Ćirković, Bosanska crkva 
bosanskoj državi, Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I, Sarajevo 1987, 191-254; 
Драгољуб Драгојловић, Крстјани и јеретичка црква босанска, САНУ, 
Балканолошки институт, посебна издања, књ. 30, Београд 1987. Преглед 
литературе о овој проблематици на крају XX и почетком XXI вијека пружа Маша 
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шездесетих година XIX стољећа, када је Божидар Петрановић2 започео 

научну дискусију о Цркви босанској, до данас је настало постоји неколико 

сасвим дивергентних претпоставки о карактеру ове вјерске заједнице. 

Највећи број истраживача је подржавао концепцију да су 

припадници босанске цркве били радикални дуалисти. 3 Другу теорију 

заступају истраживачи који у босанској цркви виде православну цркву, 

која се због специфичних околности у којима се Босна развијала, 

дјелимично разликовала од остатка православне цркве у Србији.4  

                                                             
Милорадовић, Грађа за библиографију БиХ-радови објављени у СР Југославији од 
1992. до 2000. године, Зборник за историју БиХ 4 (2004) 349-408. У XXI вијеку 
објављен је зборник радова Fenomen krstjani u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, 
Institut za istoriju u Sarajevu; Institut za povijest u Zagrebu, Sarajevo-Zagreb 2005, са 
неколико значајних прилога о овој тематици, као и монографије Pejo Ćošković, 
Crkva bosanska u XV stoljeću, Sarajevo 2005; Dijana Korać, Vjera u Humskoj zemlji, 
Crkva na kamenu, Mostar 2008; У посљедњој деценији о овој проблематици 
објављена је монографија Миодрага М. Петровића, Богумилсколатинска јерес 
„Црква босанска“ и мухамеданство, Београд 2013, те неколико радова чији су 
аутори Мануел Лоренз, Недим Рабић, Сејфудин Исаковић и Џенан Даутовић у 
часопису Historijska traganja 15 (2015), а осврт на ову проблематику је дат и у 
докторској дисертацији Џенана Даутовића Босна и Римска курија у средњем 
вијеку, која је одбрањена на Филозофском факултету у Сарајеву 2017. године. 
2 Up. Božidar Petranović, Bogumili, Crkva bosanska i krstjani, Zadar 1867. 
3 Најзначајнији заговорници овог схватања су Franjo Rački, Bogumili i patareni, 
Rad JAZU VII-X, (1869/1870); прештампано: Посебна издања САН, LXXXVII (1931) 
337-599; Aлександар Соловјев, Фундајајити, патерини и кудугери у византијским 
изворима, ЗРВИ 1 (1952) 121-145; Д. Драгојловић, Крстјани и јеретичка црква 
босанска; S. Ćirković, Bosanska crkva u bosanskoj državi. Потпун опис учења 
радикалних дуалиста даје Сима Ћирковић, Дуалистичка хетеродоксија у улози 
земаљске цркве: босанска црква, Гласник Одјељења друштвених наука ЦАНУ 9 
(1995) 7-34, прештампано у Сима Ћирковић, Работници, војници, духовници, 
Друштва средњовековног Балкана, Београд 1997, 214-239. 
4 Најпознатији представници оваквих схватања били су B. Petranović, Bogumili, 
Crkva bosanska i krstjani, Zadar 1867; Vaso Glušac, Srednjevekovna bosanska crkva, 
Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor IV, Beograd 1924, 1—55; Истина о 
Богомилима, Историјска расправа, Београд 1945; Проблем богумилства и 
православље цркве босанске, Годишњак ИД БиХ, V, 1953, 105-138. 
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Треће мишљење имали су научници који су босанску цркву 

сматрали јеретичком народном црквом која одбија примат и Цариграда и 

Рима.5 

У посљедњим годинама ХХ вијека појавило још једно тумачење 

карактера босанске цркве, концепцијски сасвим различито од претходно 

поменутих. По овом домишљању „црква босанска“ нема карактер црквене 

организације. Она је савјетодавно тијело у служби владара или обласних 

господара, попут судског вијећа, без црквене заједнице и јурисдикције у 

црквеном смислу.6 

У овом раду биће размотрено како су вјерници босанске цркве 

поменути у византијским изворима, односно на кога су аутори 

византијских и поствизантијских извора мислили кад су помињали 

јеретике у Босни. У овим изворима становници Босне су означени као 

кудугери.7  

У историографији је постављено неколико хипотеза о значењу и 

поријеклу овог термина.8 У ствари, постоје четири историјска извора која 

                                                             
5 Заступници ове концепције били су Jaroslav Šidak, Heretička crkva bosanska, Slovo: 
časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, br. 27 (1977) 149-184 и Ćiro Truhelka, 
Bosanska narodna (patarenska) crkva, Poviest hrvatskih zemalja Bosne i Hercegovine I, 
Sarajevo 1942, 767—793. 
6 Аутор ове концепције, која по мојим сазнањима нема присталице у 
историографији био је Миодраг М. Петровић, Кудугери-богомили у византијским и 
српским изворима и „црква босанска“, Београд 1998, 56. Ову тезу оповргао је З. 
Ђуровић, О тези Миодрага Петровића да су богомили из српско-византијских 
средњовековних извора Латини, Теолошки погледи XLVII (2/2014) 349-404. 
7 О кудугерима постоји бројна литература, навешћу неколико наслова: Владислав 
Скарић, Кудугери, Прилози КЈИФ 6 (1926) 107-109; Steven Runciman, The Medieval 
Manichee. A study of the Christian Dualist Heresy, Cambridge, 1946; Dimitri Obolensky, 
The Bogomils, A study in Balkan neo-manichaeism, Cambridge 1948; А. Соловјев, 
Фундајајити, патерини и кудугери у византијским изворима; М. М. Петровић, 
Кудугери-богомили у византијским и српским изворима и „црква босанска“. 
8 Љубомир Ковачевић, Одговор цариградског патријарха Ђенадија II на питања 
синајских калуђера,  

Гласник СУД 63 (1885) 11-16, је богумиле у Босни у XV вијеку називао кудугерима; 
А. Соловјев, нав. дело, 145, је сматрао да су кудугери сиријски калуђери; Драгољуб 
Драгојловић, Кудугери код балканских народа, Balcanica VIII (1977) 133-134, је 
тврдио да су кудугери синоним за све лажне хришћане који одбацују сарадњу са 
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пружају податке о помену кудугера у византијским изворима, али се три 

односе на становнике Босне.  

Први византијски извор, у којем је поменуто име Кудугери потиче 

из пера солунског архиепископа Симеона.9 Ријеч је о архијереју који је 

рођен половином XIV стољећа, а замонашио се у Солуну гдје се, у периоду 

од 1416/1417. до 1429. године, налазио на положају архиепископа. Његова 

расправа Χ ώ . односно Дијалог у 

Христу против свих јереси написана је у форми разговора са клириком, у 

којем духовник Симеон одговара клирику на постављена питања. На два 

мјеста, солунски архиепископ спомиње богумиле, а на једном мјесту их 

именује као кудугере. 

У XI поглављу које је насловљено Против Симона Мага, Манеса, и 

сличних њему и против безбожних Богумила или Кудугера10 те у XVIII глави 

под називом Против иконобораца-нечастивих богумила11.  

Доказ да је солунски архиепископ заиста говорио о дуалистима 

потврђују његове ријечи да они не поштују црквене тајне, крштење, 

причешће, крст, иконе, цркве.12 Он напомиње како треба да говори против 

богумила који се и кудугерима зову, јер се они налазе близу оних којима је 

његов говор упућен. 13 Овдје је солунски духовник вјероватно мислио да 

                                                             
православном грчком црквом, док је М. М. Петровић, нав. дело, 53, изнио 
мишљење да су кудугери римокатолици. 
9 За више података о његовој каријери cf. Politico-historical Works of Symeon, 
Archbishop of Thessalonica, ed. David Balfour, Vienna 1979; The Oxford Dictionary of 
Byzantium, III, ed. Alexander Kazhdan, New-York-Oxford 1991, 1981-1982 (A. M. 
Talbot).  
10 Patrologia Graeca, tomus CLV, ed. Jacques-Paul Migne, Paris 1866, 65-74; О личности 
Симона Мага познатог у литератури и као Симон Гатар уп. Енциклопедија 
православља, III, Београд 2002, 1747 (Радомир В. Поповић). О личности Манија, 
персијског вјероучитеља из III вијека, који је принципе добра и зла, 
карактеристичне за персијска религијска дуалистичка учења спојио са неким 
елементима хришћанства и основао секту манихејаца више података пружа The 
Oxford Dictionary of Byzantium, II, 1285-1286 (Т. E. Gregory, A. Kazhdan).  
11 Patrologia Graeca, tomus CLV, 90-98. 
12 Ibid, 66-67. 
13 Ibid, 66.  
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кудугери живе у близини самог Солуна, али није лако утврдити на коју 

територију је заиста мислио.14 

 Наредни историјски извор који је анализиран у контексту ове теме 

је писмо Генадија Схоларија, првог цариградског патријарха након 

пропасти Византијског царства.15 Писмо се може датовати у период од 

1454. до 1456. године, а било је адресирано на Максима Софиjaнoса16 и 

остале монахе на Синајској гори.17 У овом писму је апелатив кудугери 

поменут два пута.18  

                                                             
14 М. Петровић, нав. дело, 44, је сматрао да територија обласног господара 
Стјепана Вукчића, представљала најистуренији дио Босне у односу на Солунску 
архиепископију, али је ово домишљање тешко прихватљиво, због велике 
просторне удаљености двију територија. D. Obolensky, Bogomils, 166, је тврдио да 
је име Кудугера остало сачувано до данашњих дана у грчкој провинцији 
Македонији и наводио имена села Kutugertsi у подручју Ћустендила и Kotugeri у 
подручју Водена.  
15 Превод овог писма на српски језик до данас је објављен три пута од различитих 
аутора. Први је то учинио Љ. Ковачевић, Одговор цариградског патријарха 
Ђенадија II, 11-16, али у његовом издању недостаје почетна трећина текста. Потом 
је то учинио Нићифор Дучић, Посланица цариградског патријарха Ђенадија II 
Схоларија (1453-1459) синајским калуђерима, Књижевни радови IV (1888) 415-432. 
Његовом преводу недостаје завршетак. Посљедњи превод на савременом српском 
језику дао је Миодраг М. Петровић, Помен богомила-бабуна у Законоправилу 
Светог Саве и „црква босанска“, Београд 1995, 24-25. Он је истакнуо и неке 
пропусте у преводу које је учинио Нићифор Дучић. Посљедње издање на грчком 
језику је Ouevres complеtes de Genade Scholarios, IV, ed. Louis Petit, Paris 1935, 200-
201. 
16 Нема много података о овој личности. Познато је да је био монах у манастиру 
Свете Катарине на Синају у периоду од 1454. до 1456. године. Cf. 
Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit 11 (Wien 1991), ed. Erich Trapp, № 
26410. 
17 D. Obolenskу, Bogomils, 166, писмо је датовао у горе поменутом периоду. А. 
Соловјев, нав. дело, 135, није био у потпуности сигуран у то датовање и оставио је 
могућност да то буде било која година до 1459. када је, по његовом мишљењу 
Генадије Схоларије умро. Међутим, овакво закључивање Соловљева је сасвим 
сигурно погрешно, јер је касније непобитно утврђено да Генадије II Схоларије није 
умро око 1459, већ око 1472. године, те да је дужност цариградског патријарха 
обављао је сем у периоду 1454-1456, још и 1463, као и у периоду 1464-1465. 
године. О личности Генадија Схоларија Cf. Christopher J. Turner, The Career of 
George-Gennadius Scholarius, Byzantion 39 (1969) 420-455; Prosopographisches Lexikon 
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Монаси са Синајске горе су питали цариградског патријарха да ли 

је у реду да се моле на литургијама за херцега Стјепана Вукчића, који им је 

раније слао новчане прилоге. На самом почетку писма Генадије Схоларије 

је поручио да као што су поступише неки учитељи Латини, кад су се 

вратили у други део Босне, и тамо многе од кудугера потчинише Римској 

цркви, тако се и он часно потруди да господара Херцега, у другом делу 

Босне, и оне које може учини тамо православним хришћанима у Цркви 

нашој.19 Он је још поменуо да је херцег однедавно хришћанин, те из тог 

разлога и шаље милостињу другим хришћанима, али да се не одваја од 

кудугера због страха од властеле.20 Стога, им је сугерисао да се моле за 

херцега, али да његово име не помињу јавно на литургијама, јер тренутно 

прикрива хришћанство.21 Цариградски патријарх је савјетовао синајске 

калуђере да у молитвама помену босанског епископа, јер је он такође 

православни хришћанин и хиротонисан је од православног патријарха 

тога мјеста.22 Поменути босански епископ је највјероватније милешевски 

митрополит Давид, који се помиње у херцеговом тестаменту из 1466. 

године23, мада остаје нејасно ко је личност патријарха, као и када је тај по 

имену непознати патријарх обавио рукоположење милешевског 

митрополита.  

Тврдње цариградског патријарха Генадија Схоларија о скорашњој 

привржености Стјепана Вукчића хришћанству, али и његовом страху од 

кудугера наводе на размишљање о искрености херцегових вјерских 

опредјељења. Нема сумње да је на територији којом је управљао Стјепан 

                                                             
der Palaiologenzeit 11 (Wien 1991) ed. E. Trapp, 156-158, № 27304; The Oxford 
Dictionary of Byzantium, II, 830 (A. M. Talbot). 
18 М. М. Петровић, Помен богомила-бабуна у Законоправилу Светог Саве и „црква 
босанска“, 26. 
19 М. М. Петровић, нав. дело, 24. 
20 М. М. Петровић, нав. дело, 24. У овој расправи дат је најпотпунији превод писма 
на савремени српски језик, па сам њу користио да наведем одломке из овог 
историјског извора. 
21 М. М. Петровић, нав. дело, 25. 
22 М. М. Петровић, нав. дело, 24. 
23 Љубомир Стојановић, Старе српске повеље и писма, II, Београд-Сремски 
Карловци, 1929-1934, 92.  
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Вукчић Косача живјело становништво различитих конфесија. У Подрињу, 

те у граничним областима Босне и Хумске земље најмногобројнији су 

били вјерници Цркве босанске. У приморским, западним и централним 

подручјима Хума живјели су римокатолици, док су припадници 

православне вјероисповијести живјели на подручју некадашње Травуније, 

од Требиња ка истоку.24 

Термин кудугери за становнике Босне употријебио је и Лаоник 

Халкокондил, византијски историчар из XV вијека.25 Овај учени 

историчар, родом из Атине написао је историју у десет књига. Након што 

је дао кратак преглед свјетске историје од античких Асираца до времена 

настанка османске државе, он веома опширно описује вријеме од 1298. до 

1463. године, односно успон Турака Османлија и њихово освајање 

Византијског царства.26 У петој књизи своје историје, након што је дао 

географски опис средњовјековне Босне, те описао односе босанског 

владара и османлијског султана27, Лаоник Халкокондил је поменуо да се у 

                                                             
24 Борис Бабић, Византија и Босна, Бања Лука 2016, 147. 
25 O основним биографским подацима о Лаонику Халкокондилу, cf. 
Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit 12 (1994) ed. E. Trapp, No. 30512; 
Василе Греку, К вопросу о биографии и историческом труде; Лаоника 
Халкокондила, ВВ 13 (1958) 198-210. Кратак преглед биографских података, уз 
осврт на структуру и изворе Халкокондиловог дјела пружа и The Histories Laonikos 
Chalkokondyles, I-II, translated by Anthony Kaldellis, Harvard University Press, 2014, 
VII-XX. 
26 Халкокондилово дјело има више издања. Старије са преводом на латински језик 
је Laonici Chalcocondylae Atheniensis Historiarum Libri Decem, ed. Immanuel 
Bekkerus, Bonnae 1843, а новије Laonici Chalcocandylae Historiarum Demonstrationes, 
ed. Eugenius Darko, I-II, Budapestini 1922-1927. До данас не постоји превод 
Халкокондиловог књижевног опуса на српски језик. До скоријег времена од 
савремених свјетских језика постојао је потпун превод само на румунски језик у 
издању Vasile Grecu: Laonic Chalcocondil: Expuneri istorice, Ed. Acad. Rep. Pop. Romine, 
Bucuresti, 1958. Од 2014. постоји енглески превод комплетне Халкокондилове 
историје у издању: The Histories Laonikos Chalkokondyles, I-II, translated by A. 
Kaldellis, Harvard University Press, 2014. 

Преглед литературе о Халкокондилу пружа Gyula Moravscik, Byzantinoturcica, 
(Sprachreste der Turkvölker in den byzantinischen Quellen), II, Berlin 1958², 396 sq.  
27 Laonici Chalcocandylae Historiarum Demonstrationes, II, 26. Више података о овим 
догађајима пружа Б.  
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сусједству земље босанског владара налази земља Стефана Сандаља, која 

је такође илирског поријекла, али се од давнина раздваја од остатка 

илирског племена. Имају исте обичаје и начин живота, али другачије 

законе. Кудугерима се зову сви они који се налазе у Сандаљевој земљи. 28 

У прошлости средњовјековне Босне није постојала личност под 

именом Стефан Сандаљ. Ријеч је о обласном господару, каснијем херцегу, 

Стјепану Вукчићу Косачи, који је био синовац војводе Сандаља Хранића, по 

којем се цијела његова територија називала Сандаљевом земљом. Та 

област је касније названа Херцеговина. Лаоник Халкокондил је помијешао 

стрица и синовца и створио личност Стефана Сандаља.29 Занимљиво 

тумачење посљедње реченице из горе наведеног одломка дао је Драгољуб 

Драгојловић. По његовом мишљењу, тврдња да су кудугери сви они који 

живе у Сандаљевој земљи свједочи да је читава територија којом је 

управљао Сандаљ Хранић изван јурисдикције грчке цркве.30 

У историографији су изнесене тврдње да је Халкокондил термин 

кудугер употријебио као етноним за становништво Сандаљеве области, а 

не у вјерском смислу31, али сматрам да оне не одговарају историјској 

истини. 

                                                             
Бабић, Византија и Босна, 91-93; Борис Бабић, Босна у историјском дјелу Лаоника 
Халкокондила, Споменица др Тибора Живковића, Историјски институт Београд, 
зборник радова, књ. 32, Београд 2016, 340-341. 
28 Laonici Chalcocandylae Historiarum Demonstrationes, II, 26-27.  
29 М. Петровић, Кудугери-богомили у византијским и српским изворима и „црква 
босанска“, 40-41 је покушао да докаже тобожњу етимолошку везу између имена 
Сандаљ и термина кудугер. По његовом мишљењу Византинци су име војводе 
Сандаља Хранића довели у везу са изразом sŸndalon у значењу сандале, папуче, а 
како у грчком народном језику постоји израз koyntoÒra као синоним за исту 
именицу, онда је додавањем наставка geroi за множину и одређеним спајањем 
сугласника настао је израз кудугери (KoydoÒgeroi). Овакво објашњење је потпуно 
оповргао и P. Ćošković, Crkva bosanska u XV stoljeću, 111, n.110. 
30 Уп. Д. Драгојловић, Кудугери код балканских народа, Balcanica VIII (1977) 133-
134. 
31 Уп. В. Глушац, Проблем богумилства и православље цркве босанске, 132; М. 
Петровић, Кудугери-богомили у византијским и српским изворима и „црква 
босанска“, 55-56. 
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Термин кудугери је употребљен и у једном извору из групе 

такозваних поствизантијских извора. То су наративни списи писани 

народним грчким језиком, настајали након пропасти Византијског 

царства, односно у периоду од друге половине XV до почетка XVIII вијека. 

За тему овог рада значајно је дјело непознатог аутора, у историографији 

познато као Хроника о турским султанима  ̶ 

.32 Ријеч је о извору који је откривен тек почетком XX вијека, 

тачније 1907. године. Деценијама је трајала научна препирка о времену 

настанка овог дјела, као и о могућим изворима које је користио његов 

анонимни састављач. Тек половином шездесетих година прошлог стољећа 

је утврђено да је Хроника о турским султанима вјероватно састављена у 

првој четвртини XVII вијека, а у крајњем случају прије 1671. године, када је 

умро кардинал Антонио Барберини, у чијем библиотечком фонду је 

откривена.33 

Није сачуван читав текст овог извора, већ само одломак који прати 

догађаје од 1373. до 1513. године. Издавач Георгиос Зорас је сматрао да је 

у првобитној верзији дјело обухватало раздобље од 1289. до 1519.34 Од 

девет поглавља посвећених турским владарима од времена Мурата I 

(1359-1389) до Селима I (1512-1520), Босна је поменута у четири поглавља 

која говоре о султанима Бајазиту I (1389-1402), Мурату II (1421-1451), 

Мехмеду II (1451-1481) и Бајазиту II (1481-1512).35 

Након што је испричао о догађајима из владавине султана Мурата 

II, током којег је дошло до напада Османлија предвођених скопским бегом 

Исаком, који је у тексту Хронике означен као Иса паша36, састављач 

Хронике о турским султанима је записао да се у Босни налази и 

                                                             
32 Georgios Zoras, 

Ъ Athina 1958. 
33 Детаљан приказ научне дискусије о овом извору пружа Радивој Радић, Хроника о 
турским султанима као извор за историју Босне, Зборник са научног скупа Земља 
Павловића, средњи вијек и период турске владавине, Бања Лука-Српско Сарајево 
2003, 327-344. 
34 Исто, 328. 
35 Уп. Б. Бабић, Византија и Босна, 111. 

36 G. Zoras, , 64. 
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територија  господара Стефана Сандаља. Становништво у 

њој подражава ромејски, а зову их Кудугерима 37 

Овај одломак о кудугерима, као становницима Босне, пренесен из 

Хронике о турским султанима, веома је сличан опису Лаоника 

Халкокондила. Оба аутора помињу територију Стефана Сандаља.38 

Имајући у виду да је Халкокондилова историја настала знатно раније, 

јасно је да се непознати састављач Хронике при писању овог одломка 

ослањао на Халкокондилово писање. Међутим, у ова два извора постоје и 

двије битне разлике. За разлику од Лаоника Халкокондила који је писао да 

се територија Стефана Сандаља налази у сусједству земље босанског 

владара, непознати састављач Хронике о турским султанима је навео да се 

ова територија налази у самој Босни. Још необичније изгледа тврдња да 

становници на територији којом управља Стефан Сандаљ подражавају 

ромејски, што би значило да говоре грчким језиком. Ова реченица се не 

налази у Халкокодиловом дјелу, што намеће двије могућности. Прва, да је 

аутор Хронике случајно погрешно интерпретирао Халкокондилов текст, 

који му је очито био књижевни предложак, те друга, знатно вјероватнија, 

да је састављач Хронике за ово поглавље користио још неки историјски 

извор из којег је могао да преузме наведену погрешку.39  

 

 

                                                             
37 Ibid, 64. Уп. Б. Бабић, Византија и Босна, 117. 
38 Потврду да је термин кудугери био у употреби на територији којом је у своје 
вријеме управљао Стјепан Вукчић Косача пружају измијењени облици Chuduergia, 
Kudvergia, који су били употребљавани дуго времена након пропасти 
средњовјековне босанске државе у дјелима фрањевачких љетописаца Бeрнандина 
Нагнановића, Филипа Ластрића, Николе Лашванина, Боне Бенића и других, да би 
означили дио земаља под влашћу херцега Стјепана Вукчића Косаче. Up. P. 
Ćošković, Crkva bosanska u XV stoljeću, 112. 
39 Као што је показао Р. Радић, нав. дело, 329, у историографији је назначено да је 
аутор Хронике о турским султанима као предложак непосредно користио више 
дјела латинске и грчке провенијенције, чији су аутори били Франческо Сансовино, 
Паоло Ђовио, Лаоник Халкокондил, Леонардо са Хиоса и Доротеј Монемвасијски. 



 

 

др Марија КОЦИЋ 

виши научни сарадник 
Универзитет у Београду 
Филозофски факултет  
Одељење за историју 

УДК 322(497.6)“16“ 
 
 
 

 

ВЕРСКЕ ПРИЛИКЕ У ОБЛАСТИ ТРЕБИЊА СРЕДИНОМ 17. ВЕКА1 

Апстракт: Рад представља анализу положаја три конфесионалне групе 
у области Требиња у периоду обележеним Кандијским ратом (1645–
1669) између Венеције и Османског царства. Методолошки приступ 
захтевао је анализу положаја сваке појединачне верске заједнице с 
циљем доношења закључка о њиховим међусобним односима. У раду су 
коришћени извори ватиканске и дубровачке провенијенције на 
италијанском и старословенском језику и већи број истраживања ове и 
сродних тема објављених од 19. века до данас. 

Кључне речи: Требиње, Ватикан, Османско царство, Василије Јовановић, 

католици, муслимани. 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Јужни део Херцеговине, којем припада и област Требиња, пре 

Османлија налазио се под влашћу херцега Стјепана Вукчића-Косаче и 

његових наследника. Назив области Травунија, из времена Константина 

VII Порфирогенита (913–920),2 до османског доба потиснуло је име 

                                                             
1 Рад је резултат истраживња на пројекту Модернизација Западног Балкана (ев. 
бр. 177009) који се реализује захваљујући финансијској подршци Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије. 
2 Граница Травуније са Зетом ишла је од которског залеђа до вододелнице изнад 
извора реке Зете. У османском периоду ова граница је у потпуности очувана и 
кретала је од Рисна према Црној Гори. Западна граница Травуније према 
Захумљу почињала је од дубровачке територије, односно Ријеке (Омбле), потом 
до села Зачуле, преко Попова, затим између Љубиња и Љубомира и даље према 
Гацку: В. Скарић, Требиње у 18. вијеку, Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i 
Hercegovine, год. XLV, св. 2 (1933), 39– 
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Трибиње, односно Требиње, као назив области али са знатно ужим 

границама. У првом османском попису Херцеговине из 1477. Требиње се 

јавља као име области,3 да би знатно касније дошло до издвајања 

истоимене нахије у оквиру херцеговачког санџака. Са аспекта 

географских услова Јован Цвијић издвојио је две области – Хумина (крај 

од Стоца, Љубиња до Љубушког) и Рудине, који су виши крај 

Херцеговине, изнад данашњег Требиња до Гацког и истоимених Рудина у 

Црној Гори. Област Рудина представља карстну област с малим бројем 

река и плодних поља, у којој је мали број усева могао да успева, док је 

велики проблем становништву представљало редовно снабдевање 

пијаћом водом.4 Такви климатски и природни услови приморали су 

становнике да се определе за бављење сточарством, кириџијским послом 

и ратном привредом. Управо су ти крајеви током раномодерне епохе 

служили као извориште војне снаге, регрутоване најчешће у виду 

полурегуларних војних јединица, што је дало трајни печат свакодневном 

животу људи у њој.  

Требиње се средином 17. века граничило с територијом 

Дубровника, а с друге стране, с оним областима Османског царства која 

су чекала прву повољну прилику да пређу под власт Венеције. Пример 

такве области представља Макарска, чији су становници по објави 

Кандијског рата одлучили да пређу прод власт Венеције и тиме 

незванично помере османско-млетачку границу ближе Требињу.5 Верска 

карта требињске области ове епохе одражава средину у којој су једни 

поред других живели муслимани, православни и католици у 

                                                             
40. Овако дефинисана област задржала је значај у црквеном погледу и добрим 
делом одговара границама католичке Требињско-мрканске бискупије, односно 
православне Херцеговачке митрополије, која је средином 17. века проширена. 
3 Пописани су део џемата Шишмана „припада Требињу“, џемат Мирче „припада 
Требињу“, што указује да је реч о области која је постојала пре османског 
освајања, која је име задржала и након тога; A. S. Aličić, Poimenični popis sandžaka 
vilajeta Hercegovina. Sarajevo: Orijentalni institut u Sarajevu, 1985, 160– 

161.  
4 Ј. Цвијић, Балканско Полуострво. Београд: Просвета, 1985, 81–82.  
5 Видети: N. Z. Bjelovučić, Ugovor makarsko-primorskih knezova s Mletačkom 
republikom god. 1646., Starine JAZU XXXII (1907), 317–322. 
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свакодневици обележеној не само географским факторима, него и 

напетостима које је рат изазвао.  

Истраживање положаја католика, као и православне цркве и 

верника у Требињу заокупљало је пажњу историчара деценијама уназад. 

Томе је у великој мери допринела жеља дела католичког клера да ојача 

своје позиције у околностима повећаног досељавања православног 

становништва, које документи Конгрегације за пропаганду вере бележе 

као „шизматике“.6 Постојање те грађе пружило је делу хрватских 

историчара прилику да на њеним темељима покуша да протумачи однос 

османске власти према католицима.7 Извештаји из Ватикана почињу да 

привлаче озбиљну пажњу научника, који започињу рад на њиховом 

објављивању,8 док последњи такав покушај представљају збирке грађе 

                                                             
6 Папа Гргур XV (1621–1623) основао је 6. јануара 1622. Конгрегацију за 
пропаганду вере (Congregatio de propaganda fide) чији су примарни задаци били 
спровођење уније међу православним верницима и враћање протестаната у 
окриље католичке цркве. Конгрегацију су сачињавала 13 кардинала, који су 
седнице одржавали једном месечно. Детаљније у: М. Јачов, Списи Конгрегације за 
пропаганду вере у Риму о Србима, Београд: САНУ, 1986, IX–X. 
7 Истраживање ове проблематике везано је с аспекта интересовања у Хрватској 
које се буди крајем 19. века. Поједини аутори ових истраживања и сами су били 
припадници одређених верских редова, што је постала пракса и у новије време 
да црквени прелати образовани у смеру историјске науке покушају да 
интерпретирају дешавања на тим просторима, што делом доприноси и њиховој 
научној (не)објективности. Од великог броја радова који третирају ову 
тематику видети: M. V. Batinić, Djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini za prvih 
šest viekova njihova boravka, т. I–III. Zagreb: Tiskom dioničke tiskare, 1887; J. Jelenić, 
Izvori za kulturnu povijest bosanskih franjevaca. Sarajevo: Zemaljska štamparija, 1913; 
Isti, Kultura i bosanski franjevci 1. Sarajevo: Svjetlost, 1990; Isti, Spomenici kulturnoga 
rada bosanskih Franjevaca (1437–1878), Starine JAZU 36 (1918), 81–162; I. 
Stražemanac, Povijest franjevačke provincije Bosne Srebrene. Osijek: Državni arhiv u 
Osijeku, 2010; О проблему унијаћења видети: J. Šimrak, Vasilije Jovanović-Ostroški 
prema papama Aleksandru VII i Klimentu X, Nova Revija X, св. 3–4 (1931); О положају 
католика у требињској области: M. Krešić, Katolici Trebinjsko-mrkanske biskupije 
prema popisu nadbiskupa Marka Andrijaševića iz 1733. godine, Radovi Zavoda za 
povijesne znanosti HAZU u Zadru, 48 (2006), 439 –452; A. Nikić, Franjevci u 
Hercegovini u doba fra Matije Divkovića (1563–1631). Mostar: Zavičajna knjižnica, 
1985. 
8 E. Fermendžin, Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum 
documentorum regestis ab anno 925 usque ad annum 1752, Zagrabiae: Academia 
scientiarium et artium slavorum meridionalium, 1892; K. Draganović, Izvješće 
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коју је приредио Марко Јачов.9 Збирке грађе које је објавио Јачов од значаја 

су за истраживање положаја католика на Балкану, као и прилика у 

православној заједници. Српски историчари у 19. и почетком 20. века били 

су заокупљени односом митрополита Василија Јовановића (1639–1671) 

према католичкој цркви, односно његовој спремности за прихватање 

уније.10 Однос османских власти према обема црквама (католичкој и 

православној) у појединим радовима интерпретиран је сходно османским 

документима којим су потврђивана или одузимана извесна црквена 

права, а на које су се заинтересоване стране у споровима несебично 

позивале. Несумњиво најзначајнију збирку грађе на старословенском 

језику која третира положај српске православне цркве и верника, Старе 

српски записе и натписе, објавио је Љубомир Стојановић у периоду од 

1902. до 1926. године, а она обухвата укупно шест томова.11 

                                                             
apostolskog vizitatora Petra Masarechija o prilikama katol. naroda u Bugarskoj, Srbiji, 
Srijemu, Slavoniji i Bosni g. 1623. i 1624., Starine JAZU, 39 (1938), 1–48; F. Rački, 
Izvještaj barskoga nadbiskupa Marina Bizzia o svojem putovanju god. 1610. po 
Arbanaskoj i staroj Srbiji, Starine JAZU, 20 (1888), 50–156; S. Zlatović, Izvještaj o Bosni 
god. 1640. o. Pavla iz Rovinja, Starine JAZU 23 (1890), 1–38; S. Bajraktarević, Turski 
dokumenti u splitskom Arheološkom muzeju i u franjevačkom samostanu na Visovcu, 
Starine JAZU, 44 (1952), 25–62. 
9 M. Jačov, Le Missioni Cattoliche nei Balcani durante la Guerra di Candia (1645–1669), 
vol. I–II. Città del Vaticano: Bibliteca Apostolica Vaticana, 1992; Isti, Le Missioni 
Cattoliche nei Balcani tra le due grandi guerre: Candia (1645–1669) Vienna e Morea 
(1686–1699). Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1998. 
10 Видети: И. Руварац, О хумским епископима и херцеговачким митрополитима 
до године 1766. Мостар: Пахер и Кисић 1901 (сепарат); Н. Милаш, Свети Василије 
Острошки, Дубровник: Српска дубровачка штампарија, 1913; Ђ. Слијепчевић, 
Исти, Хумско-херцеговачка епархија и епископи и митрополити од 1219. до краја 
XIX века, Богословље 15, св. 1 (1940), 28–43; Исти, Хумско-херцеговачка епархија и 
епископи и митрополити од 1219. до краја XIX века, Богословље 14, св. 3–4 
(1939), 239–294; У овом раду Ђ. Слијечевића наведена је додатна библиографија 
о положају хумске (херцеговачке) епископије.  
11 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, књ. I–VI. Београд – Сремски 
Карловци: 1902–1926. Поједини документи који се односе на манастир Успења 
Превете Богородице и на Требиње из збирке Стари српски записи и натписи, као 
и из других извора, углавном дубровачких и ватиканских, недавно су 
прештампани у: Г. Ж. Комар, Манастир Требиње (Тврдош). Преглед помена кроз 
вијекове. Требиње – Херцег Нови: Друштво за архиве и повједницу херцегновску, 
2018.  
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Тензије међу припадницима три конфесије постојале су и пре 

Кандијског рата. Млетачка власт радила је на придобијању султанових 

поданика, не задирући у њихов верски сентимент. Специфичне прилике 

које су владале у области Требиња средином 17. века репрезентује појава 

„злића“,12 који се јављају као виши слој муслиманског локалног друштва с 

центром власти у Херцег Новом и с имањима у Требињу. Из тог разлога 

стекло је на значају истраживање односа Дубровника с Портом, али и са 

суседним Требињем. Њима се раније бавио Радован Самарџић,13 а у 

последње време хрватска историчарка Весна Миовић.14 

ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА И ВЕРНИЦИ 

Православни становници Требиња потпадали су под јурисдикцију 

херцеговачко-захумске митрополије.15 У културном погледу Требиње је 

припадало широј области која се простирала до Вишеграда и Милешеве „у 

                                                             
12 На њихово деловање указали су поједини историчари, али овај проблем није у 
довољној мери исцрпљен. Видети: B. Hrabak, „Zlići“ iz Herceg-Novog i zulumćarenje 
na uštrb dubrovačke trgovine, 1660–1667, Бока. Зборник радова из науке, културе и 
умјетности 12 (1980), 81–118; М. Коцић, Алага Шабановић и Омер-ага Бегзадић 
као представници прве генерације новских „злића“. Бока. Зборник радова из 
науке, културе и умјетности 33 (2013), 151–168. 
13 Р. Самарџић, Велики век Дубровника. Београд: Издавачко предузеће Просвета, 
1962; Isti, Odnosi Bosne i Dubrovnika od 1656. do 1662, Godišnjak društva istoričara 
Bosne i Hercegovine, 8 (1956), 87–173.  
14 V. Miović, Dubrovačka Republika u spisima namjesnika Bosanskog ejaleta i 
Hercegovačkog sandžaka: s analitičkim inventarom bujuruldija (1643–1807) serije Acta 
Turcarum Državnog arhiva u Dubrovniku. Dubrovnik: Državni arhiv u Dubrovniku, 
Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik – Istorijski arhiv Sarajevo – Kantonalni arhiv 
Travnik, 2008; Ista, Emin na pločama kao predstavnik Osmanlija, Anali Zavoda za 
povijesne znanosti HAZU 37 (1999), 205–215; Ista, Na razmeđu. Odnosi na 
dubrovačko-osmanskoj granici 1667–1806. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti 
HAZU, 1997; Ista, Osmanske vlasti u Stocu i Dubrovačka Republika, у: Humski zbornik 
4, Stolac u povijesti i kulturi Hrvata, Zagreb–Stolac: Moderna vremena, Općina Stolac, 
1999, 153–169. 
15 Некада јединствена, највероватније почетком 17. века подељена је у две 
засебне епархије – једна са седиштем у Петровом манастиру на Лиму, а друга са 
седиштем у манастиру Требињу (Тврдошу); Р. Грујић, Херцеговачко-захумска 
епархија. Народна Енциклопедија СХС, књ. IV, Загреб: Библиографски завод, 1929, 
792. 
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којој је, надомак веома старих, управо у турско доба саграђен знатан број 

нових манастира, скромних по размерама и, понекад, по уметничкој 

ведности животописа, али значајних у улози српског православља“.16 

Најзначајнији центар верског живота православних био је манастир 

Успења пресвете Богородице „подигнут изнад Требишњице, на њеној 

десној страни, на подножју шумовитог Кличања“.17 Последња археолошка 

ископавања доказала су да је на том месту постојала мала хришћанска 

црква, чију је појаву археолог Ђорђе Јанковић датирао у IV век.18 Владимир 

Ћоровић забележио је: „У Требињу самом спомиње се у старијим 

споменицима само храм св. Стефана. За развалине тог манастира 

католици наводе да је то био манастир св. Михајла, а православци да је био 

Богородичин“.19 Као његови ктитори у запису од 31. марта 1509. помињу 

се кир Висарион и кир Јован. Оба су заузимала у исто време столицу 

херцеговачке митрополије за шта је Ћоровић сматрао да није 

представљало новину, док се у овом конкретном случају за Јована наводи 

да је наследник престола Св. Саве.20 Током раномодерног периода овај 

манастир искључиво се помиње као Требиње. Тврдош је његово новије 

име, настало за време борбе око манастира пре него што ће он опустети, 

или у каснијем периоду.21  

Манастир Требиње је током времена успео да увећа своју 

имовину. Према попису из 1615,22 поседовао је неколико њива за које су 

                                                             
16 Р. Самарџић, Српска црква у XVI и XVII веку. У: Историја српског народа, књ. III, 
св, 2. Београд: Српска књижевна задруга, 1993, 7–102, 31. 
17 В. Ћоровић, Херцеговачки манастири, Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i 
Hercegovine, год. XXIII, св. 4 (1911), 505. 
18 Црква је у наредном веку порушена, да би била обновљена у VI веку. Ново 
рушење доживела је у првој половини XV века, што се везује за период 
османског продора у те крајеве; Ђ. Јанковић, Манастир Тврдош, Требиње: 
Манастир Тврдош, 2010, 26 и даље.  
19 Ћоровић, Херцеговачки манастири, 505.  
20 Исто, 508.  
21 С. Новаковић, Требине, Тврдош и Савина. Писам из хранионице манастира 
Савине с неколиком примедбама. Starine JAZU, 16 (1884), 99. 
22 Он је у расправи Херцеговачки манастири објавио као Прилог бр. I попис 
манастирских поседа према османском катастру из 1615, међутим, у верзији на 
италијанском језику. Видети: Ћоровић, Херцеговачки манастири, 523.  
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монаси плаћали порез „земљарину“ од 220 акчи годишње. Значајан извор 

прихода манастира чинили су поклони, односно добровољне верске 

донације које су вршили виђенији људи тога доба у виду црквених 

посуда, књига и другог.23 Од почетка Кандијског рата чешће су вести о 

тешком положају манастира. Монах Гаврило јадиковао је 1651. да је 

манастир запао у беду због вишеструко увећаних пореза. Управо тих 

година митрополит Василије Јовановић купио је неколико земљишних 

парцела и успео да обнови манастир Острог. Чињеница да је у то време у 

манастиру боравило 30 монаха не иде у прилог тврдњи о његовом 

сиромашењу.24 

Последица напада османске војске на Котор 1657. било је 

подизање херцеговачких племена. Са збора херцеговачких првака 

одржаног новембра те године, упућена је представка генералном 

провидуру за Далмацију у Задру. Први њен потписник био је Василије 

Јовановић. У случају да млетачка војска нападне Херцег Нови били су 

спемни да освоје Требиње, Корјенић и Билећу. Иако тек у повоју, ова 

одлука православних становника јужне Херцеговине утицала је на Порту, 

која је захтевала да се муслимани морају измирити с хришћанима.25 

Као последица рата с османске на млетачку територију преселио 

се (1660) значајан број православних породица које су до тада 

признавале црквену јурисдикцију митрополита Василија Јовановића. С 

друге стране, анализирајући јачање хајдучког покрета након 1660, 

Радован Самарџић навео је да „у току рата између Порте и Млетака број 

хајдука је толико порастао да су у Херцеговини опустела села у којима су 

они рођени“.26 Супротно томе, извештаји католичких прелата указују да 

је дошло до промене верске структуре становника тих крајева. То је 

наговештено у писму требињско-мрканског бискупа Сципиона де 

Мартиниса, у коме наводи да се у границама његове бискупије и њеној 

                                                             
23 Исто, 509–510. 
24 Ћоровић, Херцеговачки манастири, 511.  
25 Г. Станојевић, Југословенске земље у млетачко-турским ратовима XVI–XVIII 
вијека. Београд: Историјски институт 1970, 253–254. 
26 Самарџић, Велики век Дубровника, 223.  
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непосредној близини налази (1665) велики број Срба „које сматрам 

шизматицима, јер зависе од патријарха у Константинопољу“.27  

Након што је Кандијски рат приведен крају, манастир Требиње 

остао је изложен нападима локалних османских првака, који су настојали 

да тиме дођу до додатних прихода. У документу из 1675. наведено је да је 

Шех-ефендија из Херцег Новог оптеретио монахе манастира Требиња 

великим дажбинама. Шех-ефендија изговор је пронашао у чињеници да 

је управо он неколико година штитио „од паша и од друзијех и од 

зличинаца калуђере од монастира требињскога“, због чега је тражио да 

му исплате захиру.28 

Поред манастира Требиња, несумњиво најзначајнијег чиниоца у 

верском и културном животу православног становништва тог краја и 

шире, цркве су постојале у селима Дражиндол (2 цркве), Гомиљан, Гола 

Главица, Волујац, Сливница, Главска и Чичево.29 Значајна православна 

богомоља била је црква Св. Петра и Павла у селу Чичеву. Стеван Делић 

навео је да се ради о цркви која се помиње у Летопису попа Дукљанина 

као Sancti Petri di Campo. По тврдњи епископа Никодима Ружичића ову 

цркву саградио је 1082. требињски кнез Радослав.30 С дугим 

                                                             
27 „ ... e dentro i confini dela mia diocese, e ne paesi convicini vi sono molti Rasciani da me 
stimati scismatici, perchè dipendono dal Patriarcha di Constantinopoli...“; Jačov, Le 
Missioni Cattoliche nei Balcani durante la Guerra di Candia, II, 563; Равно у 
Херцеговини, 9. октобар 1665.  
28 Г. Ж. Комар, Ћирилична документа дубровачког архива. Прилози историји 
свакодневног живота на тромеђи Дубровника, Требиња и Новог, 1395–1795, 
Херцег-Нови: Друштво за архиве и повјесницу херцегновску Херцег Нови, 2012, 
120; Нови, 5. октобар 1675.  
29 F. Hafizović, Popis sela i zemlje sandžaka Krka, Klis i Hercegovina, oslobođenih od 
Mletačke Republike 1701. godine. BOA TTD 861 (Prijevod katastarskog deftera). 
Zagreb–Sarajevo: Srpsko kulturno društvo Prosvjeta – Filozofski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu – Orijentalni institut u Sarajevu, 2016, 333–360. 
30 За ову цркву везана је и традиција да је отац великог жупана Немање, Деса, 
покопан у њој; С. Р. Делић, Петров манастир код Требиња, Glasnik Zemaljskog 
muzeja Bosne i Hercegovine, год. XXIV, св. 1 (1912), 280. Постоји могућност да је 
манастир подигнут на месту на коме је одраније постојала хришћанска 
богомоља. Тако је приликом археолошких ископавања на овом локалитету 
спроведених 1906. пронађен новац византијског цара Никифора Фоке (936–
969); Исто, 280. 
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континуитетом у постојању црква у Чичеву одиграла је значајну улогу у 

опстанку православног народа док је Конгрегација за пропаганду вере 

налагала његов прелазак на унију.  

Требиње је 1701. пописано као нахија са 41 села. Највећи број тих 

сеоских насеља представљали су мале засеоке. Требињска нахија 

граничила се с нахијама Попово, Љубомир и Зубци. У нахији је пописано 

8 цркава, без назнаке да ли се радило о католичким или православним 

богомољама, док је као посебна ставка у дефтеру (као „тврђава Тврдош“) 

убележен манастир Требиње у рушевном стању.31 Чињеница да су све 

цркве пописане 1701. у исправном стању отвара друго питање. У овој 

области вођене су до 1694. интензивне борбе које су предводили хајдуци 

интегрисани у војни систем Венеције.32 Након освајања млетачке власти 

предузеле су мере да 1695. изврше расподелу освојене територије. Како 

је Храбак приметио „у Требињу, гдје су борбе биле дуготрајније и са 

већим разарањима, нарочито када је реч о зградама“.33 Због свега 

наведеног могуће је да су цркве, уколико су и биле ратним разарањима 

погођене, поправљене (евентуално саграђене нове) након 1695. године. 

КОЛЕБАЊА УНУТАР ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ: ПРЕГОВОРИ О УНИЈИ  

Питање преласка монаха манастира Требиња под митрополитом 

Василијем Јовановићем на унију имало је дужу предисторију. Управо су у 

манастиру Успења пресвете Богородице крајем 16. века у време владике 

Висариона вођени преговори о устанку хришћана против Турака у савезу 

са западним државама и под протекторатом папе. Владика Висарион, 

шест главара и војвода Требиња потписали су 24. фебруара 1596. писмо 

којим су једногласно стали уз Аустрију.34 Након изневерених нада по 

завршетку Дугог рата (1593–1606) код једног дела православних 
                                                             
31 Hafizović, Popis sela i zemlje sandžaka Krka, Klis i Hercegovinа, 333–360.  
32 Детаљније о томе у: М. Коцић, Венеција и хајдуци у доба Морејског рата (1684–
1699). Београд: Hesperiaedu, 2013. Током борбе страдао је и сам манастир 
Успења превсвете Богородице, док су се његови монаси преселили у манастир 
Савину, у околини Херцег Новог. 
33 B. Hrabak, Zemljišne parcele feudalaca i muslimanskih seljaka u Popovu, Zažablju i 
Trebinju početkom Morejskog rata, Tribunia 7 (1985), 32. 
34 Ћоровић, Херцеговачки манастири, 509.  
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свештеника опстала је идеја у могућност ослобађања од османске власти 

уз ослонац на поједине европске државе и уз подршку Ватикана.35 

Средином 17. века долази до значајних колебања унутар српске 

православне цркве. Патријарх Гаврило I Рајић (1647–1655), који је при 

крају живота одлучио да се пресели у Русију, уступио је место 

агресивном и амбициозном Максиму (1655–1674). Разматрајући његов 

укупан учинак, Јован Радонић навео је да у време патријарха Максима 

„није било непосредних преговора Рима и Пећи као за време Пајсија и 

Гаврила“.36 Херцеговачки митрополит заузео је другачији став од оног 

који је обележио деловање Пећке патријаршије.37 Радонић је по питању 

тумачења намера Василија Јовановића био релативно умерен. 

Избегавајући да се одреди поводом преласка самог митрополита на 

католичку веру, оценио је да је Василије на обраћање папи био наведен 

утицајем калуђера манастира Мораче, док је сам чин правдао чињеницом 

да је био „гоњен материјалном бедом и невољом“.38 

                                                             
35 Детаљније о томе видети: Ј. Н. Томић, Пећки патријарх Јован и покрет 
хришћана на Балканском полуострву 1592–1614: историјска студија. Земун: 
Задружна штампарија Живковића и Стојчића, 1903; Исти, Пећки патријарах 
Јован, Летопис Матице српске, 220, св. 4 (1903), 93–96; J. Радонић, Рад на унији 
Црногорског приморја у првој половини XVII века, Историски записи, књ. X, св. 2 
(1954), 305–309. Значајна грађа која документује ове покрете објављена у: Ј. Н. 
Томић, Грађа за историју покрета на Балкану против Турака крајем XVI и 
почетком XVII века по италијанским архивима, Београд: Српска краљевска 
академија – Народна штампарија, 1933; Видети и: Р. Драгичевић, Митрополит 
Мардарије није – Македонац, а штампар Пахомије није – екавац, Историски 
записи књ. XI, св. 1–2 (1955), 243–252, посебно видети стр. 248; Д. П. Берић, Да ли 
је одржан сабор у Морачи 1648. године, Историски записи, књ. XV, св. 2, (1959) 
563–571.  
36 Ј. Радонић, Римска курија и јужнословенске земље од XVI до XIX века. Београд: 
Српска Академија Наука, 1950, 335. 
37 Он се од 1639. помиње као захумски митрополит. Његовој епархији одлуком 
патријарха Гаврила из 1651. додати су Никшић, Плана, Колашиновић и Морача, 
чиме је Василије постао митрополит целе Херцеговине; Руварац, О хумским 
епископима, 19.  
38 Радонић, Римска курија и јужнословенске земље, 351. Потпуно опречан став 
заступа: Милаш, Свети Василије Острошки, 1–3 и даље.  
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У свом писму од 11. октобра 1659. требињски монах Ћентерион се 

пре свега жали на понашање Турака, који православним свештеницима 

нису дозвољавали да отварају цркве док не буду платили харач. Тражио 

је папину дозволу да дође у Рим, изложи невоље којима су монаси били 

изложени и тражи милостињу.39 У документу на старословенском језику 

ни на једном месту није наведено да монаси манастира Требиња 

изражавају жељу да пређу на унију.40 Реферат са седнице Конгрегације за 

пропаганду вере одржане 7. марта 1661. открива да је у Ватикан стигао 

игуман манастира Требиња,41 док други докуменат указује да се радило о 

монаху Кирилу. Последица доласка Кирила у Рим била је да је 

Конгрегација прихватила као de facto стање прелазак манастира и 

митрополита Василија на унију. С тог становишта формулисана су сва 

наредна писма којим се она обраћала митрополиту и монасима 

требињског манастира.42 

Конгрегација је наложила монсињору Нерлију да у папино име 

пише Василију Јовановићу користећи титулу „српски митрополит 

војводства Светог Саве“.43 Оправдање је могуће наћи у потреби 

администрације у Ватикану која је за херцеговачког епископа по правилу 

требало да користи титулу Archievescovo di Hercegovina. Границе 

                                                             
39 Jačov, Le Missioni Cattoliche nei Balcani durante la Guerra di Candia, II, 80-81; 
Требиње, 11. октобар 1659.  
40 Видети тумачење Пејића који сматра да су монаси били спремни да пређу на 
унију; P. M. Pejić, Dva biskupa iz reda franjevaca, Radovi Zavoda povijesnih znanosti 
HAZU u Zadru, XLVII (2005), 232. 
41 У документу је наведено: „L'Abbate de monaci di Tribigni, che abiurato lo 
Schismta, è venuto con lettere dell’Archiv[escovo] Greco suo Fratello à render 
obbed[ien]za alla Sede Ap[ostoli]ca, tanto in nome suo, quanto dell’Archivescovo, e del 
suo monasterio...”; Исто, II, 181–182; Рим, 7. март 1661.  
42 Писма која је Јачов објавио откривају идентитет требињског монаха који је 
посетио с пролећа те године Ватикан. На основу препоруке коју је за њега издао 
кавалијер Болица из Котора, радило се о монаху Кирилу; Исто, II, 213; Рим, 15. 
јун 1661. Кирило се на повратку почетком јуна разболео у Анкони; Исто, II, 214; 
Анкона; 5. јун 1661. Уз њега је био и опат Андрија Змајевић. Убрзо је Змајевићу 
стигла наредба да отпутује у Тиволи, тако да се и Кирило вратио у Рим, одакле 
се писмом обратио Конгрегацији; Исто, II, 216 –217; Рим, 15. јун 1661. 
43 Ова нова титула коју је Ватикан предлжио наведена је на латинском као: 
Archiep[iscop]o Serviano Ducatus S[ancti] Sabae; Исто, I, 182.  
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херцеговачке митрополије, са седиштем у манастиру Успења пресвете 

Богородице, великим делом подударале су се с границама католичке 

требињско-мрканске бискупије. Наведена практичним разлозима, 

админстрација у Ватикану створила је нови назив за херцеговачког 

митрополита након што је стекла утисак да је он вољан да прихвати 

унију.44 И поред тих напора појединци у Ватикану нису веровали у 

могућност уније с херцеговачком митрополијом, јер су и раније били 

вођени преговори с монасима манастира Мораче, „за које се не зна да ли 

су сада католици или не“.45  

Након што је Кирило отпутовао у Рим, османске власти затвориле 

су двојицу монаха манастира Требиња.46 Андрија Змајевић известио је 

Конгрегацију да су манастири у Србији узнемирени вестима о рушењу 

манастира Пиве, где су Османлије погубиле 9 монаха због сумње да су 

пружали хајдуцима уточиште.47 То је митрополита Василија навело да за 

извесно време обустави преписку са Змајевићем. Писмо у којем му је то 

јавио није сачувано, али је препричана његова садржина у извештају 

Конгрегацији који је Змајевић поднео 15. јануара 1662. У њему је 

поменута молба Василија да се састану тек након празника „Св. Ђорђа у 

априлу“.48 Чињеница да је Василије датирао празник Св. Ђорђа у априлу 

указује да се он и даље користио старим (јулијанским) календаром. 

Такође, одуговлачење да се састане са Змајевићем, као и молба да му не 

шаље крстове, као ни другим монасима (највидљивији знак прихватања 

уније), указују да је Радонић био најприближнији истини у тумачењу 

деловања митрополита Василија Јовановића. Василије се у време када је 

писао Змајевићу, налазио у месту удаљеном 4 дана од Котора, страхујући 

од даљих намера османских власти. Змајевићу је тим поводом јављао да 

                                                             
44 Исто, II, 183; Рим, 3. април 1661.  
45 Исто, II, 182.  
46 Исто, II, 218; Анкона, 9. јун 1661.  
47 Исто, II, 231–232; Пераст, 7. август 1661.  
48 Према грегоријанском календару празник св. Ђорђа (Ђурђевдан) празнује се 
6. маја и припада групи „фиксних верских празника“, као и Божић. Не мења 
датум празновања, као на пример Ускрс. 
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ће му писати након што пролази буду слободни, или кад њихов 

непријатељ не буде сумњао.49 

Положај херцеговачких племена нагло је погоршала одлука 

херцеговачког санџак-бега да с јесени 1662. погуби најугледније 

херцеговачке народне прваке под оптужбом да су саучествовали у 

злочинима које су извршили хајдуци у млетачкој служби. Санџак-бег је у 

Колашину окупио 67 народних првака које је потом на врло окрутан 

начин погубио.50 Радован Самарџић навео је да је тиме „херцеговачки 

муселим... бар покушао да уништи најугледнији и политички најсвеснији 

слој бунтовног народа“.51 Оштрије иступање османских власти против 

православних прелата које су отворено сумњичили за сарадњу с 

хајдуцима указује да је Василије, као и остали припадници православног 

свештенства, морао опрезно да делује, и чак извесно време напусти 

манастир Требиње, али и сваки контакт с которским и дубровачким 

црквеним властима.  

Писмо требињско-мрканског бискупа Сципиона де Мартиниса 

доказ је да митрополит Василије, као и монаси Требиња, нису 

упражњавали унијатске верске обреде, уколико су били решени на њено 

прихватање. Као прелат, чија се дијацеза великим делом подударала с 

облашћу јурисдикције митрополита Василија Јовановића, због близине и 

због протока информација које су колале међу људима повезаних 

многобројним везама с обе стране границе, де Мартинис је предствљао 

упућену особу да о томе суди. Он је навео да је био спреман (1664) да 

помогне монасима манастира Требиња, тек пошто они буду прихватили 

католичке законе.52 

                                                             
49 Jačov, Le Missioni Cattoliche nei Balcani durante la Guerra di Candia, II, 259; Пераст, 
15. јануар 1662.  
50 Станојевић, Југословенске земље у млетачко-турским ратовима, 258. Видети: 
Jačov, Le Missioni Cattoliche nei Balcani durante la Guerra di Candia, II, 338; Пераст, 
15. јануар 1663. 
51 Самарџић, Велики век Дубровника, 204.  
52 У овом писму наведено је: „Dal Vescovo Scismatico mi venne l'aviso per mezo d'un 
prete volersi abocarre con me, sin'adesso non compare, dico di quello di Tribigni, io faro 
quanto potròn e per lui, e per quelli Monaci Sismatici se si reducessero alla lege nostra“; 
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Последње писмо које је Василије послао у Ватикан однела су 

двојица монаха Филип и Симеун. У верзији на старословенском језику не 

постоји ни најмања алузија на прихватање уније, већ је митрополит 

тражио помоћ за цркву и манастир који се налазио у тешком стању. 

Кривећи Турке за лош положај, као и то да су се пред њиховим зулумом 

монаси морали по пећинама скривати, Василије је наговестио лоше 

услове у које је манастир запао због захтева османских власти за 

наплатом харача, што је уједно представљао разлог његовог обраћања 

Клементу X (1670–1676).53 У измењеним околностима које су наступиле с 

миром потписаним 1669. највише се у могућност реализације уније уздао 

нови требињско-мркански бискуп Антонио Примовић,54 о чему сведоче 

два његова писма написана 22. и 23. фебруара 1671. Њима је Примовић 

препоручио долазак двојице монаха у Рим, наглашавајући постојање 

посебног декрета од пре 10 година, којим је монасима манастира 

Требиње дата могућност да сваке четврте године долазе у Рим по помоћ. 

Због рата и хајдучких акција то није могло бити спроведено у дело. 

Примовић је папи наговестио могућност преласка православних верника 

на унију, о чему је био обавештен писмом које је добио од митрополита 

Василија.55 Неочекиваном смрћу Василија априла исте године прекинути 

су преговори о унији. У исто време Ватикан је постао неповерљив према 

требињским монасима у погледу прихватања уније. Монаси Макарије и 

Висарион по доласку у Рим добили су новчану помоћ, док су се у 

Ватикану из Примовићевог писма могли уверити да се ради о обичном 

претварању.56 

  

                                                             
Jačov, Le Missioni Cattoliche nei Balcani durante la Guerra di Candia, II, 442; 
Дубровник, 4. фебруар 1664. 
53 Jačov, Le Мissioni Cattoliche nei Balcani tra le due grandi Guerre, 32–35; Требиње, 3. 
јануар 1671.  
54 Код појединих српскох историчара Примојевић. У појединим хрватским 
радовима Антун Примовић.  
55 Jačov, Le Мissioni Cattoliche nei Balcani tra le due grandi Guerre, 40; Омбла, 23. 
фебруар 1671.  
56 Pejić, Dva biskupa iz reda franjevaca, 232.  
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КАТОЛИЦИ ТРЕБИЊСКОГ КРАЈА СРЕДИНОМ 17. ВЕКА 

По положај требињских католика неповољан одјек имала је 

одлука становника Макарске и њене околине да пређу под окриље 

Венеције. Убрзо су из тих крајева организоване хајдучке акције под 

млетачком командом, од који су посебно трпели Зажабље, Попово и 

Требиње, али и други делови османске границе. Њиховом пљачкању 

нису умакли ни католички прелати. Требињско-мркански бискуп, 

дубровачки фрањевац Sabin Florianus (Цвијетковић или Цвитковић), 

зашао у године, није ниједном посетио своје вернике из страха од Турака 

и хајдука.57 

Требињско-мрканска бискупија састојала се (1659) од два 

интегрална дела: од мрканске подбискупије, са центром на острву 

Мркану, а остатак је обухватао делове дубровачке територије. На њеној 

територији постојале су само две католичке цркве. Други део бискупије, 

за коју се међу историчарима временом усталио назив требињска, 

налазио се на османској територији. У целој бискупији живео је мали број 

католика, претежно у насељима ближе Дубровнику. Остатак су чинили 

муслимани и православни. У њој су постојале две парохије, једна са 

центром у Требињу (област), а друга с центром у Градцу.58 За жупника у 

жупи Градац именован је 1660. Јован Бартолучић, припадник босанских 

фрањеваца, који је изабран захваљујући интервенцији угледних Турака. 

Исти је случај био и с парохом Требиња, где је захваљујући османској 

подршци за жупника именован дон Марко Божић.59 Он је захваљујући 

познавању медицине успео да стекне наклоност локаних османских 

првака, које је лечио у својој кући.60 Католички извори наводе да је у 

требињској жупи било неколико католичких кућа у забаченим крајевима 

које су се издржавале од производње угља. Мисионарска активност 

                                                             
57 B. Pandžić, Trebinjska biskupija u tursko doba, Studia Vrhbosnensia, II (1988), 97.  
58 Jačov, Le Missioni Cattoliche nei Balcani durante la Guerra di Candia, II, 58; 
Дубровник, 10. септембар 1659.  
59 Наведен као Natali што указује да је његово презиме било Божић.  
60 Jačov, Le Missioni Cattoliche nei Balcani durante la Guerra di Candia, II, 119; 
Дубровник, 22. мај 1660.  
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потпуно је замрла, јер су мисионари радије боравили у Дубровнику, 

одакле су с времена на време преузимали канонске визитације.61 

По напуштању Требиња Марко Божић боравио је у селу Орахову (у 

Попову пољу).62 Његова парохија (делови требињске, љубомирске и 

поповске нахије) бројала је 300 католичких кућа с 1.500 душа. 

Богослужење је обављано у његовој кући, у којој се налазила капела.63 

Бискупска резиденција у Требињу претворена је у рушевине, док је за 

њену обнову било потеребно 1.000 шкуда.64 У жупи повереној Марку 

Божићу било је 17 села (пре засеока) и 5 цркава, врло лоше опремљених 

за богослужење.65 Извештај бискупа Сципиона де Мартиниса наводи да је 

у обе жупе (Требиње и Градац) живело 3.000 католика у 34 насељених 

места, чији су највећи део чинили засеоци од свега 2–3 куће.66 Због тога 

су становници његове дијацезе годишње предавали значајну суму новца 

Венецији, како би били поштеђени напада хајдука. Највећи број хајдука 

који су нападали овај део османске границе били су православни 

верници, али су значајан њихов део чинили и католици.67 Хајдуци су 

престали да воде рачуна да ли робе муслимане или хришћане у време 

када је најважнији извор њихових прихода чинила трговина робљем.68 

Због њихових упада из градачке парохије одселиле су се 53 католичке 

породице.69 У крајевима ближе Дубровнику верска структура становника 

није се битно мењала, иако су упади хајдука настављени интензивније 

него раније. Главни разлог представљало је сигурно уточиште које је 

пружала његова територија.70  

                                                             
61 Исто, II, 119–120. 
62 Исто II, 413; Дубровник, 11. октобар 1663. 
63 Исто, 413.  
64 Исто, 418.  
65 Исто, 414. 
66 Ово такође потврђује османски попис из 1701. године. 
67 Jačov, Le Missioni Cattoliche nei Balcani durante la Guerra di Candia, II, 418.  
68 У њиховом упаду извршеном 14. марта 1664. опљачкана је цела градачка 
парохија; Исто, II, 449–450; Градац, 17. април 1664. 
69 Исто, II, 449–450; Градац, 17. април 1664.  
70 Исто, II, 472; Дубровник, 29. август 1664.  
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Након што се Сципион де Мартинис повукао с положаја бискупа 

за његовог наследника именован је 1669. Антонио Примовић. Примовићу 

је испрва као место боравка одређена Омбла (Ријека Дубровачка), где је 

провео осам година, да би 1679. прешао у Слано. Овде се Примовић није 

дуго задржао, већ се наредне године преселио у Дубровник, уз обавезу да 

једном годишње посећује вернике своје бискупије. Његово управљање 

бискупијом остало је упамћено по оштрој осуди склопљених бракова 

између католичких девојака и православаца. Посебно је оштро поступао 

према родитељима тих девојака, ускративши им исповед и причест. 

Његово понашање и мере које је предузимао утицали су да током 

Примовићевог бискуповања ниједна католичка кућа није прешла на 

православље или ислам.71  

У тренутку када је Примовић преузео управу у целој бискупији 

постојао је само један свештеник, дон Марко Божић, за кога је наведено 

да је био жупник у Поповом Пољу. Када је наредне године Божић 

преминуо, у бискупији није остао ниједан жупник. Прва брига 

Примовића била је да обезбеди свештенички кадар за службу, због чега 

се обратио фрањевцима у самостану у Сутјеској и другим местима који су 

му послали свештенике.72  

Монаси манастира Требиња настојали су да очувају духовно 

јединство међу православним верницима током првих година 

Кандијског рата, до када је добар део католичких свештеника напустио 

требињски крај. Поједини католички верници обраћали су се 

православним свештеницима за потребе службе, што је из угла 

католичког клера тумачено као њихов прелазак на православље.73 Као 

излаз из овог стања требињско-мркански бискуп донео је одлуку да за 

новог мисионара именује Висариона, синовца цетињског владике 

Мардарија.74 Као и у случају православних богомоља, и католичке цркве 

                                                             
71 Pejić, Dva biskupa iz reda franjevaca, 228–229. 
72 Исто, 229.  
73 Jačov, Le Missioni Cattoliche nei Balcani durante la Guerra di Candia, I, 196; 
Дубровник, 13. октобар 1648.  
74 Исто, I, 221; Дубровник, 5. мај 1649. У тексту овог документа Паули на 
ниједном месту изричито не помиње име свог противкандидата коме је 
требињско-мркански бискуп поверио његову службу већ само наводи: „ ...si dia 
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од почетка 17. века почињу да западају у тешкоће. Тако је у извештају 

требињско-мрканског бискупа из 1609. наведено да су многе цркве у том 

крају срушене од неверника и да се не могу лако поправити.75  

Време патријарха Максима Скопљанца било је доба појачаног 

притиска православног свештенства на католике у свим верски 

мешовитим срединама. Са тим је Максим, судећи по Љетопису сутјешког 

самостана, почео 1661. у Босни, када је покушао да опореже католике у 

Ливну. Наредне године опорезовани су католици у Бањој Луци.76 

Оправдање је Максим пронашао у произвољном тумачењу докумената 

које је добио од Порте, сматрајући да „има право да опореже и католички 

клир“.77 На Синод сазван по Ускрсу 1663. били су позвани и католички 

свештеници, јер је патријарх сматрао да и они треба да учествују у 

расправи у којој се одлучивало о опорезивању католичких верника.78 У 

том уверењу патријарх Максим деловао је до 1665. када је по налогу 

Порте престао да опетерћује наметима католике.79 До новог удара на 

њих дошло је деценију касније, када је Порта 1674. пећком патријарху 

издала ферман по коме су католици на територији Пећке патријаршије 

морали да плаћају порез православним епископима. То је навело 

Антонија Примовића да отпутује у Рим и пред папом изложи лоше 

стране те праксе. Нашао је подршку у амбасадору Дубровника на Порти 

Марину Кабужићу, који je прихватио улоге да ради на опозиву спорног 

фермана. Захваљујући његовим напорима султан је опозвао ферман, док 

                                                             
questa misione ad un prete nativo di questo paese nipote per so di Vescovo Schismaticho 
delle contrade dela mia misione...“; Исто, I, 221.  
75 M. Vego, Arheološko iskopavanje u Zavali, Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i 
Hercegovine, n. s. XIV, Arheologija (1959), 195. Овде се Вего позива на: D. Farlato, 
Illyrici Sacri, vol. I–II. Venetiis: Apud Sebastianum Coleti, 1751, II, 309–311. Вего 
наслов овог дела наводи по тада распрострањеној његовој верзији Illiricum 
Sacrum. 
76 Fr. B. Benić, Ljetopis sutješkog samostana, Sarajevo: Veselin Masleša, 1979, 41–42. 
77 Радонић, Римска курија и јужнословенске земље, 341.  
78 Исто, 341.  
79 Исто, 345.  



ВЕРСКЕ ПРИЛИКЕ У ОБЛАСТИ ТРЕБИЊА СРЕДИНОМ 17. ВЕКА  

 

135 

су католички свештеници наставили да мотре да убудуће не дође до 

издавања сличног документа.80 

У склопу извршене реорганизације требињско-мрканску 

бискупију 1685. чиниле су четири парохије (жупе): у Беленићима, 

Долзану (данашњи Рупни Дол код Равног), у Равном и у Градцу. Према 

извештају Марка Андријашевића из 1733, цела требињско-мрканска 

бискупија била је подељена на 4 жупе – Дубраве (којој је припадао 

Столац), Градац, Требиње и Равно.81 У територијалном погледу највећи 

део требињске жупе налазио се на територији османске нахије Зажабље, 

а мањи део, нахије Попово.82 То би у исто време значило да католички 

жупник требињске жупе није имао јурисдикцију над католицима који су 

насељавали нахију Требиње у границама у којима је она пописана 1701.83 

Сам Андријашевић у побрајању места навео је једино Требиње, док је за 

саму жупу навео да се налази „у регији Попово“.84 Чак се ни жупна црква 

католичке жупе Требиње није налазила у овој нахији него је у ту сврху до 

1735. коришћена црква светог Николе у Рупном Долу.85  

Извештаји Конгрегације за пропаганду вере тврде да је средином 

17. века дошло до пораста броја католика у тој области. Према извештају 

Антониа Примовића из 1675, на целој територији требињско-мрканске 

бискупије (која је заузимала знатно већу површину у односу на нахију 

Требиње) било је 400 католичких кућа с 3.000 људи. Повећање броја 

католика правдао је чињеницом да су се након склапања мира 

становници вратили на своја огњишта. Према његовим очекивањима, 

                                                             
80 Pejić, Dva biskupa iz reda franjevaca, 233.  
81 Krešić, Katolici Trebinjsko-mrkanske biskupije, 447–451. Изгледа да се 
територијална подела бискупије није озбиљније мењана, судећи по извештајима 
католичких прелата из средине 18. века. St. B. Pandžić, Anzelmo Katić trebinjsko-
mrkanski biskup (1760.–1792.), Susreti 7 (2013), 14. 
82 D. Vidović: Toponimija sela Trebinja u Popovu, Folia Onomastica Croatica, 26 (2017), 
105.  
83 Hafizović, Popis sela i zemlje sandžaka Krka, Klis i Hercegovina, 333–363.  
84 Krešić, Katoilici Trebinjsko-mrkanske biskupije, 445. 
85 Vidović: Toponimija sela Trebinja u Popovu, 105. Село Рупни Дол у дефтеру из 
1701. пописано је у нахији Зажабље, док међу његовим грађевинама није 
наведена црква; Hafizović, Popis sela i zemlje sandžaka Krka, Klis i Hercegovina, 265. 
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уколико се сви пребегли католици буду вратили, њихов број нарастао би 

на 3.500 људи.86 Током Првог морејског рата забележен је идентичан 

процес, али у израженијем облику. Многи су били привучени 

могућношћу сарадње с Венецијом, која је до 1694. успела да освоји 

област Попова и Требиња. Богумил Храбак навео је да „док су се 

православци држали Млечана, католици, пометени агитацијом 

аустријских агената... остали су доста неактивни“.87 То је у исто време 

значило да, док је православни елеменат уклопљен у организовану 

хајдучију88 морао да се с породицама пресели на млетачку територију, 

одакле су вршени упади, католици су остали неактивни и тиме избегли 

да се замере османским властима. Након разграничења, православци 

насељени у Требињу и Попову морали су да се повуку у Херцег Нови, 

Рисан, Пераст, Кoтор и њихову околину. Током Другог морејског рата 

(1714–1718) Венеција је напорима домаћег становништва успела да 

освоји Имотски с околином и на тај начин границу приближи требињској 

области. Та чињеница, као и активности Конгрегације за пропаганду 

вере на покрштавању православног становништва, довели су повећања 

броја католика у требињској области.  

Према Марку Андријашевићу, у жупи Требиње, која је обухватала 

17 села, није било (1733) ниједне православне ни муслиманске куће, што 

наводи на сумњу у поузданост његовог извештаја. Као прво место у 

поменутој жупи наведено је Требиње, које се развијало у правцу будуће 

османске касабе.89 С првим већим вакуфом и војском у тврђави Банвир, 

из које се град развио, и документованим постојањем исламских верских 

објеката по селима ове нахије излишно је тврдити да у њој није било 

                                                             
86 Jačov, Le Missioni Cattoliche nei Balcani tra le due grandi guerre, 352; Рим, 25. 
април 1675.  
87 Hrabak, Zemljišne parcele feudalaca i muslimanskih seljaka u Popovu, Zažablju i 
Trebinju, 32. 
88 Детаљније о томе у: Коцић, Венеција и хајдуци у доба Морејског рата. 
89 Касаба је представљала нижи степен у класификацији градских насеља. 
Довољно је било да једно насеље поседује махалу насељену муслиманима с 
џамијом и другим вакуфским објектима да би било проглашено за касабу. Виши 
степен градског насеља представљао је шехер. Детаљније о тим категоријама у: 
М. Коцић, Оријентализација материјалне културе на Балкану. Османски период 
XV – XIX век. Београд: Heraedu, 2017, 28–30.  
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муслимана. За само Требиње Андријашевић је навео да су у њему живеле 

32 католичке породице, односно 164 људи.90 Или су Андријашевићу 

недостајали подаци за састављање потпуног извештаја, или је циљано 

настојао да умањи присутност остале две верске заједнице. У оба случаја 

његов извештај у покушају стварања увида у присутност сваке верске 

заједнице на територији нахије Требиње нема озбиљну вредност. 

ВЛАДАЈУЋА МАЊИНА: МУСЛИМАНИ  

Када је Порта објавила рат Венецији, као главно ратиште где се 

очекивао његов исход издвојили су се Кандија (Крит) и поморске базе у 

Егејском и Јонском мору. Ратишту у Далмацији и Боки Которској мало је 

поклањана пажња. На том занемареном сектору одлука о исходу била је 

препуштена запуштеном војном систему и локалним првацима, којима је 

закон давао право да регрутују своју војску, која је постала њихов 

непосредни извор моћи. Опште прилике у босанском и херцеговачком 

санџаку, стварање оџаклук-тимара, појачана читлучења и прелазак на 

нови начин опорезивања имали су последице по дефинисање нових 

клијентских односа у локалном муслиманском друштву.91 Већ 

                                                             
90 Krešić, Katolici Trebinjsko-mrkanske biskupije, 449–450. 
91 Најзначајнији радови о овим питањима припадају Авди Сућески и Хазиму 
Шабановићу који су користећи османске изворе настојали да објасне низ 
питања везана за положај Босне и Херцеговине у османском управном и војном 
систему, посебно апострофирајући питања у вези с његовим кварењем, 
издвајањем провинцијске елите (ајана), процес чији се корени јављају управо у 
17. веку, као и о специфичностима начина опорезивања и дефинисања система 
опорезивања кроз доживотни закуп (маликану), који су имали дубље последице 
на дешавања у овим областима, посебно на граници према Венецији. Видети: A. 
Sućeska, Ajani – Prilog izucavanju lokalne vlasti u nasim zemljama u vrijeme Turaka. 
Sarajevo: Naučno društvo SR Bosne i Hercegovine, 1965; Isti, Mjesto muteselima u 
lokalnoj upravi do Tanzimata. Prilog izučavanju lokalne uprave u našim zemljama za 
vrijeme Turaka, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu 7 (1959), 111–142; Isti, 
Promjene u sistemu izvanrednog oporezivanja u Turskoj u XVII vijeku i pojava nameta 
„tekalif-i şakka“, Prilozi za orijentalnu filologiju 10–11 (1960–61), 75–112; Isti, 
Specifičnosti državno-pravnog položaja Bosne, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu 
9 (1961), 269-292. Isti, Mâlikâna (doživotni zakup državnih dobara u Osmanskoj 
državi), Prilozi za orijentalnu filologiju 36 (1986), 197–230; Isti, Vilajetski ajani (prilog 
izučavanju organizacije turske vlasti u našim zemljama), Godišnjak Društva istoričara 
Bosne i Hercegovine, XIII (1962), 167–197; Hazim Šabanović, Bosanski pašaluk. 
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уклопљени у војни систем диздари, јаничари и други припадници аскера 

у Херцег Новом постали су извор сталне моћи муслиманског 

становништва ове области. Одбрана требињског краја остала је везана за 

управну власт у Херцег Новом, што је довело до издвајања и полувојних 

јединица – пандура.  

Живот муслимана у требињској нахији средином 17. века био је 

условљен потребама изградње одбрамбеног система против млетачких и 

хајдучких напада, у коме су велики значај стекли пандури. У овој служби 

истакли су се локални муслимани, мада је међу њима било и хришћана 

(махом православаца). Бројни су случајеви да су чланови једне куће 

служили и као пандури и као хајдуци. Бранећи супротне интересе, 

између пандура и хајдука владала је највећа омраза. Ово је било време 

успона Омера Галиотовића и његове „дружине Турака Требињскије и 

сиромаха Сливничана“,92 затим, Мехмед-аге Вафировића, док су Омер-ага 

Бегзадић и Алага Шабановић поседовали у Требињу значајне земљишне 

комплексе. Крајем рата доживео је и краткотрајни успон Грујица 

Вуковић из Зубаца, који је каријеру почео као хајдук да би се касније 

прикључио пандурима.  

Дубровчани су, поред хајдука, важили за највеће непријатеље 

„злића“, који су регрутовани међу новским првацима и угледнијим 

муслиманима требињског краја. Због тога су од Мусли-паше тражили да 

нареди рушење њихових кула у Требињу и Љубомиру.93 Куле су 

муслиманима служиле као једина сигурност. Када је покренуто питање 

хајдучких напада на два села у Требињској шуми (Орах и Зачулу) Омер 

Ага-Бегзадић оптужио је 11 дубровачких поданика да су хајдуцима 

служили као калаузи, који су поробили „наше табије Орах и Зачулу“.94 

                                                             
Postanak i upravna podjela. Sarajevo: Svjetlost, 1982; Isti, Vojno uređenje Bosne od 
1463. god. do kraja XVI stoljeća, Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, 11 
(1961), 210–219; Isti, Bosanski divan, Prilozi za orijentalnu filologiju, 18–19 
(1968/1969), 9–45; A. Sućeska, O nastanku čifluka u našim zemljama, Godišnjak 
Društva istoričara Bosne i Hercegovine, XVI (1965), 37–57. 
92 Комар, Ћирилична документа дубровачког архива, 73. 
93 Исто, 46. О кулама као стамбеним објектима детаљније у: Коцић, 
Оријентализација материјалне културе на Балкану, 272–273. 
94 Исто, 46–47.  
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Још једна фукнција тих кула било је одржавање трговине, која је током 

рата готово замрла. Када би неки угледни муслиман прешао с пратњом у 

своју кулу, он се снабдевао намирницама и робом из Дубровника. О томе 

говори писмо којим је Реџеб-бег „са Требиња“ тражио од Дубровчана да 

му у село Волујац пошаљу 1.000 ока соли и 500 ока пиринча.95  

Осећајући несигурност којој су били изложени животом на 

граници, локални муслимани користили су и друга средства ради 

властитог опстанка. Богумил Храбак сматрао је да је 1647. куга из 

Требиња пренета у Херцег Нови. Када се зараза проширила, кожар Селим 

Алић из села Топле с двојицом пратиоца пренео је извесну количину 

коже преко Требишњице у љубињски кадилук да би с робом унео заразу. 

Убрзо се у крајевима куда је прошао појавила куга. Зараза није јењавала, 

те се наредне године из Херцег Новог и Требиња куга поново проширила 

до Неретве, Мостара и Билеће.96 Овај пример један је од ретких доказа о 

употреби куге у војне сврхе. Због инертног става према епидемији који 

су налагале одредбе шеријата, муслимани нису предузимали никакве 

мере на заштити од куге, већ су је доживљавали као вид „божије казне“. 

Схватајући да је њена убојитост прави пут да се неко докаже као газија 

(борац пао у одбрану Пророкове вере) такви случајеви у исто време 

откривају и став локалних муслимана према њеној сврсисходности.  

У збирци архивске грађе коју је објавио Горан Ж. Комар штампана 

су и докумената који допуњују оно што је у своје време Богумил Храбак 

наговестио. Писмо које је и Храбак користио открива да је табак из 

херцегновског села Топле, Селим Алић, где је куга увелико морила, с 

двојицом пратиоца опремљен одређеном робом коју је требало да 

пребаце у Требиње, потом преко реке Требишњице у нахију Љубиње, где 

се налазио млин. У том млину „чинили су неке мађије и чвари ноћно“.97 

На повратку истим поводом посетили су и дубровачко село Водовађу, у 

коме су били подигнути млинови дубровачих поданика. Већ у то време у 

                                                             
95 Исто, 118. 
96 Б. Храбак, Кужне редње у Босни и Херцеговини 1463–1800, Историјски зборник, 
2, св. 2 (1981), 5–41, 18. 
97 Комар, Ћирилична документа дубровачког архива, 410; Нови, 15. новембар 
1647.  
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Требињу је било заражених од куге. Хасан-ћехаја Паржинић је крајем 

1647. стигао из Требиња у Херцег Нови заражен кугом.98 Међутим, ова 

чињеница не умањује активност поменутих муслимана из Топле на 

намерном ширењу куге, у чему су користили проточне воде, које су и 

означене као места где су изводили магијске ритуале. Куга је била 

присутна и током 1648, док дубровачки извори откривају да су се на 

знаке њеног јењавања поново покренули муслимани из околине Херцег 

Новог на тровању река. Овог пута коришћене су мање бродице којим је 

заражена вуна транспортована на непријатељску територију.99 

Насељавање муслимана у Требињу и околини почело је крајем 17. 

века „када су Турци пред навалом Млечана, коначно напустили Херцег 

Нови и друга мјеста у црногорском приморју“. Тада је уједно почело 

заснивање у већем броју вакуфа на подручју Требиња.100 То потврђује и 

попис извршен 1701. У то време једино је у селу Појлаз, за који Фазилета 

Хафизовић претпоставља да се налазило на месту данашњег града 

Требиња, постојала џамија, тада у рушевном стању. Ова џамија чинила је 

део вакуфа покојног Мустафа-аге у чијој се близини налазио хан, док је 

село бранило 5 кула, од којих су 4 биле у лошем стању. Од значаја је 

чињеница да су у наведеном селу живели искључиво муслимани (4 

породице).101  

Од укупно 41 села у требињској нахији, у 26 села поред хришћана 

живели су и муслимани. У целој нахији пописано је 136 хришћанских 

(православних и католичких) и 65 муслиманских породица.102 

Муслимани су живели у селима ређе у статусу раје, док је највећи њихов 

број уписан као „стари поседници“, а значајан број живео је у кулама. 

Хришћански султанови поданици, сразмерно њиховом уделу у укупној 

                                                             
98 Исто, 411. 
99 Исто, 453–454; Нови, 23. октобар 1648.  
100 H. Hasandedić, Hercegovački vakufi i vakifi, Anali Husrev-begove biblioteke IX/X 
(1983), 67. Вакуфи су добровољна верска завештања муслимана. О њиховој 
појави, као и значају у оријентализацији насеља на османском Балкану видети: 
Коцић, Оријентализација материјалне културе на Балкану, 76–101. Овде је 
наведена додатна литература.  
101 Hafizović, Popis sela i zemlje sandžaka Krka, Klis i Hercegovina, 353 
102 Исто, 333–360.  
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популацији, имали су на располагању већи број богомоља у односу на 

муслимане. У области Требиња тек у 18. веку долази до заснивања већег 

броја вакуфа, који су допринели продору оријенталних форми 

свакодневице међу њеним становницима. Први велики вакуф био је 

задужбина Осман-паше Ресулбеговића, настао у првој половини 18. века 

из чијих се објеката развио град Требиње.103 

 ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Дешавања у требињском крају средином 17. века поставила су 

основ за будући развој овог краја, што је у првом реду оставило 

последице и на верске односе међу три доминантне конфесионалне 

групе. У укупном уделу становништва муслимани су остали значајна 

мањина у односу на друге две верске заједнице. Остварену предност ове 

две заједнице нису користиле за реализацију својих националних 

посебности у односу на османску власт, већ су саме биле међу собом 

конфронтиране. Стварање специфичног крајишког друштва, које је 

обухватило и Требиње, уједно представља његов врхунац, који је 

народна епика с успехом успела да опева, наглашавајући славу појединих 

локалних јунака. Требиње је током овог периода остало везано за Херцег 

Нови, чији су прваци (ајани) утицали на прилике у том крају, 

протежирајућу себи одане људе. Православно становништво остало је 

привржено манастиру Требињу који је у том периоду фигурирао као 

седиште херцеговачке митрополије. У условима погоршаним Кандијским 

ратом и великим оптерећењима које су османске власти наметнуле 

хришћанским црквама (православној и католичкој), митрополит 

Василије Јовановић покушао је да излаз нађе у приближавању Ватикану. 

У исто време, положај католика настојала је да ојача Конгрегација за 

пропаганду вере. Политика којом се у случају Требиња руководило из 

                                                             
103 Хасандедић је забележио да су на подручју касније требињске општине 
постојали вакуфски објекти у местима Засаду, Мостаћима, Чичеву, Бихову, 
Придворцима, Горици, Јасену, Ластви, Скочигрму, Гранчареву, Жупи, Горњим 
Туранима, Брдима, Беговић Кули, Клобуку и Нудолу, али су они каснијег датума; 
Hasandedić, Hercegovački vakufi i vakifi, 67. Поједина од овде наведених места нису 
припадала османској нахији Требиње. Упоредити са: Hafizović, Popis sela i zemlje 
sandžaka Krka, Klis i Hercegovina, 333–360.  
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Дубровника, на чијој се територији налазио управни центар требињско-

мрканске бискупије, настојалa jе да део православних верника преобрати 

у католике. Те процесе употпунио је Први морејски рат, када се као нова 

заинтересована страна у решавању херцеговачког питања умешала 

Аустрија. Додатна поларизација локалног друштва имала је последице у 

одлуци османских власти, донетој након завршетка рата, о изградњи 

тврђаве Банвир из које се развило Требиње. Тиме је и оријентализација 

требињског краја, односно, продор османске материјалне културе, 

постала интензивнија, чиме је уједно ојачан положај његове 

муслиманске заједнице.  
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МИГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ СРПСКОГ НАРОДА ИЗ БОСНЕ У ВРЕМЕ ВЕЛИКОГ 
БЕЧКОГ РАТА  

Апстракт: У време Великог бечког рата дошло је до великих 
миграционих кретања на Балканском полуострву, поготово из Босне у 
Хрватску и Славонију. Претежно се радило о Србима који су масовно 
прелазили с турске на аустријску територију, али су забележени и 
католици из Босне. Насељени су ратом опустели делови Лике, Крбаве, 
као и централни делови Славоније који су се сви нашли под влашћу 
Аустрије. У овом периоду, од 1683. до 1699, више десетина хиљада 
православних и католика избегло је из Босне, на просторе Хабзбуршке 
монархије, што је знатно ојачало већ постојећи српски корпус у 
Монархији. 

Kључне речи: Хабзбуршка монархија, Велики бечки рат, Срби, Босна, 

Хрватска, Славонија, католици, миграције. 

У историји миграционих кретања на централном делу Балакана 

и средњег Подунавља Велики бечки рат (1683–1699) означио је 

судбоносну прекретницу.1 Од унутрашњег померања изазваног 

кретањем сточара „Влаха“, као и насилног пресељавања становништва 

које су вршиле турске власти, прешло се на исељавање из Турске 

                                                             
1 О Великом бечком рату и Карловачком миру види радове: Душан Ј. Поповић, 
Слика Војводине у 18 веку, Војводина II, Нови Сад, б. г, 86–111; Исти, Племство, 
Војводина II, 111–138; Глигор Станојевић, Србија у време Бечког рата, Београд 
1976; Душан Ј. Поповић, Историја Срба у Војводини, књ. II, Нови Сад 1990; Никола 
Самарџић, Француска и Турска (1687–1691), Београд 1992; Алекса Ивић, Историја 
Срба у Војводини, Нови Сад 1996 (поновљено издање); Жарко Димић, Велики 
бечки рат и Карловачки мир, Београд 1999; Дејан Микавица – Владан 
Гавриловић – Горан Васин, Знаменита документа за историју српског народа 
(1538–1918), Нови Сад 2007, 25–41; Дејан Микавица, Српско питање на Угарском 
сабору, Нови Сад 2011, 11. 
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царевине, посебно из Босне, Херцеговине, Србије и Македоније, у 

земље које су одраније биле у саставу Хабзбуршке монархије, као што 

су најзападнији делови Хрватске и северне Угарске, а још више у оне 

које је Монархија освојила у овом рату од Турске (преостале делове 

Хрватске и Славоније). Од тог доба миграције су добиле вид 

пребегавања из Турске у аустријску државу које ће Аустрија драге 

воље прихватити и од избеглих Срба –„Влаха“, са једне стране, 

попунити свој већ донекле изграђени одбрамбени систем према 

Турској, односно систем Војних граница, а са друге стране , Србима 

попунити феудалне, односно коморске и спахијске поданике на тим 

територијама. 

Цео ток Великог бечког рата праћен је расељавањем и сеобом 

становништва, како хришћанског тако и муслиманског. Почело је још 

на самом почетку рата, 1683. године напуштањем хришћана, најчешће 

Срба, њихових насеља крај путева којима се кретала турска војска 

према Бечу, односно делимичног напуштања простора Срема, Источне 

Славоније и Барање.2 У отприлике исто време, 1683–1685, на 

миграцију, испод турске под аустријску власт, покренули су се многи 

Срби из турског дела Лике, Крбаве и из Босне, највише у аустријски 

део Лике и покупску Банску крајину. 3 Према писању аустријског 

етнографа и историчара Цернига, само у току 1684. године у Хрватску 

војну границу (Карловачки генералат) тим путем се у њој нашло 

(населило) око 4.000 Срба. 4  

Ратне операције против Турака на простору јужно од Саве 

почеле су 1685. године. Тада су Срби из Босне послали изасланике 

                                                             
2 Рајко Веселиновић, Народни покрети и устанци, у: Историја српског народа, 
књ. III, Београд 1993, 491–492. 
3 Исто, 495, 498. 
4 Церниг помиње и насељавање преко 5.000 душа хрватског становништва 1683. 
у многе опустеле делове Војне границе, које је вероватно као и српско пореклом 
из Босне. У оригиналу Цернигов запис о насељавању 1683. и 1684. у подручје 
Хрватске војне границе (Карловачког генералата) гласи: 1683 – Mehrere 
entvölkerte Orte wurden mit 5800 frischen kroatischen Ansiedlern vermehrt. 1684 – 
Dasselbe geschah mit 4.000 Serben. (Karl Freiherr v. Czoernig, Etnographie der 
Oesterreichischer Monarchie, II Band, Wien 1857, 305) 
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бану Николи Ердедију да се договоре око њиховог масовног 

пресељења на аустријску страну, после чега је средином јуна те 

године уследило „заштитно писмо“ цара Леополда I српском 

становништву, услед чега је дошло до пресељења више Срба на 

аустријску страну. 

Генерал аустријске војске гроф Херберштајн водио је борбе у 

турској Лики од 1685. до 1686. године и у том периоду велики број 

Срба, неколико хиљада, како бележе извори, пребегло је на аустријску 

страну. Када је овај део Лике коначно запоседнут 1690. године од 

стране аустријске војске, у њега су, с обзиром на чињеницу да је био 

слабије насељен, похрлили многи Срби из Далмације и Босне. Они из 

Далмације насељени су у Зрмању и Грачац, они из Босне (Купреса) на 

рубни појас Крбаве, а Срби насељени у хришћанском делу Лике су се 

померили према новоосвојеним личким (турским) подручјима. 5 На тај 

начин је оформљена етничка структура Лике, у којој су Срби, према 

наводу сењског бискупа Мартина Брајовића из 1702. године, били 

„највећи народ“ настањен у компактним целинама са својим црквама 

и свештенством. 6 Пораст становништва Лике, односно броја 

„влашких“ српских обитељи у њој бележе и аустријски историчари. 

Према једном од њих, Карлу Казеру, број срспких породица нагло је 

порастао у Лици у годинама између 1696. и 1712, па су Срби чинили 

преко 70% укупног становништва. Друга најбројнија скупина били су 

Хрвати са нешто више од 14%, док су око 9% чинили Буњевци.7 

Овакве податке је изнела посебна царска комисија која је 1712. године 

извршила попис становништва Лике и Крбаве при њиховом коначном 

укључењу у Карловачки генералат. При томе је утврђено да је 35 

                                                             
5 Како наводе извори, Хербештајн се вратио из похода заробивши много Турака 
и превевши на аустријску страну 180 српских породица, односно 1.459 душа из 
Перушића, Бунића и околних места, које су се населиле у Брињу и околини. 
Почетком 1786. У Баг (Картлобаг) избегла је група од око 500 Срба, а Срби, њих 
преко 200, са подручја Кладуше такође су се нашли на том ослобођеном делу 
Лике. (Алекса Ивић, Миграције Срба у Хрватску током 16, 17. и 18. Столећа, 
Суботица 1926, 154–155; Манојло Грбић, Карловачко владичанство, књ. I, 
(репринт издање), Топуско 1990, 74, 78).  
6 Radoslav Lopašić, Spomenici hrvatske krajine, knj. III, Zagreb 1889.  
7 Karl Kaser i saradnici, Popis Like i Krbave 1712. godine, Zagreb 2003, 20. 
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насеља у Лици и Крбави имало укупно 26.503 становника, од чега су 

Срби чинили 20.500, док је католика било 6.003, али са посебном 

напоменом да су различитог етничког порекла, односно Хрвати и 

Буњевци.8 Већина Срба на том простору, чак 93,46%, односно 19.159, 

живело је у етнички чистим српским насељима: Брувну, Бунићу, 

Дивоселу, Грачацу, Јошанима, Кореници, Мазину, Медаку, Мекињару , 

Могорићу, Островици, Пећанима, Пишаћу, Плочи, Почитељу, Попини, 

Радучу, Средњој Гори, Широкој Кули, Висућу, Вребцу, Звониграду 

(Зрмањи).9 

Досељавања у Лику било је и после Великог бечког рата, али је 

оно било у пуно мањем обиму јер је понестало слободне обрадиве 

земље у Лици, па је до повећања становништва у 18. веку долазило 

више путем природног прираштаја.10 

Исто тако, у току Великог бечког рата, доста Срба насељено је 

на Кордуну, углавном од 1686. године и надаље. Срби из Босне 

(Кладуше, Цазина) насељени су у том периоду у Војнић и околину.11 

Ситуација на Кордуну није била у потпуности решена, Турци су само 

потиснути са тзв. „ничијег подручја“, задржавши све време рата важне 

стратешке тачке као што су Цетин и Дрежник.12 Но, на тој ничијој 

земљи полако је текло насељавање. Рецимо, барон Фрањо Оршић, 

турањски капетан, извео је Србе из Кладуше и населио око Будачког и 

Коларића, као и Србе из Острошца и Цазина, које је распоредио по 

Перјасици и Тржићу. Око Будачког насељено је још 100 породица које 

                                                             
8 Војин Дабић, Војна крајина, Карловачки генералат (1530 – 1746), Београд 2000, 
125. 
9 Исто, 125–126. 
10 Исто, 126. 
11 Забележено је да је генерал Матија Штрасолдо после заузећа Будачког 
утврдио то место и у њега и његову околину, највише у Војнић, населио 284 
српске породице са 2.784 лица од којих 747 наоружаних пешака, 184 коњаника и 
још 294 способних за оружје. Radoslav Lopašić, Oko Kupe i Korane, Zagreb 1895, 98, 
266. 
12 Цетин као важно турско утврђење је пао тек у последњем аустро-турском рату 
(1788–1791), чиме је коначно у потпуности Кордун потпао под аустријску власт. 
(Милан Радека, Кордун у прошлости, Загреб 1989, 51–53) 



МИГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ СРПСКОГ НАРОДА ИЗ БОСНЕ У ВРЕМЕ …  

 

147 

је генерал Херберштајн 1685. превео из турске Лике.13 Кордун је 

попуњаван српским становништвом из Босне и после завршетка 

Великог бечког рата, односно већ 1700. године, избегло српско 

становништво из Босне насељено је у Кремен код Слуња и у Крстање и 

потчињено крајишком капетану у Крижанић-Турњу.14 Још једно веће 

насељавање српског становништва на Кордун забележено је у више 

наврата у другој деценији 18. века, односно 1711, 1713, 1716. и 1717. 

године.15 

У току Великог бечког рата, посебно од 1687. до 1689. године, 

Срби из Босанске Крајине су у „огромним масама“  избегавали у Банију, 

где су насељавани од стране банских и каптолских власти. На тај 

начин насељени су Србима Кирин, Бовић, Топуско и друга мања места 

у Банској Крајини.16 Тако је загребачки бискуп Берковић 1699. под 

својом ингеренцијом имао преко 4.000 Срба поданика.17 Још већа 

скупина Срба из Босанске Крајине прешла је на аустријску страну, на 

Банију, после освајања Костајнице у току 1688. године.18 После 

склапања Карловачког мира (1699) забележена је још једна велика 

миграција Срба из Босне у Банију, тачније од 1701. до 1703. године, 

када су се у Банску Крајину пребацили многи Срби из околине Новог, 

који је Аустрија морала вратити Турској по слову уговора. Насељени 

су Мајске Пољане, Класнић, Жировац, те је њихов број у доњој Банији 

                                                             
13 Radoslav Lopašić, Oko Kupe i Korane, 98; Алекса Ивић, Миграције Срба у 
Хрватску, 153; Манојло Грбић, нав. дело, књ. 1, 79–80. 
14 Алекса Ивић, Миграције Срба у Хрватску, 157, 170. 
15 Године 1711. капетан у Бариловићу у Босни је превео на аустријску страну у 
Корански Брег, Косирско Село и Козинац 158 српских породица са доста коња и 
оружја. Ускоро потом, 1713. много Срба избеглих из Босне је насељено око 
Клокоча, а 1717. нови талас је насељен у Клокоч и село Крстиње. (Radoslav 
Lopašić, Oko Kupe i Korane, 33, 42, 152; Манојло Грбић, нав. дело, књ.1, 80; Војин 
Дабић, Карловачки генералат, 112–113) 
16 Алекса Ивић, Миграције Срба у Хрватску, 153; Манојло Грбић, нав.дело, књ. I, 
94.  
17 Исто. 
18Алекса Ивић, Миграције Срба у Хрватску, 153; Манојло Грбић, нав.дело, књ.1, 
91–92; Војин Дабић, Банска крајина 1688–1751, Београд–Загреб 1984, 57. 



проф. др Владан ГАВРИЛОВИЋ 

 

148 

прешао 11.000 душа.19 У то време српско избегличко становништво из 

Босанске Крајине попунило је и ранија, умногоме опустела српска села 

на спахилуку Стеничњак грофовске породице Драшковић.20 

У току Бечког рата до миграционих кретања дошло је и у 

Славонији, коју су 1684–1685. године почеле да ослобађају аустријске и 

хрватске (претежно српске, крајишке) снаге. У то време, како је писао из 

Беча децембра 1684. угарски палатин Пал Естерхази, половину 

становништва Славоније (medietas illarum Partium) чинили су „Власи и 

Расцијани“, односно Срби.21 

У Славонију су 1687. избегли и босански Шокци, католици. Они су 

под вођством фрањеваца из Модриче прешли у Костајницу а са простора 

Дервенте и Прњавора дошли су на простор око Вировитице и Осека. 

Нешто касније босански Шокци мигрирали су и у Барању, највише их је 

долазило из околине Сребренице а насељавани су у околину Мохача и 

Печуја, да би се у тим крајевима повећао проценат католичког живља.22 

Освајањем централне, источне Славоније, Срема, Бачке, а посебно 

Осека и Петроварадина до краја 1687. године, миграције из Босне 

кренуле су и у овом правцу. Септембра 1687. поход на ове крајеве су 

извршили гроф Јован Хајнрих Диневалд и гроф Иван Драшковић.23 Овоме 

је претходило „заштитно писмо“ (Littera Protectionale) којим је цар 

Леополд I хришћане у Босни позвао у борбу против Турака, обећавши им, 

поред своје заштите, поштовање права и привилегија, слободе вере, што 

                                                             
19Алекса Ивић, Миграције Срба у Хрватску, 155–156; Манојло Грбић, нав.дело, 
књ.1, 94; Војин Дабић, Банска крајина, 57. 
20 Radoslav Lopašić, Oko Kupe i Korane , 291; Slavko Gavrilović, Prilog istoriji seljačkih 
nemira u Pokuplju od kraja XVII do kraja XVIII stoleća, Historijski zbornik, br. XVI, 
Zagreb 1963, 107. 
21 Magyar Orsagos Leveltal (MOL), A - 21, Litterae Palatinorum, cs. 2. 
22 Krunoslav Tkalac, Porijeklo i kretanje Šokaca iz Bosne prema sjeveru preko Save i 
Dunava, Županijski zbornik, sv. 3, Županja 1971, 77–78. 
23 Tade Smičilkas, Dvijestogodišnjica oslobođenja Slavonije, Zagreb 1891, 124–129; 
Алекса Ивић, Миграције Срба у Хрватску, 117–118; Рајко Веселиновић, нав. дело, 
498–499. 
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се свакако првенствено односило на тамошње православне Србе.24 После 

заузимања Осека од стране аустријске војске 1687. разуларени Турци и 

Татари у повлачењу према Београду опустошили су делове Срема, а 

највише фрушкогорске манастире и српске цркве, због чега је преко 

10.000 душа под вођством хоповског игумана Илариона своје спасење 

потражило у Влашкој, да би пред крај 1688. молили за слободан повратак 

у свој завичај.25 

Успешно ратовање царских трупа, са активним учешћем српских 

чета у њему, окончано је 1687. заузимањем Петроварадина, као и 

досељавањем Буњеваца на подручје Баје, Суботице и Сомбора. Подаци о 

овој буњевачкој сеоби врло су оскудни. Историограф Иштван Ивањи 

бележи да су се Буњевци доселили у Бачку „у јесен 1687“, те да их је 

предводило 19 фратара – фрањеваца као групацију која је бројала близу 

5.000 душа. Према Ивањију и Ивићу, од тих пресељеника, њих 1.500 је 

било способно за оружје. Звани су од стране царских власти као Раци-

католици с подручја Босне и Далмације. Забележено је такође да су их 

предводила двојица капетана, Дујо Марковић и Јуро Видаковић. Извори 

опет бележе да ни по коју цену нису желели да управу над њима имају 

мађарски него само немачки официри, будући да су им Мађари одузели 

чак и храну одмах пошто су прешли на аустријску територију.26 Према 

Јовану Радонићу, после пораза Турака у Мађарској и Славонији 1686–

1687, када је Босна и Херцеговина остала без регуларних турских трупа и 

била препуштена себи од стране тада немоћне Порте, а Млечани 

                                                             
24 Славко Гавриловић, Извори о Србима у Угарској с краја XVII и почетка XVIII 
века, књ. II, Београд 1990, 24–25. 
25 О том погрому фрушкогорских манастира остао је сачуван запис: „Оле тогда 
опустеше многи монастири и огнем сагореше 4 лаври: монастир Хопово и 
Милешева, Рача и Раваница. В том месте многи иноци томленије мача пријеше.“ 
(Славко Гавриловић, Извори о Србима у Угарској с краја XVII и почетка XVIII века, 
књ. II, 40–41; Душко М. Ковачевић, Старо Хопово – манастир Светог 
Пантелејмона, Београд 2003, 30) 
26 Осим Ивањијевог дела из 1886. године о Буњевачкој сеоби писали су: Иван 
Иванић, Буњевци и Шокци, Београд 1899, 68–69; Алекса Ивић, Историја Срба у 
Војводини, 267–268, 484–485; Јован Ердељановић, О пореклу Буњеваца, Бероград 
1930, 5–19; Јован Радонић, О сеоби Буњеваца у Суботицу 1687. године, Глас САНУ, 
CCXIV, Одељење друштвених наука, књ. 3, Београд 1954, 119–127. 
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настојали да заузму градове у Херцеговини, католички фрањевци, у 

страху од Млечана, покренули су акцију да народ поведу на север, кроз 

потпуно дезорганизовану турску територију ка аустријским трупама у 

Славонији, а потом у Бачкој. Цраски командант у Шиклошу се сагласио са 

тим фрањевачким предлогом и препоручио Дворском ратном савету у 

Бечу 9. јула 1687. да се тим „католичким Рацима“ дозволи прелазак и 

подизање три паланке и насељавање у њима. Радонић закључује да се 

оваква Сеоба кроз босанску (турску) територију могла извести само 

захваљујући потпуној дезорганизованости Турака.27  

Како су се операције аустријске војске пребацивале ка Србији и 

Ердељу и у тим крајевима је започето померање становништва, што ће, с 

обзиром на наслов нашег рада, остати по страни. Наравно да је највећи 

миграциони талас била Велика сеоба Срба 1690. године. 

Према истраживањима Алексе Ивића, мигрирање из Босне 

наставило се и у току зиме 1687/1688. године, а мигранти су насељавани 

на простор око Ђакова у Славонији и Дарде у Барањи. У току марта 1688. 

цело једно село са стотинак становника прешло је у Славонију.28 

У намери да још више ослаби Турке у Босни и повећа насељавање 

Славоније, цар Леополд I је 11. јуна 1689. босанским хришћанима упутио 

позив за прелазак у Славонију, обећавши им своју заштиту и 

трогодишње ослобађање од дажбина и терета (ab omnibus tributis, Tiachis, 

laboribus, datys, alysque oneribus), осим од бесплатног кулука неопходног 

за одржавање границе. У погледу давања десетине од урода и природа 

били би прве године сасвим ослобођени, а друге године би давали само 

двадесетнину, а треће петнаестину. Такође би у току три године плаћали 

само половину царине и тридесетнине на промет роба и својих 

производа.29 Према наводима примаса Угарске, кардинала Леополда 

Колонића, доста хришћана је из Босне прешло те године у Славонију, али 

им аустријске власти нису довољно помогле, те су многи од глади 

                                                             
27 Јован Радонић, О сеоби Буњеваца у Суботицу 1687. године, 119–127. 
28 Алекса Ивић, Миграције Срба у Славонију током 16, 17. и 18 столећа, Суботица 
1926, 119, 121. 
29 Hoff Kriegs Archiv, Hoff Finanz Ungarn, (HKA, Hoff Ungarn), r.No 325, September 
1688, fol.230–233. 
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помрли.30 Узимајући ово све у обзир, Алекса Ивић је констатовао „да се 

оваквих вести о пресењу Срба из Босне у Славонију налази много током 

1688. и 1689, те да је знатан број становника из Босне па чак и из Србије 

пресељен раније, независно од патријархове Сеобе и насељен у домовима 

и местима које су Турци напустили“. Као конкретан пример навео је како 

је крајем 1689. или почетком 1690. један командант царске војске напао 

на доњу Тузлу (Соли) код Сарајева, побио 300–400 Турака и 1.500 Срба 

(Ratzen) превео у Славонију. 31 

У време док су принц Лудвиг Баденски и други царски 

команданти тежиште ратних операција пренели у Србију и Ердељ, 

хрватско-славонско и босанско ратиште потиснуто је у други план. 

Турци су, истина, у више махова, покушавали да врате изгубљену 

Славонију, па су 1691. стигли и до Осека, али су били одбијени, те су се 

ограничили на повремене пљачкашке походе преко Саве, који су доста 

успешно одбијани од посада царске војске и локалних народних 

команданата. То је било праћено час слабијим, час јачим, мигрирањем 

хришћанског становништва из Босне у Славонију. Умногоме је томе 

доприносила и глад у Босни тих година.32  

Према истраживањима хрватског језикословца и етнографа 

Стјепана Павичића, после 1692. године и грађења одбрамбене линије на 

Сави, почело је „масовно сељење католика и православних на северну 

савску обалу“ и, како наводи, „том приликом у десет, петнаест година 

прешло је ријеку Саву много тисућа тог народа [из Босне], православног, 

још много више него католика, те су се они настанили у многа села око 

                                                             
30 Исељавање из Босне било је подстакнуто и великом глађу која је захватила и 
друге области под Турцима. Према оновременом запису босанског фрањевачког 
хроничара, тог лета „једоше људи месо пасје и човечје и коњско и много 
нечисто... И силан народ помре у великој муци... Куд год би се мако лежаху 
мртци, нит се копаху, нит имадиаше ко... Јиђаху ресу липову, з дрвја кору, винову 
лозу, псе, мачке... А у то вриме паша [у Бањој Луци] сицијаше и вишаше и ускоке 
и рају, кога год би довели, и те мартце све изили“ (Иван Иванић, Буњевци и 
Шокци у Бачкој, Барањи и Лици, Београд 1899, 76; Владимир Ћоровић, Историја 
Срба, књ. 2, Бероград 1985, репринт, 197–206) 
31 Алекса Ивић, Историја Срба у Војводини, 289, 491; Исти, Миграције Срба у 
Славонију, 96. 
32 О томе поближе: Tade Smičilkas, nav. delo, passim. 
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Винковаца, Ђакова, Нашица, Ораховице, а поготово око Пожеге. Ти 

Хрвати и Срби испрва су настањивали углавном стара муслиманска 

насеља, а онда су постепено улазили и у она кршћанска која су им се 

нашла на путу“.33 Посредније доказе о тачности ове Павичићеве 

концепције налазимо у непосредним пописима Славоније с краја 17. 

века, у којима се, између осталог, наводи да су у Сибињ код Славонског 

Брода одмах после протеривања Турака (1691/1692) дошли становници 

из Босне, а то се десило и у погледу села Свилаја када су и у њега 

пристигли 1692. пресељеници из Босне обе вероисповести које је 

пуковник Јован Фердинанд Киба претворио у своје граничаре. Годину 

дана касније (1693) католичко и православно становништво из Босне 

попунило је и славонско село Зденце, а 1695. насељени су на тај начин 

села Томинкут и Клокочевац.34 Тих година, пре 1698, поданике из Босне 

обе вероисповести добио је и град Вуковар, у који их је превео капетан 

Пречлија, коме су они за ту услугу, милом, или силом, морали дати преко 

60 комада ситне и крупне стоке.35 Према званичном извештају једне 

царске комисије од 19. фебруара 1694. која је упућена у Славонију, више 

хиљада лица (vihl Thausend Persohnen) прешло је из Босне због глади 

(cogente fame) под аустријску власт. Они су од стране коморских 

службеника насељени у новоосвојене области између Дунава, Саве и 

Драве.36  

Можда највећи миграциони талас српског становништва из Босне 

у време Великог бечког рата забележен је 1697. године. Према старим 

српским записима у „лето 1697. аго октомбрија 13–аго приђоше Нјемци... 

и попленише Сарајево и прогнаше Христијане и Шокце преко Саве... и 

преселише нас у Славонију, Срем и Бачку“.37 Ово је био поход аустрисјког 

                                                             
33 Stjepan Pavičić, Razvitak naselja u županijskom području, Županijski zbornik, 
Županja 1971, 30–36. 
34 Ivо Mažuran, Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 1698. godine, Osijek 1988, 116, 
138, 146, 166, 175–176. 
35 Исто, 47. 
36 Славко Гавриловић, Грађа за историју Војне границе у XVIII веку, књ. I, (Банска 
крајина), Београд 1989, 20. 
37 Љубомир Стојановић, Стари српски записи и натписи, књ. IV, Сремски 
Карловци 1923 (репринт издање: Београд 1986), 223–224. 
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принца, генерала Евгенија Савојског који се 1697. у јесен пробио до 

Сарајева (Врх Босне) и са собом повео „мноштво православних и 

римокатоличких породица“ које су насељене у Славонији. Према 

наводима хрватског историчара Смичилкаса, после паљења Сарајева 

„кршћани бојећи се окрутне освете турске проврише под окриље царске 

војске. Много народа кршћанскога пређе сада у Славонију и преко 

Славоније у Угарску. Принц је дапаче желио све кршћане извући из 

Босне. Приближућа се зима и лоши путеви разбију ову основу 

принчеву“.38 Коликог је обима била ова миграција српског становништва 

из Босне најбоље сведочи молба српског патријарха Арсенија III 

Чарнојевића Комисији за уређење Славоније, да му се доделе три 

опустела предела ради насељавања 20.000 Срба који су из Босне избегли 

у Угарску.39 Према наводима хрватског историчара Иве Мажурана, после 

упада принца Савојског у Босну већина миграната одабарала је за своја 

нова станишта околину Церника, Пакраца, Дарувара, Пожеге, Воћина и 

Ораховице, односно данашње Западне Славоније.40  

Велику масу српског народа насељену у Славонију из Босне за 

време похода принца Евгенија Савојског помиње и врсни српски 

историчар Рајко Веселиновић који је констатовао да „сеоба нашег народа 

из Босне 1697. године спада у једно од највећих пресељавања 

становништва“. Највише се иселило из ранијег дервентског среза, под 

вођством свештеника и пароха. Тако је, рецимо, свештеник Андрија 

извео из Дубочца 2.100 душа, парох Михаило (из Велике) повео је из 

Дервенте 23.000 душа, Јован Леовчанин извео је из Мајевца 1.500 душа, 

док су из Модриче под вођством Илије из Дубочца, Јосифа Равечанина и 

Симона, отишли сви парохијани, укупно 49.000 лица, односно близу 

10.000 породица.41 

                                                             
38 Tade Smičilkas, Dvijesto oslobođenja Slavonije, Zagreb 1891, 169–170. 
39 Према грађи коју је објавио Славко Гавриловић, види се још прецизније да се 
патријарх 31. децембра 1697. обратио Царској дворској комори у Бечу ради 
додељивања три пустаре у Барањи ради насељавања 20.000 Срба из Босне. 
(Славко Гавриловић, Извори о Србима у Угарској с краја XVII и почетком XVIII 
века, књ. II, 309–310)  
40 Ivo Mažuran, Popis naselja i stanovništva u Slavoniji, 41. 
41 Рајко Веселиновић, нав. дело, 567. 
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Мажуранови поуздани подаци из поменутог пописа Славоније, 

извршеног 1698, показују да је добар део славонских насеља 1697. 

године, по походу принца Евгенија Савојског, добио нове становнике из 

Босне. Наведена су следећа насеља: Нашице, Клокочевац, Пољанаци, 

Селна – насељени католици; Билишевци, Ново Село, Чечавац – Срби и 

католици; Вучјак – Срби; Кућани и Јакупље – Срби; Скендеровци, 

Куновци – католици; Брђани, Пасковци, Разна, Кујник – Срби; 

Слобоштина, Черљенци, Милановци – Срби; Какочак – Срби односно 

„Власи“; Подборје (Дарувар) – 28 српских породица; Бастаји – 13 српских 

породица; Кореничани – 18 српских породица; Бела Стена – 6 српских 

породица.42  

Босанских српских избегличких породица било је и у источној 

Славонији, односно западном Срему, од тога: у Белом Брду – 7; Тењу – 8; 

Трпињи – 6, Валпову и Кућанцима – 1 породица.43 За претпоставити је да 

их је било и у Даљу, за који немамо података из овог времена.  

Излагање о миграцијама у време Великог бечког рата 

закључићемо најмеродавнијим дописом Дворског ратног савета Угарској 

дворској канцеларији у Бечу од 5. фебруара 1700. године, у којем се каже 

да је у току тог рата у хрватске крајине (Карловачки и Вараждински 

генералат) прешло много „влашког или расијанског“ народа, односно 

много више него што Крајина може прихватити. Пошто само део 

миграната може бити задржан у Крајини, све друге треба преселити у 

новостечене области Угарске и Славоније, које су великим делом 

опустеле, а где би им било боље него њиховим сународницима који су 

остали под влашћу Турака.44 

* 

Као што се из свега реченог може закључити, број миграната из 

Босне у Хабзбуршку монархију у току Великог бечког рата износио је 

једно небројено мноштво. Ако изузмемо Велику сеобу Срба из 1690. и 

                                                             
42 Ivo Mažuran, nav. delo, passim. 
43 Исто, 64–70, 77, 80. 
44 Славко Гавриловић, Извори о Србима, књ. II, 400 – 401. 
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процене које се крећу између 50.000 до 120.000 људи у њој, босанске 

миграције су такође веома бројне и сигурно износе више десетина 

хиљада што православних, што католика, који су својом бројношћу 

попунили новоослобођене славонске области, а својом, у великој мери, 

будућом граничарском службом у 18. веку, допринели даљем јачању 

Монархије у борби против Турске.  
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ПОЛИТИКА АУСТРИЈЕ ПРЕМА СРБИМА ИЗ СЈЕВЕРОЗАПАДНЕ БОСНЕ 
КРАЈЕМ 18. ВИЈЕКА  

Апстракт: У посљедњим деценијама 18. вијека Аустрија је на ширем 
простору Западног Балкана спроводила врло офанзивну војну и 
трговачку политику. Значајан сегмент у тим напорима представљала је 
њена сарадња са хришћанима, а посебно са Србима, који су се налазили у 
оквиру Османског царства. Сјеверозападни дио Босанског пашалука био 
је и са географског и са војног становишта посебно изложен 
хабзбуршком утицају. Самим тим је сарадња Хабзбурговаца са Србима 
који су се налазили у оквирима Османског царства управо у тим 
предјелима била у много чему специфична. За однос Хабзбурговаца и 
хришћана у сјеверозападној Босни, током овдје посматраног периода, 
врло су значајна била и помјерања која су се тих деценија код обје 
конфесије дешавала у контексту промјене кључног жаришта религијских 
утицаја За Србе је било важно да је утицај Русије постајао све значајнији у 
односу на утицај фанариотских владика, док је за Хрвате еквивалентна 
промјена наступила премјештањем кључног центра подршке из Рима у 
Беч. 

Кључне ријечи: Хабзбуршка монархија, сјеверозападна Босна, рат 1788–

1791, православци, католици, Јозеф II, Леополд II, Франц II, Јован 

Јовановић, Катарина II, Винценц Влатковић, Моштаница, Ивањска. 

Иако је Аустрија током осамдесетих година 18. вијека, 

првенствено кроз савез са Русијом и „Грчки пројекат“1 руске царице 

                                                             
1 Harald Heppner, Österreich und die Donaufürstentümer, 1774-1812. Ein Beitrag zur 
habsburgischen Südosteuropapolitik, Graz 1984, 53–61. Тамара Стоилова, Третият 
Рим. Мирните решения на руската имперска политика в Югоизточна Европа 
през XVIII век, София 2001, 87–105. Bemerkungen über Theilung, Österreichisches 
Staatsarchiv, Abteilung Haus-, Hof- und Staatsarchiv (даље: HHStA), 
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Катарине II, развила офанзивне концепције које су предвиђале добитак 

знатно већих територија на Балкану, Босна и Херцеговина су у 

одређеним аспектима имале посебно значајну улогу у њеним плановима. 

Тај значај је проистицао у првом реду из самог географског положаја 

Босне и Херцеговине. Најистуреније покрајине Османског царства на 

сјеверозападу су биле истовремено и најближе језгру хабзбуршке 

државе. Такав положај је, сам по себи, одређивао да ће управо Босна и 

Херцеговина бити прве на удару хабзбуршке офанзиве према југоистоку. 

У таквој констелацији било је логично да је управо сјеверозападни дио 

Босне2 био најистакнутије подручје хабзбуршког дјеловања.  

Други аспект који је наглашавао значај простора Босне и 

Херцеговине у аустријским концепцијама била је традиционалност њене 

офанзивне политике у сјеверним дијеловима Босне. Та традиција је 

такође била повезана са географским оквирима. Класични систем 

ратовања у 18. вијеку у Босни и Херцеговини Аустрији није остављао 

пуно простора за експеримент. У својим ратничким калкулацијама према 

Босни, Херцеговини и Балкану у цјелини она се поново морала уздати у 

правце продора који су били актуелни у ранијим ратовима против 

Турске, а исти су углавном били везани за равничарске предјеле јужно од 

Уне и Саве на сјеверозападу Босне.  

Почетком осамдесетих година 18. вијека Аустрија још увијек није 

знала да ли ће и када ће ући у рат против Турске, али је то није 

спријечавало да изводи шпјунске мисије које су имале за циљ да је боље 

припреме за предстојећи сукоб. Шпијунска активност је трајала још од 

раније, а интензивирала се од 1777. године.3 Занимљиво је да је током 

тих активности Аустрија мало користила искуства о географији Босне и 

                                                             
Staatenabteilungen, Türkei III, Kart. 15: Grenzverhältnisse 1718–1795, Fasz.: Projekte 
einer Teilung des Osman. Reichs, Fol.: 213–238. 
2 У раду ће се под сјеверозападном Босном првенствено подразумијевати 
области између ријека Уне, Саве и Врбаса, укључујући и области између средњег 
тока Врбаса и средњег тока Сане на југу. 
3 Душан Пантелић, Ухођење Србије пред Кочину крајину, Глас СКА, CLIII, други 
разред 77, Београд 1933, (даље: Пантелић , Ухођење Србије), 109. 
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Херцеговине која је стекла у ранијим ратовима.4 Била је то, између 

осталог, посљедица чињенице да је од посљедњег рата и боравка 

Хабзбуршке монархије на територији Босне и Херцеговине протекло већ 

готово пола вијека. Ипак, током времена аустријска географска знања о 

Босни, Херцеговини и околним територијама су постала неупоредиво 

богатија.5 Тако је током рата 1788–1791 сам цар Јозеф II одлично 

познавао положаје и значај и сасвим малих тврђава у унутрашњости 

Босанског пашалука.6 Значајна стратешка предност за Аустрију било је 

постојање Војне крајине, која је крајем 18. вијека била прилично 

ефикасно организована.7 

 Основу аустријске шпијунске мреже су чинили официри који су 

регрутовани углавном из Војне крајине. Они су често под одређеним 

изговорима улазили на територију Босанског пашалука. Тако је 

децембра 1782. генерал Надажди из Карловца послао тројицу официра у 

посјету босанском везиру у Травник. У ствари, мајор Шпехт и поручници 

Валевски и Вукасовић су као примарни задатак имали проучавање 

путева и предјела кроз које су пролазили на путу до Травника.8 Сличну 

                                                             
4 Један од основних извора аустријског и европског знања о географским и 
етничким односима на Балкану крајем 18. вијека било је дјело познатог 
научника и путописца Балтазара Хакеа. Belsazar Hacquet, Physikalisch-politische 
Reise aus den dinarischen durch die julischen, carnischen, rhätischen in die norischen 
Alpen. Herausgegeben von Deutschen Alpenverein, München 1989. 
5 О аустријском и европском познавању географских прилика у Босни и 
Херцеговини крајем 18. вијека врло је корисна расправа Ханса Јиргена 
Корнрумфа – Hans-Jürgen Kornrumpf, Zur geographischen Kenntnis Bosniens und der 
Hercegovina am Ende des 18. Jahrhunderts, Südostforschungen XXIX (München 1970), 
302–308. 
6 Ludwig Wiener, Kaiser Josef II. als Staatsmann und Feldherr. Österreichs Politik und 
Kriege in den Jahren 1763–1790, Mittheilungen des K.K.. Kriegs-Archivs Jahrgang 1885 
(Wien 1885), (даље: Wiener, Kaiser Josef II), 128. 
7 Аустријска одбрана је организована у три редута на Уни и брдима која су се 
налазила непосредно изнад ње. Österreichisches Staatsarchiv, Abteilung 
Kriegsarchiv, Alte Feldakten (даље: KA AFA) 1783–6-2b, Видјети и Славко 
Гавриловић, Грађа за историју Војне границе, Књига I: Банска крајина 1690–1783, 
САНУ, Зборник за историју језик и књижевност српског народа, II одељење – 
споменици на туђим језицима, Књига XXVIII, Београд 1989, 676–678. 
8 KA AFA 1783-3-1, KA AFA 1783-3-6a („Nachrichten Ex Turcico“), KA AFA 1783-3-
15a, KA AFA 1783-10-ad4. 
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мисију су имала и тројица официра који су фактички истовремено 

послани у Бихаћ, наводно због куповине хране.9 Потпуковник Боројевић 

је прешао и подробно описао пут од Градишке (Бербира) до Травника.10 

По богатству података и дужини трајања за хабзбуршка 

шпијунска настојања посебно је био значајан извјештај који је након свог 

путовања по Босни и Херцеговини 1785. године поднио заставник Антун 

Божић (Boxich).11 Божић је своје путовање започео 23. фебруара, а 

завршио 27. новембра. Његов Опис тврђава, двораца и путева у Босни 

(Beschreibung der Festungen, Schlösser und Wege von Bosnien) био је 

изузетно драгоцјен за аустријске власти. Посебно је корисно било 

прецизно обиљежавање путева и раздаљина. За простор сјеверозападне 

Босне агилни заставник је унио и споредне сеоске путеве, како би 

алтернативе за разматрање могућности продора до Бање Луке и даље у 

унутрашњост Босанског пашалука биле што разноврсније.12  

Други значајан сегмент аустријске шпијунске мреже 

представљала је сарадња са хришћанским (католичким и православним) 

свештенством у Босанском пашалуку. Хришћанско становништво у 

сјеверозападној Босни налазило се у специфичном положају. Објективно 

ни за католике ни за православце простор босанског сјеверозапада није 

крајем 18. вијека био централно него углавном, периферно исходиште 

политичких стријемљења. Међутим, могућност блиског контакта са 

аустријским утицајима омогућила је, временом, развој извјесних 

аутохтоних концепција.  

Двије хришћанске конфесије су у том раздобљу биле 

супротстављене, при чему је та супротстављеност углавном била одраз 

непомирљивих ставова њихових вјерских вођа. У цијелом Босанском 

                                                             
9 Душан Пантелић, Ухођење Србије, 118–119.  
10 „Auskünfte“ KA AFA 1782-12-7. 
11 Овај извјештај је одавно познат у нашој историографији. Видјети Hamdija 
Kreševljaković – Hamdija Kapidžić (prir.), Vojno-geografski opis Bosne pred Dubički rat 
od 1785. godine, Naučno društvo NR BIH, Građa VII, Odjeljenje istorisko-filoloških 
nauka 5, Sarajevo 1957.  
12 Нажалост, више не постоје планови градова и карте које је Божић приложио уз 
свој извјештај. Опширна обрада географских података Божићевог путовања у 
Kornrumpf, н.д, 302–305. 
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пашалуку православно становништво је током друге половине 18. вијека 

било знатно бројније од католичког.13 Чињеница је да је број католичког 

становништва у Босни и Херцеговини у великој мјери опао након Бечког 

рата (1683–1699), када се доста католика иселило на простор Хрватске и 

Славоније. Током 18. вијека број католика је константно растао, о чему 

говоре прецизни подаци из апостолских визитација које су проводили 

апостолски викари, као директни представници Ватикана у Босни и 

Херцеговини. По тим подацима је број католика у Босни са 39.942 у 1743. 

години порастао на 82.422 у 1798. години.14 Број православних хришћана 

је такође растао, те је, крајем вијека, вјероватно троструко или 

четвероструко премашивао број католика. Осим тога, православци су 

постајали све утицајнији и у економском животу, првенствено кроз 

дјеловање својих трговаца.15  

Ипак, припадници обје хришћанске конфесије у Босни и 

Херцеговини били су у посебној ситуацији. Српска православна црква је 

укидањем Пећке патријаршије 1766. године доживјела значајан потрес, 

што се осјетило и у сјеверозападним предјелима Босне. У потоњим 

деценијама однос српског народа и фанариотских владика често није био 

                                                             
13 Недостатак егзактних података тек донекле компензују неутрални извјештаји 
француских и других путописаца, који су, међутим, често врло непоуздани, 
односно варијације су огромне. Видјети нпр. Midhat Šamić, Francuski putnici u 
Bosni na pragu XIX stoljeća i njihovi utisci o njoj, Sarajevo 1966, 258. О демографским 
процјенама у Босни и Херцеговини за ово раздобље опширније у: Милорад 
Екмечић, Место Босне и Херцеговине у Српској револуцији 1804–1815, у: Српска 
револуција 1804–1815. и Босна и Херцеговина, Академија наука и умјетности 
Републике Српске, Научни скупови, Књига VI, Одјељење друштвених наука, 
Књига 8, Бања Лука 2004, 37–71. 
14 Srećko M. Džaja, Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine. 
Predemancipacijski period 1463–1804, Sarajevo 1992, (даље: Džaja, Konfesionalnost), 
128. Посебно су детаљни подаци за визитацију коју је обавио викар Стјепан 
Трогранчић 1786. године. Овај извјештај је у цијелости објављен у Srećko M. 
Džaja, Samostani, župe i osoblje Franjevačke provincije Bosne Srebrene 1786. godine, 
Dobri pastir XIX–XX (Sarajevo 1970.), (даље: Džaja, Samostani), 185–195. 
15 Славко Гавриловић, Прилог историји трговине и миграције Балкан – 
Подунавље XVIII и XIX столећа, САНУ, Посебна издања књига CDXXXIII, Одељење 
друштвених наука књига 67, Београд 1969, (даље: Гавриловић, Прилог 
историји), 11–12. 
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најсрећнији.16 Срби су пружили одлучан отпор увођењу црквене службе 

на грчком језику.17 С временом се руско православље наметало као 

значајнији извор идеја које су биле прихватљиве за планове српских 

политичких и вјерских елита, а руска политика је постајала све 

значајнији фактор у креирању тих планова. Сличан проблем трансфера 

кључне „вјерске матрице“ доживљавали су и католици у Босни, који су, 

управо током 18. вијека, направили пресудан корак у правцу свог 

хрватског националног формирања.18  

Међутим, у самој сјеверозападној Босни католици су били 

малобројни и нису могли значајније профитирати од новонастале 

сарадње. Њихов најзначајнији центар на том простору била је жупа 

Ивањска (између Приједора и Бање Луке), која је била уздигнута у статус 

резиденције. Због тога су Аустријанци у организацији своје обавјештајне 

мреже на простору сјеверозападне Босне покушавали успоставити што 

тјешњи контакт са фрањевцима из Ивањске. Организација те мреже је 

била повјерена капетану Шмиту. Он је сам тајно 1784. године ишао у 

Ивањску, гдје је молио фрањевце да приме једног његовог официра у 

своје редове. Фрањевци су то тада одбили, правдајући се да морају 

чекати да у Босну дође њихов нови бискуп Ботош-Окић, те да ће он 

одлучити.19 Страх фрањеваца је био сасвим разумљив, јер ризик је био 

огроман, а Турци приликом одмазде нису признавали никакве вјерске 

повластице. Тих година међу католичким свештенством почео је 

дјеловати и аустријски агент Винценц Влатковић, који ће у много већој 

                                                             
16 То се посебно односило на митрополита дабробосанског Калиника након 
1802. године. С друге стране, његов претходник Пајсије (1780–1802) имао је 
прилично добре односе са народом. Владимир Скарић, Српски православни народ 
и црква у Сарајеву у 17. и 18. вијеку, Сарајево 1928, 67–90. 
17 Радослав Грујић, Православна српска црква, Београд 1920, 107-110. 
18 Врло је очигледна еволуција националних схватања босанских фрањеваца од 
времена Николе Лашванина и Филипа Ластрића средином 18 вијека до времена 
Аугустина Ботош-Окића и Грге Илијића Варешанина крајем истог вијека. 
Видјети fra Nikola Lašvanin, Ljetopis, priedio Ignacije Gavran, Sarajevo 1981. и Filip 
Lastrić, Pregled starina bosanske provincije, priredio Andrija Zirdum, Sarajevo 1977. 
19 Васа Чубриловић, Босански фрајкори у аустриско-турском рату 1788–1791, у 
Погледи Васе Чубиловића на српску историју XIX и XX века, приредио Здравко 
Антонић, Београд 1992, 138. 
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мјери до изражаја доћи двадесетак година касније, а нарочито у 

раздобљу 1804–1807. Влатковић је био свештеник сењске бискупије, да 

би 1793. године на интервенцију Беча због својих заслуга у шпијунским 

мисијама постао загребачки каноник.20 

На простору босанског сјеверозапада за Аустрију је још битнија 

била сарадња са православним свештенством и православцима уопште, 

јер су они били значајно бројнији, те самим тим кориснији као 

евентуални савезници у предстојећем рату против Турске. Природа 

аустријске сарадње са православним свештеницима у контексту 

шпијунских мисија била је двојака. У одређеним ситуацијама сами 

свештеници су обављали шпијунске мисије, а још чешћи су били 

случајеви у којима су свештеници само асистирали увјежбаним 

аустријским официрима. Уобичајено је било да се аустријске уходе обуку 

у свештеничко одијело,21 те да прате свештенике приликом њихових 

путовања по Босни и Херцеговини ради прикупљања милостиње и 

сличних свештеничких активности. Дешавало се чак да су Аустријанци 

тражили свештенике способне да цртају, како би могли добити што 

илустративније информације о унутрашњости Босанског пашалука.22  

                                                             
20 Једна од његових најзначајнијих мисија била је пут у Травник, о чему је у 
Загребу поднио извјештај 8. јуна 1795. HHStA, Staatenabteilungen, Türkei III, Kart. 
20: Grenzverhältnisse 1791-1804, Fasz.: 1797–1800, Fol.: 55. Касније се налазио у 
Бјеловару, Дубици, Загребу, па у Дубровнику, одакле је 1805. послао опширан 
извјештај. Затим се 1806. и 1807, концентрисао на границу Аустрије и Турске на 
Сави. Углавном је боравио у мјесташцу Свилај, између Брода и Шамца. Видјети 
Боро Бронза, Хабзбуршка политика према Босни и Херцеговини у првим годинама 
Српског устанка (1804–1807), у: Српска револуција 1804–1815. и Босна и 
Херцеговина, Академија наука и умјетности Републике Српске, Научни скупови, 
Књига VI, Одјељење друштвених наука, Књига 8, Бања Лука 2004, 565–580. 
Влатковић је умро у Славонском Броду, 25. априла 1808. Džaja, Katolici u Bosni, 89. 
21 У случају сарадње са православним свештеницима то је подразумијевало и 
пуштање браде. Тактику са српским брадама („Ratzenbarth“) користио је и 
Винценц Влатковић. Видјети Славко Гавриловић, Грађа бечких архива о Првом 
српском устанку, Књига I (1804-1810), САНУ, Зборник за историју, језик и 
књижевност српског народа – II одељење, Београд 1985, 88–89 (даље: Грађа 
бечких архива I). 
22 Пантелић, Ухођење Србије, 124. 
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За Аустријанце је посебно битна била веза коју су имали са 

свештенством у православним манастирима Тавна код Тузле и 

Моштаница код Дубице. Велику су улогу у извиђачким пословима имали 

и свештеници из Бање Луке, Симо Миловановић и Ђорђе Николајевић. 

Симо Миловановић је слао повјерљиве извјештаје о догађајима из Бање 

Луке за 100 форинти.23 Организатор аустријске шпијунске мреже, 

капетан Шмит, ступио је у везу са игуманом манастира Моштаница 1784. 

године, те тако добио могућност да пребацује своје официре у Босну, гдје 

би се они даље кретали преобучени у калуђере.24 Манастир Моштаница 

је био нарочито подесан за овакву врсту дјелатности, јер је од тадашње 

аустријско-турске границе био удаљен свега десетак километара.25 

Послије једне несрећне епизоде из 1784. године, када се поручник 

Соколовић, кога је Шмит пребацио у Моштаницу, сукобио са игуманом 

приликом путовања по Босни, привремено је заустављена сарадња 

Аустријанаца и свештенства из Моштанице.26 На територији Србије 

аустријска пропагандна и шпијунска дјелатност била је много 

ефикаснија. То је била посљедица раширеније мреже хришћанских 

манастира и цркава које су могле послужити као склониште и база 

аустријских агената или ангажованог домаћег свештенства. Међутим, 

Аустријанци су настојали да што ефикасније дјелују и у ограниченим 

условима сјеверозападне Босне. Како се рат приближавао кроз све 

интензивнију сарадњу Аустрије и Русије, тако су и аустријске мисије 

постајале фреквентније. 

Аустрија је службено у рат против Турске ушла 9. фебруара 1788. 

Тог дана је аустријски интернунциј на Порти Херберт предао службену 

ноту великом везиру у којој је објава рата превасходно образлагана 

самом природом савеза са Русијом коју је Турска напала.27 Сasus foederis 

                                                             
23 Исто, 120–124. 
24 Чубриловић, н.д, 138. 
25 Нажалост, још увијек не постоји адекватна монографија о манастиру 
Моштаница. И даље је, донекле, релевантно дјело Славко Вујасиновић, 
Манастир Моштаница, Козарска Дубица 1993 (репринт оригинала из 1933). 
26 KA AFA 1784-11-8. 
27 Турска је објавила рат Русији августа 1787. године и притом заточила руског 
амбасадора Булгакова у тврђави Седам кула. В. Н. Виноградов, Екатерина и 
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се стављао у први план, како би се аустријском држању формално дао 

што дефанзивнији карактер.28 Одмах на почетку рата са аустријске 

стране је на територије Османског царства убачен текст патента који је 

хришћанском народу упутио командант главне армије фелдмаршал Ласи 

(Јозеф II је још увијек био у Бечу).29 Радило се о прогласима посебно 

упућеним православним хришћанима, а посебно муслиманима.30 

Прогласи су у Босну и Србију убацивани преко аустријских агената. 

Саопштавало се да је Аустрија отпочела рат са Турском, те да се од 

становништва очекује лојалност Аустрији. Значајно је да се у прогласу 

православним хришћанима посебна пажња обраћала на свештенство, 

које је од стране Аустрије већ раније било препознато као кључан 

елемент за ширење пропаганде аустријских идеја.31  

                                                             
Иосиф II: от противоборства к сотрудничеству, у В. Н. Виноградов (ред.), 
История Балкан. Век восемнадцатый, Москва 2004, 136–145. Аустрија је крајем 
1787. и почетком 1788. године интензивно радила на његовом ослобађању. 
Након Хербертовог повлачења из Истанбула, непосредно по објави рата, 
Аустрију је о судбини Булгакова извјештавао напуљски амбасадор у Истанбулу, 
Лудолф. Тако је 16. фебруара 1788. јављао „Bulgakow erasi accordata la liberta colla 
sola restrizione del termine di 25. giorni, quale decorso potrebbe a pieno suo grado 
partire per Mare, o per Terra; e cio pel guisto riflesso, che se unutamente al Ministro 
Imperiale si liberava; mal appreso sarabbesi dalle Milizie, e dal Popolo nelle attuali 
circostanze della Guerra coll Imperatore, e colla Russia.“ HHStA, Staatenabteilungen, 
Türkei II, Kart. 96: Berichte, Weisungen 1788, Fasz.: Schreiben aus Konstantinopel, 
Fol.: 1–10. 
28 „Der Pforte sind die engsten Bande der Freundschaft und Allianz zwischen seiner 
Kaiserlichen und Ihrer Russisch. Kaiserl. Majestät nicht unbekannt...“ Драгољуб М. 
Павловић, Србија за време последњег аустријско-турског рата (1788-1791 г.), 
СКА, Београд 1910, 7–8. 
29 Раније се сматрало да је сам цар саставио и послао патенте који су ширени у 
Турској. Прави аутор ових патената је фелдмаршал Ласи, али они су послани 
цару на одобрење, те су „уз цареву милост“ („mit höchster Genehmigung Seiner 
höchstseligen Majestät“) редиговани у Дворској канцеларији.  
30 Прогласи су штампани неколико мјесеци прије избијања рата. Штампани су и 
на славено-српском језику. 
31 „Denen an den Ottomanischen Gränzen sich befindenden der morgenländischen 
Kirche zugethanen Christen überhaupt, insbesondere aber denen in Bosnien, 
Albanien, Servien und anderen Provinzen sich befindenden Metropoliten, 
Erzbischöfen, Bischöfen, Ikonomen, Protopoppen und Pfarrern...“, Павловић, н.д, 
275–276. 
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Истовремено је постојала намјера да се покуша контрирати 

преовлађујућем утицају који је код православних хришћана имала Русија. 

Аустријанци су били свјесни значаја реченице са почетка прогласа који је 

православцима у Османском царству послала руска царица: „Старамо се о 

таквом народу који је с нама једне вјере и једног закона...“.32 У прогласу 

који је Катарина II упутила словенским народима 17. фебруара 1788. 

наглашавала се потреба за хришћанском солидарношћу у циљу 

уништења исламских угњетавача. Руска царица је о својим намјерама 

такође прво обавијестила православно свештенство, а затим и „све 

припаднике славног словенског рода, српске, црногорске и друге“.33  

Као један од главних чинилаца значајних за успјех у предстојећем 

рату Аустрија је видјела масовност устанка хришћана у Османском 

царству. На такве покрете Аустрија није гледала са становишта потребе 

националног ослобођења хришћанских народа у Турској, јер такве идеје 

никако нису биле у складу са идеологијом хабзбуршке династије, 

односно још увијек нису биле у складу са општим социјално-политичким 

кретањима у Европи тог времена. Аустрија је на устанак хришћана 

гледала превасходно са становишта значајног олакшавања операција 

своје војске, односно смањеног броја сопствених жртава.  

Мрежа агената коју је Аустрија организовала углавном да 

прикупља податке од војног значаја имала је и задатак да покуша 

                                                             
32 Глигор Станојевић, Млетачке и дубровачке вијести о аустријско-турским 
ратовима у XVIII вијеку, Годишњак Друштва историчара Босне и Херцеговине, 
год. XVII 1966–1967, (Сарајево 1967), 224. 
33 „...но включваме заедно с това великото Наше желание да измъкнем народите, 
вярващи в Исуса Христа, да избавима православната гръцка църква от 
нечестивото иго на агаряните, които ги угнетяват. Всевишният, благословил 
всички победи на Нашето оръжие над врага на християнството, все още не е 
явил въжделения край на непостижимата си съдба, за да възтържествува 
радостното всеобщо избавление на вцички християни, паднали под властта на 
мъчителите мохамедани... До Преосвещените митрополити, архиепископи, 
боголюбиви епископи и цялото духовенство до благородните и любезно-верни 
воинството и всички обитатели от славния славянски род, сръбски, 
черногорски и други, за којито е Нашето Императорско благоволение и милост.“ 
„Манифест на императрицата славяхянските народи от 17 февруари 1788 г. С 
Божията Милост Ние Екатерина II, Императрица и Самодържица Всерусийска и 
проч и проч.“ Стоилова, Третият Рим, 360. 
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придобити хришћанско становништво за остварење аустријских циљева. 

Сам почетак рата је показао да су ти напори у много већој мјери успјели 

на територији Србије, него на територији Босне. Тек са продором 

аустријских јединица јужно од Уне и Саве преостало српско 

становништво сјеверне Босне34 прикључило се аустријским ратним 

напорима, али и тада само у оним територијама које су Аустријанци 

освојили на сјеверозападу.  

Значајну улогу у укључивању Срба из Србије и Босне у редове 

аустријске војске одиграо је и бачки епископ Јован Јовановић. Он је још у 

вријеме док је био епископ у Карловцу (1784–1786) вршио проаустријску 

агитацију међу српским становништвом с обе стране Уне.35 С 

приближавањем рата амбициозни епископ је себе и своју мисију све 

више изједначавао са дјеловањем патријарха Арсенија III Чарнојевића у 

доба Велике сеобе Срба 1690. године. Још 26. децембра 1787. послао је 

цару Јозефу II представку у којој је говорио о својим ранијим 

дјелатностима на плану подизања хришћана против Турака, те о 

могућностима које би могао остварити ако би добио малу 

институционалну и финансијску помоћ.36 

Епископ Јован Јовановић је такође издао проглас хришћанском 

становништву након што је Аустрија објавила рат. У свом „патенту“ од 

28. марта 1788. и он се посебно обраћао свештеним лицима („часним 

архимандритима, поповима, ђаконима...“) и свјетовним вођама 

(„племенитим сердарима, вишим и нижим кнежевима, те најстаријима у 

заједницама...“), желећи притом „милост од Бога за сво правовјерно 

становиштво у Краљевству Далмације, Босне, Србије, Влашке и осталих 

области под турском влашћу“.37 Током 1788. владика Јован Јовановић је 

                                                             
34 Многи хришћани су се преселили из Турске у Аустрију непосредно пред и 
након избијања рата. Само у Банију је пред рат прешло 428 српских породица. 
Манојло Грбић, Карловачко владичанство. Прилог к историји Српске православне 
цркве, прва књига, Карловац 1891, 107. 
35 Исто, 106. 
36 Душан Пантелић, Покрет у северозападној Србији и бачки епископ Јован 
Јовановић 1788–1790, Београд 1949, (даље: Пантелић, Покрет), 151. 
37 „Ehrwürdigen Kloster-Vorstehern, andächtige(n) Protopoppen, Pfarrern und 
Diaconen, Wohled(e)lgeborenen Serdars, Ober-und Unter-Knesen, dann Ältesten der 
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испунио нека од својих обећања. Јозеф II је посјетио штаб Хрватског 

корпуса у Церовљанима код (хабзбуршке) Дубице 13. марта 1788, а затим 

је продужио пут према Футогу, гдје је стигао 25. марта. Тек ту се цар 

упознао са представком коју му је владика Јован Јовановић упутио још 

26. децембра 1787. године. Схвативши могућности које су произилазиле 

из евентуалног великог устанка хришћана у Србији, Босни, Херцеговини 

и другим областима, Јозеф II је изашао у сусрет Јовановићевим молбама и 

наредио да се епископу на располагање стави све што му је потребно.38 

На сам дан објаве рата, 9. фебруара 1788. године, аустријска војска 

је почела са својим акцијама против Турске.39 Почео је копнени напад на 

потезу сувоземне границе према сјеверозападној Босни, као и 

бомбардовање тврђава поред Уне и Саве – Новог, Дубице и Градишке.40 

Већ 10. фебруара Аустријанци су прешли Уну и кренули у напад на 

Дубицу. Пуковник Кнежевић је сматрао да ће једна од кључних тврђава у 

сјеверозападној Босни бити лако освојена.41 Међутим, Аустријанци су се 

морали брзо повући преко Уне изгубивши преко 100 људи.42 Још већи 

неуспјех је доживио кнез Лихтенштајн приликом напада на Дубицу 

крајем априла.43 Овај неуспјех хабзбуршке војске имао је велики значај за 

схватање положаја Хабзбуршке монархије код хришћанског 

становништва Босне и Херцеговине. Углед Хабзбурговаца је значајно 

пољуљан, јер, умјесто да лакоћом освоје цијели Босански пашалук, 

Хабзбурговци нису могли освојити ни прву иоле значајнију тврђаву на 

Уни. 

                                                             
Gemeinden und allen im Königreich Dalmatien, Bosnien, Servien, Wallachei und 
übrigen der türkischen Bothmässigkeit gehörigen Ländern befindlichen rechtgläubige 
Christen und Brüdern Gnade und Fried(e) von Gott!“, Исто, 205. 
38 Исто, 154. 
39 Criste, н.д, 159. KA AFA 1788-2-10d 
40 KA AFA 1788-2-ad11 
41 О припремама пуковника Кнежевића KA AFA 1788-1-28 
42 Galib Šljivo, Bosna i Hercegovina 1788–1812, Banja Luka 1992, 66–67.; Fr.Vaniček, 
Specialgeschichte der Militärgrenze, III, Wien 1875, (даље: Vaniček, Specialgeschichte, 
III), 380. 
43 KA AFA 1788-4-37. 
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Прве акције у Босни су показале да ће за Аустрију вођење рата 

бити знатно теже него што се претпостављало. Умјесто да изненаде 

противника, аустријски официри су најчешће сами били изненађени. Ово 

је било још чудније због чињенице да су сви официри пред рат добили 

опширно упутство у којем су биле наведене многобројне специфичности 

корисне за успјешно вођење рата против Турака.44 Због тога су у 

наредним мјесецима Аустријанци само повремено изводили нападе и 

такво стање је остало све до доласка генерала Гидеона фон Лаудона 

(1711–1790) на чело трупа, августа 1788.  

Лаудону је повјерена команда над Хрватским корпусом, формално 

због болести кнеза Лихтенштајна, а стварно због царевог незадовољства 

резултатима постигнутим на фронту према Уни и Сави.45 Лаудонов 

долазак у штаб код Дубице 18. августа брзо је измијенио ситуацију. 

Генерал прослављен у ранијим ратовима против Пруске и Турске од 

стране војника је доживљаван као извор инспирације за борбу. Осим тога 

Јозеф II је старом генералу на располагање ставио значајна војна 

средства.46 Одмах по доласку Лаудон је кренуо у трећи напад на Дубицу, 

кључно мјесто рата у Босни и Херцеговини.47 Опсада Дубице која је 

трајала од првих дана августа реорганизована је и знатно су појачане 

снаге на десној обали Уне.48 Ускоро су под дубичку тврђаву почеле 

пристизати турске јединице из унутрашњости које су имале задатак да 

разбију опсаду и одбаце Аустријанце преко Уне, као што се већ догодило 

                                                             
44 У том спису су се, између осталог, налазиле опширне информације о свим 
родовима турске војске, нарочито о јањичарима и спахијама, затим о начину на 
који Турци воде рат, те о „предностима и недостацима које аустријска војска 
уобичајено има кад води рат с Турцима“ („Vor- und Nachteile bei Führung eines 
Krieges gegen die Türken“). Criste, н.д, 272–282. 
45 Wilhelm Edlen von Janko, Das Leben des kaiserlich königlichen Feldmarschalls 
Gideon Ernst Freiherrn von Laudon, Wien 1869, 401. 
46 Нпр. Лаудон је 21. августа добио и специјалне минерске јединице (Pioniers 
Corps in Kroazien Dubicza) – KA AFA 1788-8-94 
47 По борбама око Дубице које су биле у центру дешавања у сјеверној Босни 
1788. и код хришћана и код муслимана аустријско-турски рат 1788–1791 остао 
је упамћен као „Дубички рат“. Под тим именом се често појављује у 
историографији. 
48 „Total Früh-Rapport den 12. ten August 1788.“ - KA AFA 1788-ad8-ad1 
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у априлу.49 Лаудонове јединице су одбиле напад и нанијеле Османлијама 

велике губитке.50 Затим се Лаудон посветио уништавању одбране 

дубичке тврђаве. Током неколико дана тврђава је гађана из тешких 

топова,51 те су се браниоци послије упорног отпора предали 26. августа. 

Женама и дјеци је омогућен одлазак у Козарац, а мушкарци су одведени у 

заробљеништво. Аустријанци су том приликом заробили 414 турских 

војника. Био је то први већи успјех аустријске војске у Босни и 

Херцеговини. Лаудонов извјештај из (Хабзбуршке) Дубице, гдје се 

налазио његов штаб, од 30. августа 1788, у којем је наглашавао потребу 

за размјештањем одбрамбених трупа („Defensions Divisionen“) око управо 

освојене дубичке тврђаве представља основу за каснију политику 

стварања фрајкорских јединица у сјеверозападној Босни, тј. Козарско-

просарске милиције, састављене од локалног хришћанског 

становништва.52 

Након освајања Дубице Лаудон је поставио одбрамбене јединице 

око града за осигурање тврђаве, а затим се посветио освајању Новог, 

друге најважније турске тврђаве на Уни.53 Упркос кишама које су 

ометале развој офанзиве, Нови је опкољен, бомбардован и на крају, 3. 

октобра,54 освојен на исти начин као и Дубица. Аустријанци су том 

приликом заробили 591 војника.55 Пошто је освојио Нови, Лаудон је 

намјеравао да крене у освајање Градишке, али лоше вријеме и 

приближавање зиме узроковали су да се војска повуче у зимске логоре. 

Стари фелдмаршал се упутио у Беч, гдје му је 9. децембра приређен 

                                                             
49 KA AFA 1788-8-ad7 1/2 
50 Љетописац Мула Мустафа Шевки Башескија (око 1731–1809) је у својим 
забиљешкама за 1788. годину као кључни узрок османског пораза навео неслогу 
између војника и паше, односно Сарајлија и Крајишника (серхадлија). Mula 
Mustafa Ševki Bašeskija, Ljetopis (1746–1804), priredio Mehmed Mujezinović, 
Sarajevo 1968, 351. Ово у основи не стоји, јер хабзбуршке трупе су једноставно 
биле бројно и технички надмоћне. 
51 KA AFA 1788-8-106 
52 KA AFA 1788-8-142. 
53 HHStA, Staatenabteilungen, Türkei II, Kart. 96: Berichte, Weisungen 1788, Fasz.: 
Schreiben aus Konstantinopel, Fol.: 145–146. 
54 KA AFA 1788-10-11 
55 Šljivo, н. д, 90–97. 
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свечани дочек.56 Освајање двију тврђава у сјеверозападној Босни 

аустријски војно-политички врх желио је представити као много већи 

успјех него што је то било у стварности, како би пред становницима 

пријестонице и страним посматрачима оправдао огромна ратна 

улагања.57  

Освојене тврђаве Дубица и Нови, те подручје око и између њих 

брањени су новим системом који су Хабзбурговци у употребу увели у 

јесен 1788. Освајањем Дубице, а затим и Новог, Аустријанци су дошли у 

посјед не само важних турских тврђава на Уни, него и земљишта у доњем 

току Уне до њеног ушћа у Саву (седам километара низводно од Дубице), 

односно залеђа десне обале Уне, на падинама Козаре, Просаре и 

Пастирева.58 Муслиманско становништво се повукло из Дубице и Новог, 

односно, дијелом је заробљено од стране Аустријанаца, али хришћанско 

становништво је остало. Била је то једна од значајнијих миграција у 

Босни изазваних ратом. Аустријанци су преостало домаће, у огромној 

већини православно становништво, регрутовали за своје потребе, како 

би им служило за чување новоосвојених области. Нису сви ступили у 

аустријску службу. Нека села на Козари су током цијелог рата остала у 

неутралном положају, сарађујући повремено са аустријским јединицама, 

а повремено са турским капетаном у Приједору.59 Ипак, становници села 

непосредно поред Дубице и Новог готово искључиво су прешли на 

аустријску страну. 

Током 1788. године аустријске војне власти никако нису могле 

пронаћи право рјешење за проблем војног ангажовања хришћанског 

становништва које им је прилазило након повремених успјешних 

операција. Коначно, у јесен те године, Јозеф II је донио одлуку да се 

хришћани из сјеверозападне Босне не уврштавају у редовне граничарске 

јединице, него да се од њих оснивају фрајкори, који ће имати 
                                                             
56 Janko, н. д, 412. 
57 Штампа је такође дјеловала врло ефикасно у циљу развоја пропаганде. Бечке 
новине (Wiener Zeitung) од 27. августа 1788. донијеле су опширан извјештај о 
освајању Дубице, славећи Лаудона и његове војнике. – KA AFA 1788-8-129 
58 HHStA, Staatenabteilungen, Türkei II, Kart. 96: Berichte, Weisungen 1788, Fasz.: 
Schreiben aus Konstantinopel, Fol.: 192–193. 
59 Чубриловић, н.д, 148. 
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полулегалан статус. То је, између осталог, значило да ће припадници тих 

јединица, нарочито на простору сјеверозападне Босне, имати могућност 

да бораве код својих кућа и обрађују земљу, али ће истовремено морати 

чувати своја села и аустријско залеђе од евенуталног продора Турака с 

југа. Такав вид сарадње показао се врло ефикасним.  

Најзначајнији примјер стварања фрајкора на самој територији 

Босанског пашалука било је оснивање Просарске и козарске милиције, 1. 

октобра 1788. Ова јединица је основана неколико дана прије него што је 

фелдмаршал Лаудон освојио Нови, како би помогла у спријечавању 

евентуалног турског покушаја да се са југоистока угрози опсада тврђаве 

на Уни. По освајању Новог милиција је добила задатак да штити простор 

између Дубице и Новог, односно, да држи неки облик фронта према 

јужним падинама Козаре.60 Милиција је била подијељена у двије чете 

(дивизиона), а у почетку је бројала 908 људи.  

На челу јединице је био Јанко Кушевић, капетан I банске 

регименте.61 Уз њега се налазило још неколико регуларних аустријских 

граничарских официра, као и једна чета из Кушевићеве граничарске 

регименте, која је имала задатак да одржава дисциплину и везу са 

аустријским трупама на лијевој обали Уне. Линија фронта коју су држале 

двије чете милиције протезала се од падина Просаре, према Градишкој 

на истоку, преко потока Раковице, Козаре, села Драготиње, до Сане код 

Новог. На линији фронта утврђени су шанчеви. Повремено је милиција 

вршила и демонстративне офанзивне акције према Градишкој, Бањој 

Луци, Приједору, Козарцу и Мајдану, нарочито у случајевима када је 

требало омести турску концентрацију у предјелима гдје је аустријска 

војска припремала офанзиву. Прву акцију спријечавања турског продора 

из Приједора козарско-просарска милиција је имала већ 12. октобра, а 

одмах након тога је усљедио демонстративни противнапад, при чему су 

се чете милиције приближиле тврђави у Приједору.62 

                                                             
60 HHStA, Staatenabteilungen, Türkei II, Kart. 96: Berichte, Weisungen 1788, Fasz.: 
Schreiben aus Konstantinopel, Fol.: 210–212. 
61 Чубриловић, н.д, 152. 
62 Vaniček, Specialgeschichte, III, 429. 



ПОЛИТИКА АУСТРИЈЕ ПРЕМА СРБИМА ИЗ СЈЕВЕРОЗАПАДНЕ …  

 

173 

Приликом формирања фрајкора у сјеверозападној Босни октобра 

1788. опет је значјну улогу имао бачки епископ Јован Јовановић. Он је 

управо тада са својим пратиоцем Клачањијем дошао у Поуње, те 

агитовао међу Србима за масовно ступање у аустријску службу. 

Јовановић и Клачањи писали су Лаудону, 15. октобра из Костајнице да 

обавијести све официре како су огромне могућности пропаганде коју у 

народу врше православни свештеници.63  

Аустријанци су успјешно користили поједина свештена лица за 

проаустријску пропаганду, нарочито зато што су жељели контрирати 

Турцима, чији је став према хришћанима у Босни постао сношљивији 

током рата због тешке ситуације у којој су се нашли. За Аустрију је у том 

контексту било значајно што се и манастир Моштаница недалеко од 

Дубице нашао унутар територије коју су заузеле њене јединице. 

Карловачки митрополит Мојсије Путник и други великодостојници 

Српске православне цркве у Хабзбуршкој монархији нису благонаклоно 

гледали на дјелатност Јована Јовановића.64 Сматрали су да је за Србе 

најбоље да у што већој мјери остану неутрални.65  

У акцијама на простору сјеверозападне Босне до краја рата више 

није било значајнијих војних акција које би драматично промијениле 

стање на фронту, односно омогућиле пенетрацију Аустријанаца дубље у 

простор Босанског пашалука. Јула 1789. године освојена је Градишка 

(Бербир), а затим се аустријска војска, на челу са Лаудоном, посветила 

освајању Београда.  

Крај рата је довео до великих миграција становништва. Први члан 

мировног уговора потписаног у Свиштову 4. августа 1791. године дао је 

амнестију свим поданицима обе земље који су се побунили против својих 

суверена.66 Осмим чланом Аустрија и Турска су се обавезале да неће 

                                                             
63 „...Hochdieselbe werden hocherläuchtest einzusehen geruhen, was die schwarze 
Kutte bey dem Volke mehr aus dem Vorurtheile als anderen Grunde zu vermögen 
mag.“, Пантелић, Покрет, 168. 
64 Грбић, н.д, 107. 
65 Пантелић, Покрет, 156. 
66 „Protocolle des Conferences pour traite de paix Au Congrès de Sistov entre la Cour 
Imperiale et Royale &lLa Porte Ottomane Par La Maediation, et sous la Garantie des 
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захтјевати повратак избјеглих поданика, него они, ако хоће, могу остати 

у новој држави, те добити грађанско право.67 Хабзбурговци су 

форсирањем ових одлука у извјесној мјери успјели заштитити положај 

хришћана који су остали под влашћу Османског царства. За њих су оне, 

међутим, у првом реду биле средство за привлачење хришћанског 

становништва да се у што већој мјери пресели на аустријску територију, 

у Војну крајину. Било је неопходно попунити значајне губитке у људству 

које је гранична област Хабзбуршке монархије претрпила током рата 

(1788–1791). У борбама, а у још већој мјери од епидемија које су харале 

нарочито у Банату и Срему, живот је изгубило 23–24.000 граничара.68 По 

неким процјенама након рата у Аустрију се са простора Босне и Србије 

преселило око 30.000 људи.69  

Миром у Свиштову 1791. године Аустрији је потврђено право 

заштите католичког становништва у Турској.70 Како су завршена 

непријатељства, Аустрија је морала ријешити питање нагомиланих 

фрајкорских јединица. Током септембра и октобра 1791. распуштена је и 

Козарско-просарска милиција, најпознатији аустријски фрајкор у 

сјеверној Босни. Хабзбурговци су пред Србе и Хрвате из крајева око 

Дубице, Новог и Градишке ставили избор: постати регуларни 

граничарски војници и преселити се на аустријску лијеву обалу Уне или 

остати на десној обали Уне, без икаквих даљих обавеза према Аустрији, 

те опет постати турски поданици. Аустрија се журила да спроведе ове 

реформе јер су издаци које је имала за становништво које се нашло под 

њеном влашћу били огромни. Козарска милиција је у јесен 1791. имала 

много мање људи него током рата због спонтаног осипања након ратних 

                                                             
Cours de Londres, de Berlin & de la Haye. Commencé le 30 Decembre 1790, e Fini le 
23 Aout 1791“, HHStA, Aufstellungsverzeichnis des Botschaftsarchivs Konstantinopel, 
A – Erste Gruppe, Kart. 70: Weisungen 1791-99, Fasz.: Varia 1790–1791, Protocolle zu 
Siztow 1790 und 1791 (1–46), Fol.: 6–46. 
67 Павловић, н.д, 244. 
68 Fr. Vaniček, Specialgeschichte der Militärgrenze, IV, Wien 1875, (даље: Vaniček, 
Specialgeschichte, IV), 472. 
69 Гавриловић, Прилог историји, 193. 
70 HHStA, Staatenabteilungen, Türkei III, Kart. 15: Grenzverhältnisse 1699–1795, 
Fasz.: Grenzverträge 1699–1795, Fol.: 7–24. 
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операција. Од њих 659, укупно 272 човјека су одлучила да пређу у Војну 

границу, док је 387 (око 60 процената) изабрало останак на свом 

земљишту, иако ће се ускоро вратити под турску власт. У наредним 

годинама и деценијама однос између српског становништва и османских 

власти на простору сјеверозападне Босне постајао је све несноснији. 

Османлије су били неповјерљиви због сарадње Срба са Аустријанцима, а 

Срби су настојали повратити аутономију коју су, бар на малом простору 

између Новог и Градишке, посједовали у раздобљу 1788–1791. Уз утицај 

догађаја у Србији почетком 19. вијека, то неповјерење је било повод за 

Јанчићеву буну 1809. године и све друге побуне које су обиљежиле живот 

сјеверозападне Босне кроз 19. вијек, односно до окупације Босне и 

Херцеговине од стране Аустроугарске 1878. године. 

Након смрти Јозефа II 20. фебруара 1790. на хабзбуршки пријесто 

је дошао његов млађи брат Леополд II (1790–1792). Он се више од свог 

претходника интересовао за судбину јужнословенских народа у 

Монархији, односно Илира, како су ти народи у то вријеме углавном 

заједнички називани. Неколико мјесеци након завршетка сабора Срба из 

Монархије одржаног у Темишвару августа и септембра 1790. године,71 

при двору у Бечу је 5. марта 1791. основана Илирска дворска 

канцеларија.72 Ова институција је била наслиједник Илирске дворске 

                                                             
71 HHStA, Staatskanzlei, Provinzen, Illyrien, Kart. 2: 1752–1792 (2. Teil), Fasz.: 1 (1-
91), Fol.: 74/2-74/5. На том сабору је конструисан конкретан политички програм 
Срба у Хабзбуршкој монархији – Gravamina et postulata, који се базирао на 
потврдама права додијељених још крајем 17. вијека. Милорад Екмечић, 
Стварање Југославије 1790–1918 I, Београд 1989, 60. Срби су тада први пут 
тражили „територијалну верификацију“ својих привилегија, тј. територију у 
саставу Хабзбуршке монархије на којој би могли имати одређени облик 
аутономије. Од представника бечког двора добијена су извјесна обећања да ће 
та територија бити Банат са центром у Темишвару. Осим тога, за митрополита у 
Сремским Карловцима је изабран будимски епископ Стефан Стратимировић 
(1757–1836), који је на тој позицији остао готово пола вијека (1790–1836). Јован 
Радонић, Римска курија и јужнословенске земље од XVI до XIX века, Београд 1950, 
634.  
72 HHStA, Staatskanzlei, Provinzen, Illyrien, Kart. 2: 1752–1792 (2. Teil), Fasz.: 1 (1–
91), Fol.: 86–87. Видјети и Славко Гавриловић, Илирска дворска канцеларија у 
Бечу 1791–1792, Зборник Матице српске за историју 49 (Нови Сад 1994), 7–16.  
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депутације, која је дјеловала у раздобљу 1744–1777.73 Иако краткотрајна 

епизода, Илирска дворска канцеларија је била значајан корак у развоју 

институционалних односа Хабзбуршке монархије и Јужних Словена. Та 

канцеларија је престала с радом већ јуна 1792. године,74 под притиском 

Мађарске дворске канцеларије, која је жељела да Срби у оквиру 

Монархије остану под патронатом Мађара, уосталом као и други народи 

на територији Угарског Краљевства. Франц II је испунио ову жељу 

Мађарима, јер му је било кључно да се договори управо с њима. Овакво 

брзо жртвовање јужнословенских интереса на рачун мађарских оставило 

је значајног трага у наредним годинама, односно убрзало је процес 

развоја националних покрета код Јужних Словена у Хабзбуршкој 

монархији и на њеним границама. 

Протонационалним покретима се покушавало парирати развојем 

аустрославизма. Почетак таквих тенденција се налази у дјелу Чеха Јозефа 

Добровског (Josef Dobrowskъ) О преданости и зависности словенских 

народа династији Аустрије (Über die Ergebenheiten und Anhänglichkeiten 

der slawischen Völker des Erzhaus Österreich) из 1791. године. Канцелар 

Кауниц је цару Леополду II крајем 1790. године саопштавао у чему се све 

огледа значај међусобног супротстављања национално-државничких 

                                                             
73 Првобитни назив ове институције био је „Hofdeputation in Banaticis, 
Transsylvanicis et Illyricis“, HHStA, Staatskanzlei, Provinzen, Illyrien, Kart. 2: 1752–
1792 (2. Teil), Fasz.: 1 (1–91), Fol.: 6–9. Peter F.Sugar, The Rise of Nationalism, 97; 
видјети: Јохан Христифор барон Бартенштајн, О расејаном илирско-расцијанском 
народу (1761), приредио Славко Гавриловић, Београд–Ваљево 1995. Барон 
Бартенштајн (Johann von Bartenstein) био је дугогодишњи предсједник 
Депутације. Он је, такође, увиђао значај политичког придобијања Јужних 
Словена, односно „Илира“, а посебно „Populo Rasciano“ [HHStA, Staatskanzlei, 
Provinzen, Illyrien, Kart. 1: 1752-1792 (1. Teil), Fasz.: 1 (1-132), Fol.: 71-84.], за 
остварење циљева Хабзбуршке монархије. Након његове смрти 1767. године 
предсједништво је преузео Мађар Ференц Колер. Илирска дворска депутација 
укинута је 2. децембра 1777. године. HHStA, Staatskanzlei, Provinzen, Illyrien, Kart. 
2: 1752–1792 (2. Teil), Fasz.: 1 (1-91), Fol.: 69–70. Видјети и Радонић, н.д, 626–631. 
74 HHStA, Staatskanzlei, Provinzen, Illyrien, Kart. 2: 1752–1792 (2. Teil), Fasz.: 1 (1–
91), Fol.: 76–77. 
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стријемљења Мађара и „Илира“, позивајући се на прастару римску 

дипломатску тактику „завади па владај“.75  

Аустрија непосредно након 1791. још увијек није у драстичнијем 

облику осјећала посљедице супарништва са Русијом на Балкану, али је 

зато присуство француског утицаја постајало све израженије. Од 

избијања рата 1792. године Француска је врло ефикасно развијала разне 

видове пропагандног дјеловања против Аустрије и других 

монархистичких сила. Пошто су Пољаци у годинама након револуције у 

Француској пролазили кроз катастрофу диоба и на крају потпуног 

уништења њихове државе, револуционарни Французи су управо у њима 

нашли природног савезника. Након друге диобе Пољске јануара 1793. 

године многи Пољаци који се нису могли помирити са руском 

окупационом влашћу избјегли су на територије Османског царства. 

Француски агенти, који су се у међувремену убацили на територије 

Османског царства, ступали су са њима у контакт, те их врбовали за 

јединствену пропагандно-политичку акцију против Аустрије и осталих 

држава које су за Французе и Пољаке тада фактички биле заједнички 

непријатељ.76 Неки емигранти су стигли и у Босну и Херцеговину, те су 

тамо ширили неповјерење према Аустрији. Осим тога на територију 

Босанског пашалука пребјегли су и неки аустријски јакобинци, од којих 

је најпознатији био случај Зигфрида фон Тауферера (Siegfried Freiherr 

von Taufferer).77 

 Након рата 1788–1791 дошло је до интензивнијег дјеловања 

српске вјерске и политичке елите на националном плану и то 

интеракцијом свих њених географских компоненти, укључујући и 

                                                             
75 „... je sicthbarer und bedenklicher die Absicht ist, die man hegt, aus Hungarn, 
Siebenbürgen, und der illyrischen Nation eine vim unitam zu machen, desto redlicher 
und notwendiger wird das Prinzip divide et impera..“, Arthur G. Haas, Kaiser Franz, 
Metternich und die Stellung Illyriens, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 
11, (Wien 1958), 374. 
76 HHStA, Staatenabteilungen, Türkei II, Kart. 115: Berichte 1797 IV-IX, Fasz.: Berichte 
1797, Juli–Septem (1–343), Fol.: 149. 
77 Helmut Reinalter, Aufgeklärter Absolutismus und Revolution. Zur Geschichte des 
Jakobinertums und der frühdemokratischen Bestrebungen in der Habsburgermonarchie, 
Wien–Köln–Graz 1980, 65. 
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босанску. За познавање развоја српског политичког организовања и 

стварања првих државничких идеја односно аустријског схватања тог 

развоја посебно је био битан документ под насловом Тајни приказ плана 

кога су саставили Илири у споразуму са Црном Гором, а по коме би поново 

успоставили своје краљевство под руским утицајем (Geheime Anzeige 

uiber den von Illyriern einverständlich mit Montenegro gehegten Plan, ein 

eigenes Königreich unter russischen Einfluss wieder herzustellen). У Бечу је 

љета 1798. један аустријски агент ступио у контакт са паштровићким 

архимандритом Савом Љубишом (Sava Liubissa von Pastrovitschi). Агент 

је, вјероватно након што се лажно представио, од архимандрита сазнао 

да у кругу водећих личности Српске православне цркве постоји 

амбициозан опсежан план чији је финални циљ „рестаурација Српског 

Царства и поновни повратак Срба у стари сјај“. Овај план се намјеравао 

остварити са ослонцем на Русију. Архимандрит Сава је управо због тога 

почетком августа преко Беча путовао у Русију. Тамо је добио 

информације које је поштом послао Петру I Петровићу у Црној Гори. 

Аустријски агенти су сазнали за садржај депеше. Сава је из Петрограда 

јављао да је потребно да се сва виђенија духовна лица окупе негдје у 

Босни, те да поведу акцију за прикупљање и преписивање свих 

докумената који се односе на српску средњовјековну историју („das alte 

Rascien betreffenden Dokumenten“). Са тим циљем владика Петар I је 

отпутовао код дабро-босанског митрополита, гдје су заједнички 

руководили наведеном акцијом. Након тога су у Русију, преко Трста и 

Беча, са потребним преписима послани архимандрит Стеван Вучетић и 

архимандрит Лазар из Босне.78 

Овакав развој догађаја био је посљедица расплета рата 1788–

1791. Водеће личности Срба, како свјетовне тако и духовне, схватиле су 

да у Аустрији више не могу тражити ослонац за остварење својих идеја. 

Бачки епископ Јован Јовановић је 1790. године покушавао да утиче на 

цара Леополда II, као што је то био случај у његовом односу са Јозефом II 

на почетку рата 1788. године. Са тим циљем поднио му је представку 29. 

јуна 1790.79 Пошто није добио никакав одговор, епископ Јовановић се са 

                                                             
78 Грађа бечких архива I, 4–5. 
79 Пантелић, Покрет, 187. 
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сличном представком обратио руској царици Катарини II већ 26. јула 

исте године. Од тог времена почиње Јовановићева сарадња са руским 

двором, што је у перспективи покренуло сарадњу још неких значајних 

личности из кругова Српске православне цркве са Русијом. 

Крајња реакција власти Хабзбуршке монархије била је 

заоштравање аустријске политике према питању религиозних слобода 

Срба у Монархији, односно форсирање процеса унијаћења. Када је 

митрополит Стефан Стратимировић покушао да протествује код Франца 

II 1798. године, сазнао је да су такве тенденције потекле управо од самог 

цара. У разговору 13. октобра 1798. цар је рекао митрополиту да 

отворено подржава унију, јер су му познате везе православаца из 

Монархије са Русијом, те њихове тежње да се ти односи претворе у 

конкретније акције. Цар је митрополиту савјетовао да се и он сам 

поунијати.80 

Период 1780–1800. на простору сјеверозападне Босне, као и на 

тлу готово цијелог западног Балкана, карактерише се 

протонационалним развојем који је углавном био посљедица 

интензивнијег дјеловања великих сила на плану политичке 

мобилизације. У том смислу се рат 1788–1791 мора посматрати као 

кључно исходиште већине процеса који ће се значаније развити у 19. 

вијеку. Кључни генератор нових турбуленција на простору западног 

Балкана била је Хабзбуршка монархија, а нешто касније, у све већој мјери 

и Русија. Додатну улогу је одиграла и дефанзивна реакција Османског 

царства. Политичко вођство тих трију земаља у том периоду није имало 

зрелост каква је карактерисала политику тада водећих 

западноевропских сила. Управо због тога су за овај простор били 

карактеристични изразито контрадикторни потези.  

Као кључни носилац конфузних интенција показала се 

Хабзбуршка монархија. За аустријско политичко вођство било је сасвим 

нормално да активно иницира протонационални развој код појединих 

народа у оквирима Османског царства како би убрзало његову 

политичку дестабилизацију и остварило своје експанзионистичке 

                                                             
80 Радонић, н.д, 635–636. 
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циљеве, што је, уосталом, био најкласичнији облик политичког 

дјеловања тог времена. Међутим, истовремено је Хабзбуршка монархија 

настојала да у потпуности затоми сваки покушај развоја 

протонационалних покрета код јужнословенских народа који су се 

налазили унутар саме Монархије. Већ су такве неспојиве и немогуће 

намјере биле јасна назнака проблема који ће с протоком 19. вијека све 

више погађати устројство те државне творевине.  

Као кључни медиј протонационалне мобилизације послужила је 

религија, те је у том смислу сасвим извјесно заоштравање међусобних 

односа великих сила и религија које су те силе подржавале било од 

пресудног значаја за етничке дистинкције. Неспорно је да су за 

дескрипцију националне диференцијације процеси из прве половине 19. 

вијека били много илустративнији, заокруженији и зрелији. Али исто је 

тако неспорно да је сцена за те покрете постављена већ у посљедњим 

деценијама 18. вијека, захваљујући протонационалним покретима 

иницираним уништавајућим ратом 1788–1791, пропагандном 

политиком великих сила и новим замахом религијске мобилизације. 
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ПОДАЦИ О БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У ВРЕМЕ ДУБИЧКЕ КРАЈИНЕ1 

Апстракт: Хабзбуршка монархија је против Османског царства током 
последње две деценије XVII и у XVIII веку водила четири рата који су 
сваки на свој начин у интересну сферу Беча укључивали Србе. Они нису 
имали пуно недоумица и увек су се прикључивали хришћанским силама, 
надајући се бољем положају и сигурнијем животу изван граница 
Османског царства. Простор Босне и Херцеговине је био у различитом 
обиму захваћен овим ратним дешавањима, било као подручје са којег је 
мобилисана војска, било као територија на којој су вођене борбе за 
проширење хабзбуршке власти. У последњем међу тим ратним сукобима 
(1788-1791) борбе су се одвијале у пограничном подручју, али су 
уследила померања војске по Босни и Херцеговини као и рад великог 
броја хабзбуршких ухода, претежно Срба на терену под влашћу 
Истамбула. У раду се излажу извештаји тих ухода који су део шире грађе 
Ратног архива у Бечу о ратним дешавањима у Босни и Херцеговини у 
време Дубичке крајине. 

Кључне речи: Босна и Херцеговина, Срби, Хабзбуршка монархија, 

Османско царство, Дубичка крајина. 

Хабзбуршка династија је имала дугу историју ратовања против 

Османског царства, било да се ради о оној грани која је владала 

Шпанијом, било оном која је управљала поседима у Средњој Европи и 

Светом римском царству. Аустријски Хабзбурзи су због положаја дела 

земаља којима су владали – Угарска, Славонија, Хрватска, Крањска, 

Корушка, Штајерска – били стално изложени османском продору, а све 

до Великог бечког рата (1683-1699) тешко су им одолевали. Мада је 

                                                             
1 Рад је настао као резултат пројекта Срби у Босни у Босни и Херцеговини од 1463. 
до 1918, Покрајинског секретаријата за високо образовање и 
научноистраживачку делатност АП Војводине. 



доц. др Ненад НИНКОВИЋ 

 

182 

извесна равнотежа успостављена после Дугог рата (1593-1606), а криза у 

Османском царству током XVII века смањила његову експанзивну моћ, 

Турци су и даље били способни да своју велику армију доведу до граница 

Штајерске, Бургенланда, па и самог Беча. Како је опадала моћ Османлија 

расла је снага Хабзбурга који су успели да у одлучним биткама, какава је 

била она код Сентготхарда (1664) или на Келенбергу (1683) одбију 

турску војску. Велики бечки рат је заувек променио политичку и етничку 

мапу Паноније и Балкана. Њиме је почео процес потискивања Османског 

царства из Средње и Југоисточне Европе, настављен у наредном 

столећу.2  

За прошлост свих народа и држава који су се налазили под 

влашћу Хабзбурга XVIII век има посебну важност. У склопу проширења 

своје власти на Балкан Хабзбуршка монархија је водила током овог века 

три рата. Иако се од њих очекивало пуно, успеси су постигнути само 

после првог (1716-1718), када су Хабзбурзи прешли границе Саве и 

Дунава и под своју власт ставили део Србије и Босне. Наредни рат (1737-

1739) не само да није донео нова проширења територије Монархије него 

је изгубљена босанска Посавина и Србија. Последњи аустро-турски рат, 

вођен између 1788. и 1791, брижљиво је припреман дуже од деценије али 

после њега није било територијалних промена по Хабзбуршку монархију, 

сем неколико насеља које је стекла у Хрватској.3 

Последњи аустро-турски рат је у српској историографији познат 

под неколико назива насталим у зависности где су борбе током њега 

вођене или по истакнутим личностима – Кочина крајина (по Кочи 

Анђелковићу) или Дубичка крајина (по Дубици).4 Хабзбуршка монархија 

се за овај рат дуго спремала иако Марија Терезија није водила агресивну 

политику према Османском царству и није одобравала такве идеје свог 

                                                             
2 Čarls Ingrao, Habzburška monarhija 1618-1815, Beograd–Novi Sad, 2014, 70-77. 
3 Karl Vocelka, Glanz und Untergang der höfischen Welt, Repräsentation, Reform und 
Reaktion im habsburgischen Vielvölkerstaat, Österreichische Geschichte 1699-1815, 
Wien 2004, 154-162, 176-178. 
4 Дејан Микавица, Ненад Лемајић, Горан Васин, Ненад Нинковић, Срби у 
Хабзбуршкој монархији од 1526. до 1918, књига 1, Нови Сад 2016, 358-359. 
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сина, савладара (од 1765) и наследника цара Јозеф II.5 После смрти 

Марије Терезије цар је почео да води амбициознију политику према 

Турцима и то у савезу са руском владарком Катарином II Великом. 

Припреме војске за рат су пратиле озбиљне дипломатске активности.6 

План се састојао у заједничкој акцији Хабзбуршке монархије и Русије, 

који би под власт Беча донео Босну и Херцеговину, део данашње 

Албаније, Црну Гору и Србију. Колико се томе приступало озбиљно види 

се по томе што је сам цар боравио на јужној граници своје државе, 

недалеко од ратног попришта.7  

Из поделе интересних сфера јасно је било да ће бечки двор 

настојати да на простору који је требало да освоји за себе успостави 

контакт са локалним становништвом. Како нису могли очекивати помоћ 

од муслиманских верника, мада су покушавали да ступе у додир чак и са 

Махмуд-пашом Бушатлијом, због његовог бунтовништва према султану, 

преостали су им хришћани. У Босни и Херцеговини су се ослањали на 

католичке вернике, пре свега на фрањевце из централне Босне 

(Крешево, Краљева Сутјеска, Фојница) и фрањевце из Ивањске, али због 

њиховог малог броја и утицаја ова сарадња није имала веће последице.8 

Требало је ступити у додир са Србима, који су чинили велики део 

становника Босне и Херцеговине, а изван градова једино становништво у 

Србији и Црној Гори. То за Беч није била новина јер су они и у 

претходним ратовима имали контакте са Србима у Османском царству. 

Уз то, са обе стране великог дела границе између Османског царства и 

Хабзбуршке монархије живели су Срби, контакт међу њима је стално 

постојао, што је олакшавало будућу акцију. Уз то, Срби из Монархије су 

очекивали од цара Јозефа II да ослободи њихове сународнике османске 

власти.9  

                                                             
5 Derek Beales, Joseph II, I. In the shadow of Maria Theresia 1741-1780, Cambridge 
2008, 280-294; Barbara Stollberg-Rilinger, Maria Theresia, die Kaiserin in ihrer Zeit, 
Eine Eiographie, München 2017, 673-679. 
6 Derek Beales, Joseph II, II. Against the World, 1780-1790, Cambridge 2013, 555-568. 
7 Hans Magenschab, Josef II, Österreichs Weg in die Moderne, Wien 2006, 245-251. 
8 Боро Бронза, Аустријска политика према простору Босне и Херцеговине 1699-
1788, Бања Лука 2012, 353-361. 
9 Јован Скерлић, Српска књижевност у XVIII веку, Београд 1966, 152-154, 294. 
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Поред склапања договора и савеза за рат Бечу су Срби из 

Османског царства били потребни како би уз њихову помоћ прегледали 

путеве, направили мапе и стекли реална сазнања о непријатељској снази. 

То је могло да се уради само ухођењем за које је требало ангажовати 

хабзбуршке Србе, посебно официре из Војне границе, јер су они 

познавали језик и народне обичаје. На челу ове акције стајао је мајор 

Лидерскрон, који је преко капетана Михајла Михаљевића и Антонија 

Маовца, успостави низ контаката са калуђерима и свештеницима у 

Османском царству. Уз њих ту је био и известан број световњака, пре 

свега трговаца, јер сви они, током кретања по Србији и испитивања 

терена нису били сумњиви. Са њима су ишли аустријски официри 

српског порекла који су се прерушавали у монахе који скупљају 

милостињу. Официри су са собом повремено носили мапе или су их 

правили на путу, тачно описујући насеља, раздаљину једних од других, 

фортификационе објекте. Успех који су Срби постигли у ухођењу био је 

толики да су у Београду чак успели да дођу до кључева тврђаве, који су 

аустријским трупама требали да омогуће њено лако заузимање и добар 

почетак рата у ноћном препаду.10  

Ништа мања активност у односу на простор данашње централне 

Србију није развијена у ухођењу Босне и Херцеговине. Српска популација 

на граници са Хабзбуршком монархијом била је далеко већа од хрватске, 

зато су се граничарски официри посебно ослањали на њу. У целој акцији 

предњачили су монаси из манастира Тавне код Тузле и Моштанице код 

Добоја. Било је и свештеника из Србије који су прелазили у Босну и 

доносили важне податке, као Никола Радомировић, који је 1783. из 

Рашке, преко Сарајева и Тузле ишао ка Монархији. Значајнији су били 

подаци које су Монархији преносили свештеници из Бањалуке Симо 

Миловановић и Ђорђе Николајевић. Поред података које су они сами 

давали суседима постојала је пракса да официри из Војне границе, 

свакако они који су знали домаћи језик пуштају браде, облаче се у 

монашко одело и потом праћени од монаха из Моштанице или Тавне, 

под изговором да скупљају милостињу пролазе кроз Босну и 

Херцеговину. Они су тада цртали мапе путева, утврђења и процењивали 
                                                             
10 Душан Пантелић, Ухођење Србије пред Кочину Крајину, Глас СКА, CLIII, други 
разред, 77, Београд 1933, 17-59. 
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снагу непријатеља. У овом циљу је агитовао и горњокарловачки епископ 

Јован Јовановић (1784-1786), чија се делатност осетила у Босни.11 Већ 

1782. шесторица официра су прешла у Босну и под изговором куповине 

хране прошли пут до Травника и Бихаћа, скупљајући податке за израду 

мапе. Уследила је поменута Радомировићева акција 1783, а настављене су 

и друге како официра, тако и домаћих духовника, било католика било 

првославаца, мада је у Босни и Херцеговине овај посао био нешто 

захтевнији и опаснији у односу на Србију, где муслиманско становништво 

није било присутно као у насељима западно од Дрине.12 

Ухођење је било само један део припрема за рат, а за њега су се 

спремале обе стране и то нису криле, тако да су и у Бечу и у Истанбулу 

знали за непријатељске акције. Русија је у сукоб са Османлијама, као део 

договора између Јозефа II и Катарине II, почела августа 1787. Аустрија се 

спремала у два наврата, децембра 1787. и јануара 1788. да на препад 

заузме Београдску тврђаву, јер су Срби откључали калемегданске капије 

али су временске прилике онемогућиле прелазак Саве. Коначно и за 

Аустрију рат је почео 9. фебруара 1788. мада је пограничних сукоба било 

током целог јануара, пре свега у виду пушкарања тврђавских посада.13  

Рат на граници је постао рат за тврђаве. У Босни и Херцеговини су 

се Турци и домаће муслиманско становништво управо уздали у своја 

северна утврђења. Показало се да је њихова процена била исправна и да 

хабзбуршке трупе, иако су се дуго спремале за напад, током првих ратних 

месеци готово да нису имале никакав успех у нападима на тврђаве у 

Поуњу и Посавини. Своју снагу су пре свега усмерили на Градишку 

(Бербир), Дубицу, Нови, али све док августа 1788. команду у Славонији 

није преузео фелдмаршал Гидеон Лаудон (1717-1790), успех је изостајао. 

Стари командант је нападе водио знатно одлучније од осталих официра 

тако да је у августу пала Дубица, а октобра 1788. Нови. Поред ових успеха 

било је пуно мањих окршаја, али на крају прве ратне године није било 

                                                             
11 Боро Бронза, Аустријска политика ..., Бања Лука 2012, 353-366. 
12 Васо Чубриловић, Босански фрајкори у аустро-турском рату, Братство, XXVII, 
Београд 1933, 104-106; Славко Гавриловић, Ка Српској револуцији, ИСН, IV-1, 
Београд 1994, 357. 
13 Душан Пантелић, Кочина Крајина, Београд 1930, 11-13. 
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дубљег продора хабзбуршких трупа у Босну и Херцеговину, нити је дошло 

до масовног устанка у њој, за разлику од Србије. Једино су од српског 

становништва из освојених тврђава формирани фрајкори, са чијим 

учиником се могло рачуати тек наредне године, јер је зима 1788/1789. 

почела рано и тиме зауставила већа ратна дејства.14 

Почетак 1789. је полако доводио до покретања војски, али осим 

пограничних сукоба мањих размера, и повећавања броја фрајкораца при 

граничарским пуковима, није долазило до одлучнијих борби. Иако је 

уследила смене валије у Босни и Херцеговини рат није добио на замаху све 

док крајем маја на границу са Босном није стигао фелдмаршал Лаудон. До 

тог времена се доста муслиманског становништва из пограничних 

области повукло ка централној Босни, а међу ратне успехе хабзбуршких 

трупа може се убројати само освајање Брчког. Лаудон је првобитни план 

напада на Бихаћ изменио и определио се за освајање Бербира, у чему га је 

цар Јозеф II пожуривао како би преузео команду трупа за освајање 

Београда. Почетком јула 1789. после вишедневне опсаде Лаудон је 

извршио поверени задатак. Одлазећи под Београд фелдмаршал је трупе 

упутио ка Бања Луци, али су се оне после почетног окршаја са османском 

војском повукле. Иако је у другој половини 1789. у Босну стигао Махмуд-

паша Бушатлија, изостала је акција већих размера која би Османлијама 

донела успех. Борбе су вођене на многим местима, напади једне или друге 

стране су се смењивали, пљачкање понављало, фрајкори расли, али је 

успех заузимања веће територије или дубљи продор на непријатељску у 

потпуности изостао. Хабзбуршки војници су имали власт у неколико 

пограничних тврђава (Нови, Бербир, Дубица, Брчко) као и у околним 

селима, на Козари, где су сместили фрајкор, и то је био сав њихов 

територијални добитак при крају друге ратне године. У Босни је владала 

хаотична ситуација тако да противнапад који би с времена на време били 

поведени нису давали никакве резултате.15  

Ратовање наредне 1790. године није показало неке особености у 

односу на претходне две. Било је више чарки него стварних борби. Циљ 

Хабзбуршке монархије је било Цетинград, после којег би се могло прићи 

                                                             
14 Galib Šljivo, Bosna i Hercegovina 1788-1812, Tešanj 2016, 81-132.  
15 Исто, 133-196. 
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Бихаћу, који је уз Бања Луку сматран најзначајнином тврђавом у Босни. 

Аустријске уходе су од почетка 1790. слале обавештења о покретима 

османске војске, али и о томе да у Босну ове године неће доћи Махмуд-

паша Бушатлија са Арнаутима, јер је добио другачије наредбе из 

Истанбула. Уследила је опсада и освајање Цетинграда, при којем Салих-

паша, босански валија који се налазио у логору у Лушци Паланци, између 

Бихаћа и Бања Луке, није уложио неки напор да помогне опсађеној војсци, 

али је чињеница да се његова војска налази у близини одвратила 

хабзбуршке трупе од дубљег продора у Босну. Током ових војних 

операција, вршене су разне диверзије о којима сведоче и извештају 

генерала са границе, како упади турске војске тако и аустријске у Босну, 

као нпр. у Приједор када је град (подрграђе) делимично запаљен. Скоро 

примирје из јесени (октобра) 1790. прекинуло је даља ратна дејства, а 

Свиштовски мировни споразум оставио је у рукама Хабзбуршке монархије 

Цетинград и неколико поуњских села, док је све остало враћено 

Османском царству.16 

Током рата су аустријски поверљиви људи – уходе, слали податке 

командантима о стању на терену у Босни и Херцеговини, покретима 

османских трупа као и о њиховим плановима. У наставку доносимо текст 

извора који се односе на простор Босне и Херцеговине у Дубичкој крајини, 

током 1790. године: 

 

1 

 

Карловац, 21. фебруар 1790. 

 

Извештај уходе који обавештава аустријског команданта о томе 

шта је сазнао о Турцима код Дувна и Мостара. Указује да нови паша још 

није стигао, затим, на пограничне турске патроле и унутрашњу 

ситуацију у Босни и Херцеговини, као и покрете скадарског паше 

Бушатлије. 

 

  

                                                             
16 Исто, 196-232. 
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Kundschafts Nachricht 

 

Eines eigends aus der Licca, in die Gegend von Duvno und Mostar 

ausgeschickten besonders vertrauten Kundschafters. 

1-mo Seyn der nach Bosnien bestimt geweste neue Paßa nicht 

gekomen, sondern statt selben der Miralim Paßa neue diegs zum Paßa von 

Bosnien bestättiget worden. 

2-do Würde gegenwärtig von verschiedenen Seiten besonders von 

Dubrovnik und den Racusanischen Gränzen, Mehl, Zwieback und überhaupt 

starker Mund Vorrath, wie auch Fourage und Munition nach Travnik 

zugeführt. 

3-tio Wären von dem Paßa von Scuttari wegen Beischafung vieler 

lebens Mittel und Fourage solche Vortherungen getrofen worden, daß es gar 

nicht mehr zu zweifeln sey, daß dieser Paßa in Kunftigen Fruhjahr, wieder mit 

einen beträchtlichen Corps nach Bosnien komen würde. 

4-to Seyne alle Spayen in Bosnien der mahlen durchaus beschüftige 

alles Wafenfähige Personale zum künftige Feldzug zu beschreiben. 

5-to Habe es seine Richtigkeit, daß die in Bosnien befindliche Reiterey, 

besonders die von Scopie, Vojnicza, Kreßevo und dortigen Gegenden, ehestens 

zu Vitovlie ohnweit Jaicze sich versamlen, und daselbst weithene Befehle ab 

warten würden. 

Uibriegens werden von denen Türken aus benachbarten Gränz 

Schlösseren, inerfort starke Patroillen gegen unsere Gränzen unterhalten. 

 

Karlstadt den 21. Febr. [1]790 

Wallisch 

 

(OStA, KA, FA, AFA, HR Akten 877, 1790 II ad 4)17 

 

  

                                                             
17 Oesterreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Feldakten, Alte Feldakten, 
Hauptreiche, Akten 877, Dokument 1790 II ad 4. 
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2 

 

Карловац, 25. фебруар 1790. 

 

Извештај аустријског уходе који је послат у Карловац из којег се 

види делатност Ибрахим-бега Беширевића и да су се Турци састајали 

ради договора о будућим ратним дејствима. 

 

Kundschafts Bericht 

 

Vermög denen von mehreren Postirungs Comendanten anher 

erstatten Meldungen, und nach Aussaage deren aus jenseitigen eingelangten 

vertrauten Kundschafter wird einsteinig folgendes versicheret. 

Ibrahim Beg Beßirevich von Oztrozacz gehet von Schloß zu Schloß 

eifert die Türken zum Versamlung und einen Unternehmung an, um die 

anhaltende gunstige Witterung zu beuntzen, und irgend wo einen Einfall, in 

dießseitige Gränz zu machen, in welcher Absicht die Beegs und Agen von 

Bihach, Oztrozacz, Czetlin und Buxim, dann denen übrigen nemderen (?) 

Schlössere nach Krupa abgegangen seynd, um einen Divan oder Rath wegen 

sothaner Versamel und Unternehmung abzuhalten, ob nicht bei der 

gegenwärtigen Zeit etwas gegen uns zu unternehmen thunlich wäre. 

Man hat auch entdecket, daß sie wirklich Ausspähers gegen dießseitige 

Vorposten, ausschicken, und auch mehr als sonsten patrouilliren, um denen 

dießseitigen aussichickenden Kundschaftenr die Gelegenheiten zu benehmen, 

nicht so leicht in ihr Land sich einzuschleichen, damit ihre Absichten desto 

länger in geheue gehalten, und nicht etwas vereitlet werden mögen. 

 

Karlstadt, d 25te Febr [1]790 

 Wallisch 

 

(OStA, KA, FA, AFA, HR Akten 877, 1790 II ad 7) 
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3 

 

Удбина, 28. фебруар 1790. 

 

Препричан извештај уходе, са самог краја фебруара 1790. у којем он 

јавља да су у Босни и Херцеговини пописивани сви за рат способни 

муслимани, а помиње се и намера сукоба на тромеђи (Triplex Confinium) у 

оквиру чега су снабдевани намирницама магацини. 

 

Kundschafts Rapport det. Udbina den 28-te February 790. 

 

Nachrichten, die ich aus dem jenseitigen Gebiethe durch verläßliche 

Kundschafters erhalten, geben nachfolgendes 

1o Statt den Miralin Passa seyn kein anderer in Travnik angekommen, 

wie man es in sen vorgängigen Rapporten zu unterlegen die Gnade hatte, 

sondere der Miralim wäre neuerlich als Paßa von ganz Bosnien bestättiget 

worden. 

2do Alles wafenfähige Personale in ganz Bosnien seyn von den 

betrefenden Spaien Conscribiret word und werde sie und wieder mit der 

Beschreibung noch fortgefahren. 

3tio Seyn der Befehl ergangen, daß sich zur künftigen Campagne alle 

müsten, und in Bereitschaft halten sollen, früch aufbrechen und in das Feld 

abrucken zu können. 

4do Nach Travnik würden aus verschiedene gegenden Bosniens, und 

worzüglich von den Raguseischen Gränzen viel Mund und Fourage Vorräthe 

vorführt, und daselbst in Magazine verleget. 

5do der Paßa von Scutari müste sich zuverläßlich zu dem bevorstehen 

den Feldzug, zu welchem Ende er in 16. Oefen ohnunterbrachen zwiebak 

bache, und künftiges Monath unbezweifelt gesinnet seyn, mit 16000 Mann 

bewafneter Trupp gegen Triplex Confinium zu rüken, und in die Licca 

einzudringen welches schon bei seiner letzthienigen Amonsenheit allhier ganz 

gewiß sein eigentliches Vorhaben gewesen ist. 

6do An den Gränzen von Herczegovina würden Magazins angeleget, 

und solche mit Proviant und Fourage Vorräthen angefüllt, welches die obige 

Nachricht, daß der Paßa von Skutari in Frühjahr mit einem Corps wieder in 

Bosinen gegen diese Seite erscheinen wolle, um so wahrscheinlicher mache. 
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Uibrigens laufen diesen Augenblick nach Nachrichten ein, daß sich die 

Türken auch zu Glamoch und Livno versammlen, was sie aber eigentlich 

vorhätten, wisse man noch nicht.  

Obrist 

 

(OStA, KA, FA, AFA, HR Akten 877, 1790 III ad 2) 

 

4 

 

Заовац, 2. март 1790. 

 

Извештај ухода који је комнади проследио потпуковник Фрања 

Јелачић (1746-1810) о делатности Мухамед-бега Беширевића у фебруару 

1790. и о сукобима који постоје унутар ове беговске породице.  

 

Kundschafts Bericht 

 

Der ausgeschickte Kundschafter, so an Seite von Lipovlany 

angekommen versichert nichts neuer vornehmen zu haben, als nur, das der 

Muhamed Beg Besirevich aus Bihach sich zu Maglay befindet – der 

Harnautovich in Buxim, wo letzterer die Ulepha bezahlet, Ibrahim Beg 

Bexirovich aus Ostroßacz befindet sich zu Lipnick; aus welchen Ursachen 

diese beide Besirevich diese fremde Schlösser besuchen, ist zur Zeit nach 

unbekannt – so weill aber Versichert der Kündschafter, das der Capitain 

Muhamed Beg Besirovich erkrankt, und sehr verwürte anbei auch mit seinen 

Neffen Usein Beeg in Streitte ist, weil letzterer der wahre Erb der 

Capitainschoft ist, wozu ihn der Governeur, und die Pforte erkennt, und also 

diese Stelle den rechten nach bei seinem errichten Jahren um so mehr ihm 

gebühret, und er solche verlanget, als selbe der Muhamed Beg durch List, und 

Mordthat von seinen Vattern vor einigen Jahren erschliesen hat. 

 

Unter Sаovaz d. 2te März [1]790 

Jellachich ObrstLt 

 

(OStA, KA, FA, AFA, HR Akten 877, 1790 III ad 3) 
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5 

 

Карловац, 5. март 1790. 

 

Фелдмаршаллојтнант Христоф Андреас фон Валиш (1732-1793) 

извештава да је дошло до сукоба малог интензитета, али и до сеобе Срба 

из села Дољани, који је био под Турцима и њиховог преласка на страну 

Монархије. Наводи колико је људи пребегло и колико је са њима стоке 

претерано. 

  

Bis heute ist bei diesen Kroatischen Truppen Korps nichts Neues 

vorgefallen, als, daß die ausgeschickte diesseitige – an die feindliche 

Patrovillen gestossen, und sein des Ogulliner Regiments bei Tersacz 2, des 

Liccaner Regiments aber bei Szuhaja 1ne Türken ohne mindesten disseitigen 

Verlust erleget haben. 

Uibrigens sind auf Anleitung der Ottochaner Regiments Patroville aus 

dem türkischen Dorfe Dolliane 5 Famillien mit 58 Köpfen und 181 Stück 

verschiedenen Viehes, dann anderen Habselligkeiten unter diesseitigen Schutz 

übertretten, und nach den bestehende allerhöchste Verordnungen dem 

Ottochaner Cantons – Commando zur weiteren Besorgung übergeben worden. 

Den von Obristlieutenant Jellachich eben eingelofenen Kundschafts–

Bericht unterlasse nicht hinmit in aller Unterthänigkeit zu unterlegen. 

 

Karlstadt den 5ten Märtz [1]790 

Walisch 

FMLeu 

 

(OStA, KA, FA, AFA, HR Akten 877, 1790 III 3) 

 

6 

 

Без места и датума. 

 

Непотписани извештај у којем се налазе подаци о нападу паше 

Шаранлије са око хиљаду војника из правца Бихаћа на простор Другог 
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банског пешадијског пука. Говори се о томе с киме се сукобио, који су били 

губици, као и како су покренуте хабзбуршке трупе. 

 

Der das Truppen Corps in Croatien commandirende Feldzeugmeister 

Baron de Vins berichtet aus dem Feldlager bay Voineck unter den 22. May, der 

Bacha Seranglia von Bihacz habe mit einen Theile seines ausmehr, als 1.000 

Mann bestehenden Corps gegen das im Bezirke des 2ten Banal Infanterie-

Regiments, an dem äussersten Corton befindliche Blockhaus, welches won 

einem Commando unserer Mannschaft besezt war, einen haftigen Angrif 

unternommen, indessen er den anderen Theil seines Corps gegen Lyubina 

teiligst hat vordringen lassen. 

Aber die im Blockhause befindliche Serchsaner so wohl, als die bey 

Liuwina stehende Mannschaft leisteten eine so nachdrückliche und standhafte 

Gegenwahr, daß die Türken diese Posten nicht überwältigen konnten. Und als 

sodann auf der einen Seite der von dem General-Major Jellasich mit einem 

Commando des 2ten Banal-Infanterie, und des Kinskyschen Cheveaux-Legers-

Regiments abgeschickte Obriste Graf von Spork, auf der andere Seite aber, der 

von dem General Schlaun mit einer Division das ersten Bannal-Regiments, und 

mit einem Zuge der Kinskyschen Uhlanen dettachirte Obrist-Lieutenat 

Jellaschich zur Unterstützung herbey kammen, zogen sich die durch den 

tapfern Widerstand der unsrigen, bereits in Unordnung gerathene Stunde, so 

bald sie nur die herankommen den Unterstützung wahrnahmen, auf das 

eilfertigste zurück. 

Sie hinterliesten 47. Tode auf dem Wahlplatz, und 7. Mann sind 

während des Treffens gefangen worden. Nach derselben Aussage sind noch 

mehrere Türken gefalten, welche aber die Fluchtigen hieweggeschlappet habe. 

Wir fanden Lanzen, Hantchars, und allerley Waffenstücke in sehr 

beträchtlicher Menge, und haben auch eine Fahen erobert. 

Unser Verlust bestehet im 12. Toden, auch sind von den Türken gleich 

bey dem ersten Angrif auf Liuwina zwey Dörfer in Brand gesteckt worden. 

Nach dem Zeugnis des commandirenden Generals hat Haubtmann 

Balasko vom St: Georger Regiment nicht nur den ganzen Anfall der Türken auf 

seinen Posten mit der rühmlichsten Standhaftigkeit ausgehalten, sondern 

auch einen Ausfall mit dem bestem Erfolg gemacht, und hat, als bey dieser 

Gelegenheit der Feldwäbel Thodorovich, und der Harambascha Ostoich den 
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Türcken in den Rücken kammen, diese dadurch in eine gänzliche Verwirrung 

gebracht. 

Der Obrist-Lieutenant Bugletich, und der Fändrich Sicza haben bey der 

Anführung der ihnen untergeordneten Mannschaft Probten einer besonderen 

Tapferkeit abgeleget, und der Feldwäbel Bagya, wir auch der Harambascha 

Malifukovich haben sich vorzulich ausgezeichnet. 

Nach einer Anzeige des Feldmarschalls Prinzen von Coburg, haben von 

den bey der Bloccade von Orsava gestandenen Artilleristen, die entscheidende 

persönliche Thathandlungen verrichtet haben, 1. Korporal 1. golden, und 3 

Feuerwerker, 6 Bombardiers, und 4. Canoniers Silberen Drukmünzen 

erhalten. 

 

(OStA, KA, FA, AFA, HR Akten 877, 1790 VI 39 152) 

 

7 

 

Костајница, 13. јул 1790. 

 

Опширан извештај генерала Ивана Јелачића сачињен на основу 

тврђења разних ухода. У њему се говори о сукобима ратних страна, са 

детаљним подацима о томе које су хабзбуршке јединице учествовале у 

борбама. Указује на борбе на више подручја, а посебно око Приједора, 

Козарца, делова територије близу Дубице. Такође, овде се налазе подаци о 

фрајкору и важне вести о диверзантском упаду ка Приједору, када је 

спаљено његово подграђе. 

 

Zum Befolg des Hohen Befehls daß dem Friede irgendwo ein Diversion 

gemacht werde, habe ich bey dem Umstand, da in dem Gegend weit und breit 

keine feindliche Ofner Oerter sich befienden, und der feindliche durchmarch 

auch nicht in der nähe gesehen het, auf welche man einen Überfall wagen 

könnte, den Plan entworfen gehabt, die Vorstädte von Kozaracz und Predor 

zugleich in der Geschwindigkeit abzubrennen. Zu dem Ende bin ich den 10te 

huj: Nachmittag von hier mit der Kynskischen 1te Majors Chevauxlegs 

Division, und 1. Escadron von König Dragonern bey Szlabinya lieget, nicht 

miendem 98 Freywilligen Emigranten unter den Oberlieut: Marakovich, 

aufgebrochen, und in der Nacht bey Jellovacz eingetrofen; Weill aber die 2te 
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Collone von Dubicza welche aus dem Kynskyscher Chevauxlegs Obristlicutes 

Division, 1. Division von 2ter Landes Deffens: Divis:, der Gebürgs Milliz, und 

den Antolovichischen FreyCorps, dann 56. Freywilligen Emigranten 

bestanden, wegen den bey sich gehabten 2. Canonen, bey welche einem auch 

die Deichsel-Stangen gebrochen auf dem Marche gehiendert worden, und 

nichtzu rechter Zeit bey Jellovacz eintrefen können, so habe mich genöthigt 

gesehen, die vorgehabte expedition auf die andere Nacht zuversehieben, 

dahero mich den 11ter dieses in einem Thall bey Jellovacz mit dem 

beigehebten Trouppen verborgen gehalten. 

In der Nacht also zwischen 11ten und 12ten dicti bin ich mit 1. 

Division, dann den 147. Mann von der Deffens: Division des 2ten Banal 

Regiments, unter den H: Oristlieuts von Mixich und 1ten Majors Divs: von 

Kinsky; unter den Herrn Obristwachtmeister Baron Hochberg, dann 98. 

Emigranten unter den Oberlieut. Marakovich, welch leztere eigentlich zur 

Abbrennung der Vorstädte (нечитка реч) waren gegen Predor gerucket. Bey 

der Anhöhe Ravne Poharine habe ich die Banal Division in ein Hinterhalt 

postiret, die Kinskysche Division aber an ein Wald angelehet um wann der 

Oberlt Marakovich welcher von da mit denen Emigranten unter Bedekung der 

147. Mann von der landes Deffens: Divis: in die Vorstädte von Predor 

geschicket worden, von dem Feinde vorfolget würde, demselben gut 

empfangen zu können. 

Gegen Kozaracz wurde aber der Herrn Obristwachtmeister von 

Kussevich mit der Gebürgs Milliz den Antollovichischen FreyCorps und den 

56. Emigranten unter bedeckung einer Banal Division zu gleicher Zeit 

geschickt, dann wurde der Herr Obristlieut: von Spieglberg mit der 

Kinskyschen Division und der König Dragoner Esquadron in die Thäller 

zwischen den Kozaraczer Gebürg und Dubicza postiret damit nicht der Feind, 

welcher den H. Obristwachtmeister von Kussevich besonders wann leztere 

geliegen sollte, auch das viele Viech von Kozaracz abzutreiben, nachsagen und 

verfolgen würde, ihnen in den freyen Felde zwischen Kozara und Dubicza 

durch Cavalerie den Weeg cupiren känn, und damit man zugleich auch den 

Feind wann er sich so weit wagen sollte, selbst der Weeg durch Cavalerie 

abscheiden, und ihnen einen Abbruch machen könne. 

Da aber gedachter H. Obristwachtmeister in der dunklen Nacht in den 

dicken Gebürge Kozara irre geführet wurde und es ehe der Tag geworden, als 

er Kozaracz erreichen kannte, so wurde das Vorhaben auf dieser Seite 
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verritelt dahingegen, gelunger es dem Oberliut: Marakovich die Vorstädte von 

Predor um 2. Uhr in der Nacht in Brand zu stecken, und es wurden eher schon 

einige Hauser in vollen Flammen, bis der Feind gewahr worden, und das 

beiderseitige Feuere angegangen ist; Nachdem also über 20. Hauser und die 

an denen Vorstädten gestanden Heu-Schabbers so in Flammen gestanden, daß 

solche micht mehr zu retten waren, so zoge sich abgedachter Oberlt: 

Marakovich mit der baygehabten Mannschaft gegen meiner Hinterhalt und 

wurde auch die in Feldern nach gefundene Heu-Schabbers unterwegs in Brand 

gestecket; der Feind verfolgte ihnen eine Stercke, und kanne auf einer andere 

Seite durch den Wald kehrte aber wieder zurück ohne daß man ihnen hatte 

nach was anhencken keinen, so wie er uns anzugreifen keine Lust gehabt. Wo 

nach einer Will ich mich in Angesicht das Fremdes mit meiner Trupp zurück 

begeben. 

Was vom Feinde durch das viele Feuere mag gefallen seyn, ist micht 

bekanndt, daß aber viele in denen Haußern umgekommen leißt sich leicht 

daraus schließen weill das Feuer unvermuthet angeleget, und ich selbst eine 

½ Stund die Haußer brennen gesehen, bevor als der erste Schuß geschehen 

ist, einige haben sich beym Feuester hinaus gestürzt wurde aber 

Todtgeschaßen. Unser Verlust bestehet aus 2 Todten Emigranten, und einen 

Plessirter von der Deffens: Division. 

Um ½ 12 Uhr in der Nacht bin ich mit Herrn Obristlieut: von Mixich 

und H: Major Baron Jochberg ganz nahe an Predor gekommen, und nach in der 

Vorstadt 4. Feuer angetrefen welche erst nach 1. Uhr ausgeloscht; zu 

verumthen also daß die Türken lange allert waren. Der Weeg von Jellovacz 

weiter ist so beschafen, daß man mit Canonen ohne vieler Reparation also 

unbemerkt nicht kommen könnte, um so mehr weill sie auch Patrouillen 

halten.  

Denen Emigranten werde die mit eigener Munition über 400. 

gemachte Schuß ersezen müsten, um so mehr als bey der Gelegenheit nichts 

erbeütet worden, weill die Predorer ihr ganzes Viech seit einer Zeit über der 

Szana behalten, sie aber in uhrer Haußerer verschlaßen waren, daß man in 

kein Hauß ohne die Thür mit einer Hacken aufgeschlagen kommen könnte. So 

wie ich zur Dekung der Retirade besanders auf dem Freyen Felde genug 

Mannschaft hatte, so hatte ich zu derbey Angrif wenige, weill der Hauptmann 

Gvozdenchevich den ich zu dieser Expedition bestimmt hatte, wegen 

besorgenden Einbruch auf der Trockenen Gränze auf Dobretin gezogen 
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worden, wo er nach sezo (?) so wie den 1te Landes Deffens: Division stehet, 

der Herr Obriste Graf Sporck hat auch auf eine nach meinem von hier 

abrucken wegen feindlichen Einbruch erhaltene Nachricht die Population von 

3 Districten auf Dobretin vorucken laßen, welche gestere wieder von da 

entlaßen worden sind. 

Vermög Bericht des H. Oberlieuts Pauzenstein von 2ter Banal 

FreyCorps hat eine ausgeschickte Patroiulle umweit (?) den Dorf Raszavczi 1 

½ Stund von Maidan der 10. h. den Spaija dieses Dorfs Nammens Omeraga 

Czerich erleget und seine Kleider und Ohren überbracht dieser aga solle in 

Begrif gewesen seyn, seine Unterthanen anzutreiben Vivries in das Laager bay 

Tamina 4. Stund hinter Maidan zu tragen woselbst ein Passa mit einem Heer 

den 9. eingetrofen ware. Ausworden hat besagte Patrouill anmach einen 

enden Türcken plessiret der ihr aber entkommen ist. 

Den Oberlieut: Marakovich der sich auch in vergangenen Jahr in einer 

Gelegenheit gut gebrauchen laßen, kann ich Euer Excellenz als einen zum 

FreyCorps geeignete Officier bey einer Gelegenheit mit avaniement zu Einen 

FreyCorps Unterthänigst anempfehlen. Sig. Kostainicza 

 

den 13ten July [1]790. 

Jellachich 
Gral: m: 

(OStA, KA, FA, AFA, HR Akten 877, 1790 VII 39 230) 

 

8 

 

Костајница 25. август 1790.  

 

Извештај генерала Ивана Јелачића сачињен по подацима који се 

заснивају на тврдњама ухода о покретима турске војске. У њему се износи 

да травнички паша још није стигао у логор у Лушци Паланци, док је 

Мустај-паша радио на нападу. Требињски Турци, које је водио паша, били 

су намењени да ојачају одбрану Приједора. На основу више сведочења овде 
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се наводи да се у Лушци Паланци налази и правослани епископ, мада један 

извештач наводи из Босне, а други из Херцеговине.18 

 

Der Herr Obrister Graf Sporck hat so eben einen Kundschafts Bericht 

von H: Oberliut: Paizenstein geschickt, vermög welchen den Travniker Passa 

noch nicht von Lussczy aufgebrahen wohl aber seyn der Mustaj Passa aus 

Skopje mit Ungefehr 1000 Mann gestere früh von Lussczy nebst einer ihren 

größeren Canonen nach der Trakenen Gränze abgerucket, und die 

vergangenen Nacht in Kruppa übernachtet. Der Travniker Passa solle selbst in 

Begrief gewesen hinauf zu marchiren, es solle ihm aber hinvon der Predorer 

Agjia abgewendet, und beredet haben noch Predor zu gehen, sein Plan solle 

seyn, die Trouppen von Podirdacha und aus den benachbahrten Schößere 

mitzunehmen, und zugleich wann die Trockener Gräniz angegrifen wird einer 

Anfall auf Kosztainicza zu machen, und solches von Bail zugleich zu 

beschießen, die Rede solle also gehen der Passa würde morgen daß ist der 

26te gegen Priedor aufbrochen.  

Der Oberliut: Paizenstein bemercket ferner, daß 2 andere von Predor 

gekommenen Kundschafters alles obige in Ansehung das Agyia und das 

Travniker Passa bestattiget hatten, und sagen weiter daß vorgestere 150. 

Trebinyaner Türken nach Predor gekommen, und daß die Predorer noch 

im[m]er ihre Canonen zurichten und beschlagen. 

Von Lussczy aus den Laager sollen 150 Türken desertirt seyn, es solle 

aber annoch vor gewiß ein Arnauthe Passa in Anzug seyn, und befiendet sich 

zu Jaicze seine stärke ist noch Unbekanndt. 

Der Bosnische Graeci Ritus Bischof solle nach Lussczy gekommen, und 

Ein abgeordneter con Constantinopel solle nach der Trockenen Gränze 

abgegangen seyn.  

                                                             
18 У Босни и Херцеговини су била двојица митрополита – дабробосански и 
захумско-херцеговачки. Више ухода помиње босанског епископа који је био у 
Лушци Паланци, а то је у то време био митрополит Пајсије, док је на катедри у 
Херцеговини седео митрополит Ананије. Логичније је да је у Лушци Паланку 
дошао митрополит Пајсије, јер је он био ближи, али то не значи да је тако и било. 
О Пајсију видети: Недељко Радосављевић, Викарни епископи Дабро-босанске 
митрополије (1766-1878), Историјски часопис, LXII, Београд 2013, 172-174, 181-
192. 
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Nach der eben unter einem eingeschloßen gewesten Kundschafts 

Bericht des Hauptm: Gvozdenchevich wird alles vorstehende mit einen 

kleinen Unterschied bestättiget nehmlich, daß der Musstaj-Bassa von Skopje 

gestern von Lussczy aufgebrachen, und ein Canone mit haben, jedoch mut 2 

bis 3000 Mann und daß er gestern nur bis Jaszeniza geruckt.  

Der Travniker Passa seyn eben mit der Holffe des Corps in Lussczy 

gebleiben, und soll morgen bis Pobnes ohneweit Maidan ruken, allda 

übernachten, und sodann nach Predor marchieren.  

Daß Ein Graeciritus Bischof welcher aber aus Herczegovina seyn soll 

sicher nach Lussczy gekommen, und daß dieser dem Lipinicker Pfarrer, 

welcher bey ihm in Lussczy gewesen, beigebracht haben solle, daß der 

Predorer Agyia den Passa persvadirt hatre Kosztainicza anzugreifen, und daß 

lezteren also um diesen Plan auszuführen, nach Predor ziehe. 

Der Arnautin Passa seyn auch in Jaicze deßen Nahmen Toszka seyn 

solle, dieser solle bereits von Travniker Passa den Befehl erhalten habe, auch 

schleinigst nach Lusscuy zu rucken. 

Die Kundschafters haben auch gemeldet, daß Sonntags als den 22. die 

Türken gegen Kersztinya einen starken Angrif gemacht hatten, es sollen 40. 

Köpfe nach Lussczy gebracht worden seyn, und man hätte noch gestere 60. 

Gefangene alldorth erwartet, auch solle ein Offis: Huth: dahin gebracht worch 

seyn, die Türken sollen viel gebitten und dabey ihre 5. Begs werlohren haben, 

worunter der Zaim Beeg Phillipovich von Glamoch ist, welcher sehr bedauret 

wird. 

Der H: Major Kussevich berichtet hingegen, daß dieser Tagen 60 bis 70 

Arnauten von Lussczy nach Kozaracz gekommen, um diesen Ort mehr zu 

sichern. 

Die noch zurück gebliebenen Wafenfähigen Banyalucsaner türken 

sollen einerdings conscribiret, und befehliget worden nach Lussczy zu rucken. 

Es solle auch Ruf bey denen Türken seyn, daß sie das unserige Laager 

bey Czettin nach immahl, und wann auch keinen mit Leber davor kannt 

attaquiren wollen. Kosstainicza 25. Aug: [1]790. 

Jellachich 
Gral: m: 

 
(OStA, KA, FA, AFA, HR Akten 877, 1790 VIII 39 261) 
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9 

 

Двор, 24. август 1790. 

 

Извештај грофа пуковника Јохана Рудолфа Шпорка (1755-1806), у 

којем се помињу његове бројне уходе. Оне су биле у турском логору. Један 

међу њима је уверавао капетана Гвозденчевића да ће Турци напасти 

његове снаге преко Сувемеђе. Сведочили су о доласку турске војске, као и о 

мањим сукобима, после којих су видели или одсечене главе непријатеља 

или заробљенике. 

 

Bericht 

 

Bestern sind die Packpferd, Zugochsen, und Knezen aus denen 

Dörfern, Alilovacz, Lipnik, Szlatina, Maikich Japra, und Arsany nach Luscy in 

das Laager abends angelanget, und wird der Pacha heute oder morgen 

aufbrechen; Wohin er sein March nehmen wird, hat man gestern eigentlich 

noch nicht gewust; ein Knez ließe dem Hauptmann Gvozdenchovich 

versichern, es wurde der Zug in die drokene gränze genommend, welches man 

auch aus dem beurtheilet, daß die Brucke in Krupa schon durch einige Täge 

Repariret wurde, und die dortige Innwohner sich verlauten ließen, der Pacha 

wurde in Lipovlany lagern: 

Einige andere Inhwoner aus der gegend von Luscy sagte, der Pacha 

wolle gegen Novi anruken, und urtheinen es aus denen; daß die in Podvidacha 

befindliche Türken den Befehl erhielten, dorten zu verbleiben, weil der Pacha 

ohnehin durch Marchiren müste und dieser ort lieget mehr gegen Traaßen 

von Novi: Ich hoffe heute nachts noch zu erfahren, wo zu der Pacha seine erste 

Station genommen. 

An verfloßenen Freytag hat solcher mit Bommen Experimenten nacher 

laßen, und ware Dabey zu Pferd, um es beßer zu beobachten. 

Vorgestern und gestern sind ebenfalls Trouppen nach Predor gerucket, 

man hörte hier auch einige Stukschüße, welche die Beneventirung gewesen 

seyn mögen. Aus Cheva in Albanien sind den 22t gegen 1000. Mann den 

angeben nach, in Luscy eingetroffen, Ihr anführer soll ein kleiner Pacha seyn, 

deßen nahmen die Kundschafter nicht erfahren könnten. 
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In dortigen Laager gieng noch die rede, daß Sie das Laager bey Cettin 

angreifen wollten, und auch wo Thunlich, wie letzthin erwehent, die Zufuhr 

abzuscheiden gedenken. 

Der eine Kundschafter erzehlet gesehen zu haben, daß von der 

Sonntägigen Attaque bey Kerstina 34. gefangene, und 37: Köpfe zu den Pacha 

gebracht worden: der Feind solle bey diesen Attaque über 100. Todte, und 

200. blehsirte gehabt haben.  

Die nachricht des Pacha seinen aufbruch=halber haben Seresaner, und 

Emigranten welche zu diesen entzweck in Luscy durch einige Täge verblieben 

sind, ohne einer von andere etwas zu wißen, fast zugleicher Zeit gebracht, 

einige sind noch dorten geblieben, um seine weitere Wendung zu bemerken. 

Es könnte sich erreichene, daß der Pacha von Jablanicza, und die 

Predoraner von Kulsko Brdo aus Bravade Novi beschießen wollen, und 

zugleich die Beegs, welche aller angewendet muhe und zurredung nicht zu 

bewegen sind. Wenigstens, weiber Kinder, und Vieh herüber zu Salviren auch 

ohne gewalt es nicht thum werden, auszupfundern, und sich durc das 

erleutete Vieh nahreng zu Verschaffen.  

Dieses habe die Bende Euer Excel: indeßen unterthoff anzuzeugen; 

und hofe bis morgen noch das aus führlichern nachtragen zu können. 

Feldlaager bey Dvor den 24t aug: [1]790. um 3. Uhr Nachmittag. 

G[ra]f [S]Porck 
Obrst. 

(OStA, KA, FA, AFA, HR Akten 877, 1790 VIII 39 261) 
 

10 

 

Двор, 25. август 1790. 

 

Извештај грофа пуковника Шпорка у којем пише о доласку 

Мустафа (Мустај) паше из Скопља у Босни са 1.000-2.000 војника у Лушци 

Паланку, одакле је планирао напад преко Сувемеђе на хабзбуршке трупе. 

Помињу се покрети и осталих турских трупа, али и то да у њиховим 

логорима има доста хришћана, а да је у Лушци Паланци и један 

православни епископ из Босне. 
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Bericht. 

 

Zu folge meines gestern eingerreichten Kundschafts nachrichten habe 

ganz gehorff nachzutragen, daß die zurukgebliebene dißeitige Kundschaftes 

einstimmung Raportirt. 

Gestern seyn der Musztaj Pacha aus Skopie mit einer anzahl nach 

einigen von 1000. nach andere 2000. Türken und 1. Canone von Luscy 

aufgebrochen, und bis Jaszenicza geruket, um von dorten in den drokene 

Cordons Streke zu Marchiren. 

Der Vezir Pacha solle morgen mit den andere Theil der 

Zurukgebliebenen Mannschaft bis Podbriech ohnweit Mejdan ruken, und so 

nach mit ansich Ziehung Jener Türken so in denen naher dortigen Schlößern, 

und in Podvidacha befindlich sind, nach Predor ruken, und das zwar, auf 

anrathen des dasigen agga, um zugleich wenn eine attaque an drokenen 

Cordon geschehet, einen anfall auf Kosztajnicza zu machen, und diesen ort von 

Berg Bayl zubeschüßen. 

In Jajcze befindet sich noch ein arnauten Pacha nahmens Toska, dieser 

soll auch den Befehl erhalten haben gleich aufzubrechen, und herwärts zu 

ruken, wieviel er bey sich hät, weiß man nicht anzugeben. 

Vorgester den 23t sind 150. Trebinianer türken nach Predor 

gekommen, der Kundschafter so sie gesehen, saget es sind schöne Leute, und 

gut gekleidet. Unter die Canonen die vor Predor stehen sind auch die 2. 

Königh: welche bey Dubitza Verlohren giengen: 

Der Grichische Bischof aus Bosnien, ist auch zu Luscy, und hat 

ebenfalls dem Lipniker popen welcher auch Kundschaften herübersenet, 

gesagt, der Pacha gingen auf anrathen das Agga nach Predor.  

Die türken sollen bey der attaque von Kerstina viel gelitten haben, es 

sollen 5. Beegs, worunter sie am weisten den Szelim Beg aus Klamosch 

befindlich, bedauern, geblieben seyn. Es bestättiget sich daß sie mehrere 

Köpfe, und gefangenen nach Luscy gebracht haben, auch solle ein Officier hut 

mitgekommen seyn. 

Bey der türkischen Heer sind viele Christen. 

FeldLaager bey Dvor den 25t aug: [1]790 um 4. Uhr nachmittag. 

G[ra]f Porck 
Obrst. 

(OStA, KA, FA, AFA, HR Akten 877, 1790 VIII 39 261) 
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Чамаровац, 26. август 1790. 

 

Писмо Оточког пуковника барона Матије Рукавине о турским 

плановима које је сазнао од својих ухода, који не само да су сами уходили 

турске положаје, него су са собом у штаб Рукавине довели и једног 

Турчина који има је давао податке. 

 

Die Kundschafter, welche den 23ten abends hinein abgegangen, saynd 

heute Morgens heraus gekommen, und träfen diese Stund allhier bei mir ein, 

mit siherer Nachricht, daß diese Zeit zu der feundliche Versammelung von 

aussen nichts zugewachßen seyn, und daß dabei nichts anderes gesprochen 

wird, als Sie müßten auch bis zum Schnee da bleiben, wann Sie mit ihren 

Attaquen den Feund von ihren Gränzen bei Kladush und Cettin nicht sollten 

wegdrängen können, dahero ihre Nachsinnung auf allerlei Ränke gehet, die 

unserigen zu Stecken, und die ihrigen zu Felde beisam zu erhalten. Das leztere 

Ausinnen gegen die Sluiner /:sagen die Kundschafter:/ seyn auch nichts 

anders gewesen, als ausere Leute auf die wenige von uhnen Türken sich un die 

Nähe gezeigte, aus der Verschanzung heraus zu betrügen, und mit der 

Cavallerie nachhero anzufallen, welche sich hinter ein Verdeck postiret hatte, 

wie in ein hinterhalt, bis unsere Leute in der Nähe, und gleichsam ihnen selber 

in die hände gekommen sind, wovon unsere jenseitige 30. Käpfe gesehn, und 

auf die 20. Gefangenen zählen – was mehr ist, von dem wissen Sie nichts. 

Daß sich mehrmals Türken van ihren Laager sehen lassen, geschiehet 

just in der Zeit, wo die wenigsten beisamen im Laager sind, da Sie beständig 

wegen der Nahrung hin=und wieder laufen, doch allzeit mehrere in dem 

nemlichen Zeit abgehen, als wieder können. 

Von dem Vezir Pasha druert noch immer das Gerede, daß er über die 

Unna herüberziehen, und sich in Gotha lagere soll, von Luxcze aber ist er noch 

nicht aufgebrochen, ausser seit heute Morgens. – Dieses schreibe ich für eine 

sichere Kundschaft, weil von den heute herausgekommenen Kundschafteren, 

einer gestere mit seinen leibliche Bruder jenseits der Unna warn, welcher 

eben da mit einem Türken von Luxcze nach Ostroxacz wieder gekommen, und 

der Unsrige sich bei ihme wegen allen erkundigt, besonders, ob der Vesir 

Pasha noch bei Luxcze stehet? Die Antwort ware: ja! und daß auch von einem 
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Aufbruch in Luxce gar nicht gesprochen wird, sondere dieses sprängen nur 

hiesigen Türken aus um die Ihrigen bei der Versammlung darmit zu stärken, 

und auch das Schröckgerücht zu aus verbreiten, und so streuen Sie auch 

mehrmalen das Gerücht von einer Attaque auf den bestimten Tag, als wie auch 

der Heutige vermög der Kundschaft von 23. dieses ware, gewiß von darunene, 

weil gestern so eine Menge aus ihrem Laager Nahrunngs habben abgegangen 

ist, daß unsere Kundschafter darüber auf den Sinn gekommen waren, es 

gienge die ganze Versammlung auseinander. 

Csamarovacz dem 26ten aug: [1]790. 

MRukavina 
Obrst 

(OStA, KA, FA, AFA, HR Akten 877, 1790 VIII 39 261) 
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Чамаровац, 26. август 1790. 

 

Писмо пуковника Оточког пука барона Матије Рукавине којим на 

основу извештаја ухода јавља о турским плановима за акцију, тј. напад 

који је требало да буде у петак 27. августа 1790. на позиције слуњских 

граничара код Цетинграда. 

 

Diesen Augenblick kommet mir die Kundschaft heraus, daß an heute 

alles, was von der türkischen Versammlung wegen Nahrung, wie heute 

gemeldet, zurückgegangen ware, und was noch bei denen Häustere hat 

aufgetrieben werden können, in das Laager abgerufen und abgegangen istm 

mit der Bemerkung, daß an den Morgigen Tag eine Haupt=Attaque entweder 

auf die 3. Sliuner Schanzen, oder auch bei Cettin unternohmen wird. ihr 

Vorsatz sayn entweder zu überrieden, oder zu sterben; und sollte es Ihnen 

nicht gelangen durchzubröchen, so wird nach der That die hälfte von dieser 

Versamlung nach Gatha überziehen, wo es bishero von dem Vezir Pasha 

geheißen hat, daß er sein Laager dort beziehen würde,19 die andere Hälfte 

aber bleibet bei Kladush. Diese Vertheilung geschiehet, theils wegen besserer 

Subsistenz besonders der Cavallerie Pferde, und theils, um von Gotha auch 

                                                             
19 Поред овога додато са стране: auch ein Zeihen, daß er nicht kommen wird. 
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gegen die Ottocsaner, dann den rechten Flügel dieser Brigade andere versuche 

machen zu können. 

Die Kundschaft ist nidrens gekommen, ob die Türken aber auch ihren 

Vorsatzer füllen, und just an den 2. benanten Orten, kann man es nicht 

vorgewissern und da Morgen auch Freytag ist, welchen die Türken zur 

Attaque geren wähle, so könnte un desto eher was geschehen. 

Csamarovacz dem 26ten aug: [1]790. 

MRukavina 
Obrst 

(OStA, KA, FA, AFA, HR Akten 877, 1790 VIII 39 261) 
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7. октобар 1790. 

 

Превод писма босанског валије Салих-паше фелдмаршалу Валису, 

да је добио из Истамбула ферман којим га обавештавају да су Порта и 

Беч постигли примирје. 

 

Hochansehnlicher, hochschätzbarnster, hochzuehrender Nachbahr, 

und Freund, Feld-zeugmeister zu Cettin! und herr eines grosten Gefolges! 

Nachdem ich Eueren Excellenz die reiensten mit einer aufrichtigsten 

nachbahrlichen Freundschaft übereinstiemmende Wünsche, und Begrüßiegen 

dargebothen, und mich auf eine sehr geziemende Art um hochdero Wohlseyn 

erkundiget, habe hiemit in Freundschaft vorzutragen; daß ich das mir erst 

itzt20 überschikte gefälligste Schreiben richtig erhalten, und nachdem ich aus 

der beygelegt gewesten Übersetzung deßelben, und deßen reinesten Inhalt 

entnohmen habe, daß zwischen der Ottomannischen Pforte, und dem 

Teutschen Hof ein Waffenstillstand, und ein freundschaftlicher Vertrag 

festgesetzet worden, anbey auch Eueren Excellenz in deßen Betref ein 

erhabener an mich Ihren Freund addressirter Ferman zugekommen sey, für 

deßen verläßliche Übermachung an mich auch verlanget haben, daß ich Ihnen 

einen besonderen Ablegaten abschiken möchte; So gebe auch ich hiemit die 

Freundschaftliche Nachricht, daß ich ebenfalls aus dem Kaiser: Feld Laager 

                                                             
20 jetzt 
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einen erhabenen hochzuverehrenden Ferman, der die Lediegmüßen, und die 

Punkten der Art dieses Waffenstillstandes, und freundschaftlichen Vertrags 

erkläret, und darthut um 25te dieses laufenden Monats Muharrem /:den 5te 

Oktober:/ mit einem besonderen Kourier erhalten, auch deßen Gehalt zur 

weiteren Befolgung, und Nachahmung gleich auf der Stelle denenjenigen, die 

ihn zu wißen brauchen, mitgetheilet, erkläret, anbey die schärfeste Befehle 

erlaßen habe, daß ja nichts mehr, was wider diesen erhabenen Ferman 

streiten, und den Bedingmüßen des Waffenstillstandes zuwider seyn möchte, 

vorgenehmen werde, und man sich davor sehr wohl hütten solle. 

Um aber auch Ihrem in Freundschaft geaußerten Wunsch 

nachzukommen, und hochgeden Ferman an mich bringen zu können, habe ich 

den Achmed Begd Beyspiel der getreuene Ciauschen des Divan in Bosnien, 

deßen Ruhm annoch vermehret werde, erwehlet, dahin abgeordnet, und 

dieses freundschaftliche Schreiben, um Ihnen dieses alles zu wißen zugeben, 

aufgesetzt. 

Trift es, wills Gott, richtig ein, und erfahren Euer Excellenz anmit, daß 

von hier aus sowohl in Gemäßheit dieses Schreibens, als auch des hohen 

Befehls, wie nicht weniger nach dem Gehalt der Bedingnüßen des 

Waffenstillstandes, und des freundschaftlichen Vertrags alle Handlungen, und 

Thaten auf des vollkommenste gerichtet, und mit allem fleis, und Bestreben 

geleitet werden sollen, hofe ich, daß auch Euer Excelenz besagte hohen 

Ferman benannten Ablegaten zur weiteren Überbringung an mich, 

überreichen, und selbst in der Beobachtung der Bedingnüßen des Vertrags, 

und der Pünkten des Waffenstillstandes, und des reinensten nachbahrlichen 

Einvernehmens alle Mühe, und Fleis anwenden werden. 

Übrigens wünsche ich, daß die Tagen Ihres hohen Wohlseyes 

sichimmermehr vermehren mögen. Geschrieben den 27te Muharrem 1205. d. 

i. den 7te 8ber 1790. 

 

Aus dem feldLaager bey Kruppa 

F. M. Wallis Verlassenschaft 

Salyk Pascha Vezir, und Gouverneur in Bosnien 

 

(OStA, KA, FA, AFA, HR Akten 877, 1790 Х 10 1) 
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РУСКА АРХИВСКА ГРАЂА И ИСТОРИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У 19. ВЕКУ 
СА ОСВРТОМ НА НАЈНОВИЈА РУСКА ИСТРАЖИВАЊА 

Апстракт: У раду је анализиран значај руских архива за изучавање 
историје Босне и Херцеговине у 19. веку, а дат је и осврт на најновије 
студије руских историчара које су код нас готово неискоришћене у 
науци. Русија је, као велика сила и највећа словенска држава, привлачила 
многобројне симпатије словенских народа Балкана, који су од ње 
тражили помоћ, подршку, разумевање. Како је улога Русије на Балкану у 
великој мери била предодређена њеним империјалним и геостратешким 
циљевима, у том контексту треба посматрати и њену политику. Босна и 
Херцеговина је у један од главних спољнополитичких планова руске 
политике ушла 50-их година 19. века, а само занимање Русије за те 
просторе је имало бројне успоне и падове. Због самог значаја руске 
политике, неопходно је темељније изучавање грађе из руских архива 
који дају један нови поглед, не само на историју Босне и Херцеговине, 
него и на простор Балканског полуострва у целини.  

Кључне речи: Босна, Херцеговина, Русија, Османско царство, 

Аустроугарска, политика, архиви, студије. 

Изучавање историје простора Босне и Херцеговине представља 

важан процес не само у оквирима историје српског народа него и 

историје Балкана у целини. Многе данашње политичке актуелности, 

догађаји и теме, само су неки од фактора који треба да нас усмере на 

истраживање важних питања из прошлости, посебно оних из 19. века. 

Контекст балканске историје не може се посматрати без општег 

контекста политике великих сила, посебно Русије и Хабзбуршке 

монархије, те њихових улога и политике у врло замршеним односима 

балканских држава и народа.  

Улога Русије на Балкану у великој мери била је одређена њеним 

империјалним и геостратешким циљевима и била је пресудна све до 
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1856. године и завршетка Кримског рата. Покровитељство које је Русија 

уживала као сила заштитница хришћана на Балкану прешло је у руке 

свих сила потписница мира. Париски мир променио је односе међу 

великим силама, а пред руском дипломатијом тада се поставио захтев за 

дефинисањем принципа будуће спољне политике. Нову етапу у развоју 

руске спољне политике отворио је министар иностраних послова, 

Александар Михаилович Горчаков, који се залагао за самосталну 

спољнополитичку линију која би, на првом месту, одражавала интересе 

Русије. Главни циљ била је промена у курсу спољне политике, паралелно 

са унутрашњим променама. У познатом циркулару руским 

представницима у европским престоницама од 2. септембра 1856. 

године Горчаков је формулисао основни принцип новог политичког 

курса – „Русија се усредсређује“. То је значило да се привремено одустаје 

од пређашње активне улоге и традиционалне политике. Сходно томе, 

Русија је требало да се „уздржава од активног мешања“ у европске 

послове, опорављајући се од нанесеног пораза. Циркулар је наредних 

деценија био нека врста заштитног знака министра, оставивши дубок 

утисак на европским дворовима. Од посебне важности за будућу 

оријентацију спољне политике био је део циркулара где се истицало да 

„спроводећи националну политику Русија неће жртвовати своје интересе 

у име других политичких циљева“, што је значило да су на првом месту 

интереси Русије, а потом, у складу са могућностима, интереси Словена на 

Балкану. Прва и основна тачка руске спољне политике у овом периоду 

била је измена чланова Париског мира везаних за неутрализацију Црног 

мора, па тек потом повратак изгубљених позиција у балканском региону, 

односно, подршка ослободилачким покретима балканских народа у 

њиховој борби за стицање и очување аутономних права. Међутим, не сме 

се изгубити из вида чињеница да је измена чланова Париског мира била 

тесно повезана са руском балканском политиком. Русија је подршком 

словенским народима на Балкану градила и својеврсан вид притиска на 

остале велике силе, јер је њено јачање у овом региону истовремено 

јачало и њене европске позиције.1 У том општем контексту треба 

                                                             
1 Архив внешней политики Российской империи (=АВПРИ), Ф. 137, Оп. 475, Но. 
75, год. 1855–1880, л. 63–63об; Данко Леовац, Србија и Русија за време друге 
владавине кнеза Михаила (1860–1868), Београд 2015. 
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посматрати и појачано интересовање Русије за питање Босне и 

Херцеговине, од 50-их година 19. века. 

Тактика руске политике на Балкану сводила се на присуство у 

свим сферама живота – политичким, културним и црквеним. Форма 

деловања била је усмерена на отварање нових конзулских места на 

Балкану (Сарајево, Мостар, Варна, Трново), слање бројних тајних 

саветника, новчану и материјалну помоћ.2 У том погледу Русија је 

потенцирала питања православне вере и словенског јединства. На место 

директора Азијског департмана постављен је Јегор П. Коваљевски, један 

од највећих познавалаца прилика у словенским земљама. Тиме се 

посебно подвлачио значај словенског питања у будућој спољној 

политици Русије. У време од 1864. године, када на место руског 

амбасадора у Цариграду долази Николај П. Игњатијев, а у самој Русији 

знатно јача делатност словенофила и њихових комитета, Петроград на 

бројне начине покушава да ојача политику на Балкану.  

У погледу оживљавања утицаја на Балкану Русија је највећу 

опасност за спољну политику видела у Аустрији. Јачање Дунавске 

монархије значило је урушавање целокупне руске балканске политике 

још од Петра I. У руским круговима су добро знали да Беч жели слабе 

државице којима би лакше доминирао и манипулисао, због чега се 

Аустрија највише и противила уједињењу Влашке и Молдавије и 

промени династије у Србији. Политику Аустрије на Балкану Горчаков је 

карактерисао као „изазов и провокацију“, наводећи да аустријски 

политички кругови добро разумеју, да између Аустрије и Русије у 

будућности лежи несавладив јаз: словенско питање.3 Једна од главних 

                                                             
2 У реферату А. М. Горчакова цару Александру II за 1857. годину посебно је 
истакнут однос Русије према словенским народима на Балкану: „сачувати и 
утврдити старе везе симпатије и привржености, које нас повезују са 
хришћанима на Истоку, обезбедити им све што можемо за материјални, 
морални и верски развој у садашњим околностима ... то је пут на који нам 
указују наши интереси“. АВПРИ, Ф. 137, Оп. 475, Но. 35, год. 1857, л. 54. 
3 У опширним инструкцијама које су послате руским представницима у Београду 
и Букурешту, М. Р. Милошевићу и Н. К. Гирсу, Горчаков је упозоравао на 
опасности од угрожавања аутономија балканских држава, налажући да се оштро 
супротставе Порти и њеним саветодавцима, Аустрији и Великој Британији, у 
покушајима да се мешају у унутрашње послове Србије, Влашке и Молдавије. 
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тачака будућих сукоба била је Босна и Херцеговина, чије питање се 

најчешће решавало договорима великих сила, првенствено Русије и 

Хабзбуршке монархије. 

Босна и Херцеговина су ушле у средиште спољне политике 

Хабзбуршке монархије од тренутка када се Аустрија Карловачким миром 

1699. године проширила до територије Босанског Ејалета. Период 

деценијских сукоба окончан је склапањем Свиштовског мира 1791. 

године, после чега се аустријска дипломатија у потпуности окренула 

збивањима на западу. Занимање Беча за подручје Босне и Херцеговине и 

даље су подстицали војни кругови, сукоби на граници, као и покрети 

јужнословенских народа. Ипак, ништа офанзивно није предузимано све 

док пораз у борби за хегемонију у немачком свету није натерао 

Хабзбурге да изврше темељну промену у својој спољној политици.4 

Година 1878. представља прекретницу у историји Босне и Херцеговине. 

Драматична збивања, најпре на дипломатском, а потом и на војном 

плану, довела су до окончања четири века дуге турске владавине коју је 

заменила аустроугарска окупација. Русија је ову одлуку прихватила, у 

складу са ранијим договорима са Аустроугарском, али и у општој 

констелацији снага великих сила и сходно својим интересима. Међутим, 

руски утицај у Босни и Херцеговини није толико губио на значају, а и 

сама Русија је босанско питање често користила у преговорима са другим 

великим силама. 

* 

Руска политика према Босни и Херцеговини у 19. веку може се 

посматрати и истраживати на више нивоа. Многа питања везана за 

историју Босне и Херцеговине су остала неистражена, а поједина свакако 

захтевају преиспитивања, и то сагледавањем и тумачењем изворне 

грађе, највише из иностраних архива. Као неколико примера од средине 
                                                             
АВПРИ, Ф. 137, Оп. 475, Но. 36, год. 1858, л. 12, 15; Владилен Н. Виноградов, 
Дипломатическая борьба вокруг объединения Дунайских княжеств (1858–1859 
гг.), Вопросы истории, 8, Москва, 1986, 57–73. 
4 Славиша М. Вулић, Босна и Херцеговина у спољној политици Хабзбуршке 
монархије (до 1871. године), Зборник радова са научног скупа „Наука и 
евроинтеграција“, књига X-1, Пале 2016, 63–74. 
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19. века које савремена историографија често није третирала или нису 

обрађени у целости можемо навести: оцену карактера деловања руских 

конзула и званичног Петрограда према Босни и Херцеговини, те 

одређивање њихових веза са бројним словенофилским организацијама у 

Русији; објашњавање места Босне и Херцеговине у деловању руских 

добротворних организација; питања босанског проблема у руској 

штампи; различите видове руске помоћи Босни и Херцеговини; однос 

Русије и Хабзбуршке монархије (Аустроугарске) у контекстуализацији 

босанског питања; став званичног Петрограда према окупацији и 

инкорпорацији Босне и Херцеговине у састав Аустроугарске; позицију и 

политику званичне Русије према окупираној Босни и Херцеговини 

(1878–1908).  

У вези са значајем руске политике на Балкану је и значај грађе из 

руских архива.5 Та архивска грађа је махом необјављена и у великој мери 

била је неприступачна истраживачима све до распада Совјетског савеза 

90-их година прошлог века, а неки фондови и све до почетка 21. века. 

Званични државни документи Руске империје, те рукописи из личних 

архива и колекција, богати су подацима за проучавање руске историје, 

односа Русије према другим великим силама, према Балкану и Србији, за 

истраживање политичке, културне и друштвене историје. У другој 

половини 20. века објављено је више десетина инвентарских описа 

архивских фондова, док је известан део остао необрађен.6 

У најзначајнијој серији објављених докумената Руског 

министарства спољних послова – Внешняя политика России XIX и начала 

XX века: Документы Министерства иностранных дел России, незнатан 

број публикованих докумената директно се односи на Босну и 

Херцеговину.7 У погледу значаја архивске грађе најзначајнији су свакако: 

                                                             
5 Од домаћих аутора старије генерације, а у погледу проучавања историје Босне 
и Херцеговине, највише заслуга можемо приписати Милораду Екмечићу, који је 
у својим радовима и користио поједине фондове из руских архива. 
6 Опширније: Данко Леовац, Значај руских архива за изучавање српске историје 
50–их и 60–их година 19. века, Зборник радова „Хуманизација универзитета“, 
Ниш 2013, 388–398. 
7 Министарство спољних послова, у сарадњи са Руском академијом наука, 
почело је публиковање грађе 1960. године. Грађа је до сада публикована у две 
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Архив внешней политики Российской империи (Архив спољне политике 

Руске империје), Государственний архив Российской федерации 

(Државни архив Руске федерације), Российский государственний 

военно-исторический архив (Руски државни војно-историјски архив), 

Российский государственный исторический архив (Руски државни 

историјски архив), Российский государственний архив древних актов 

(Руски државни архив старих аката), Российский государственный архив 

литературы и искусства (Руски државни архив књижевности и 

уметности), Центральный исторический архив Москвы (Централни 

историјски архив Москве), Научно-исследовательский Отдел рукописей 

Российской государственной библиотеки (Научно-истраживачко 

одељење рукописа Руске државне библиотеке).  

Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ) на првом 

је месту по значају грађе која се односи на спољну политику Русије, али и 

на историју Босне и Херцеговине у 19. веку. У овом руском архиву чува се 

грађа спољнополитичког карактера од 1720. до 1917. године. Грађа је 

подељена на око 400 фондова и обухвата око 600.000 архивских 

јединица и милионе докумената. Један од најзначајнијих фондова у овом 

архиву јесте фонд Ф.133 (Канцелярия министра иностранных дел), где се 

могу пронаћи многобројни извештаји руских дипломатских 

представника из европских престоница који су слати у Министарство 

иностраних дела, али и упутства из руске престонице.8 У оквиру овог 

                                                             
серије, прва обухвата период од 1801. до 1815. године (томови I–VIII), и друга од 
1815. до 1830. године (томови IX–XVI). Последњи објављени и први из треће 
серије, XVII том, изашао је из штампе 2005. године, и обухвата период од августа 
1830. до јануара 1832. године. Внешняя политика России XIX и начала XX века: 
Документы Министерства иностранных дел России, Серия первая, Т. I–VIII 
(1801–1815 гг.), Москва 1960–1972; Серия вторая, Т. IX–XVI (1815–1830 гг.), 
Москва 1974–1994; Т. XVII (август 1830 г. – январь 1832 г.), Москва, 2005. 
Видети: Сузана Рајић, Данко Леовац, Српска револуција и могућности нових 
архивских истраживања, Српске студије, 8, Београд 2017, 17–30.  
8 Као неке од примера можемо навести изузетно важне документе с почетка 20. 
века: Оп. 470, Д. 43, Переписка А. П. Извольского (1906 – 01. 06. 1907); Оп. 470, Д. 
136, Переписка А. П. Извольского (01. 06. 1907 – 30. 09. 1908); Оп. 470, Д. 208, 
Переписка А. П. Извольского (01. 10. 1908 – 1909); Оп. 470, Д. 210, Свидание в 
Бухлау и аннексия Боснии и Герцеговины; Оп. 470, Д. 208, Секретные 
переговоры с Австрией. (1908). 
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фонда налазе се и извештаји конзула из Сарајева, од којих су посебно 

значајни извештаји конзула после 1878. године, посебно Н. 

Ладижинског, М. М. Бакуњина, Г. В. Јегелстрома. Документи фонда Ф. 138 

(Секретный архив министра иностранных дел) пружају различите 

податке о механизмима решавања спољнополитичких питања, у том 

погледу и многих питања која су се тицала Босне и Херцеговине. За 

изучавање историје простора Босне и Херцеговине од значаја је и фонд 

Ф.161 (Спб Главный архив V–А2) – са три главна дела: 161/1 

(Политические донесения по Ближнему Востоку); Ф. 161/3 (Политодел) 

и Ф. 161/4 (Дела Азиатского департамента МИД не вшедшие в описи 

Главного архива). У оквиру овог фонда чува се и комплетан део грађе 

који се односи на Босну и Херцеговину од 1878–1902. године.9 

Незаобилазан за истраживаче је и фонд Ф.180 (Посольство в 

Константинополе), у којем се чува дипломатска грађа руских 

представника и амбасадора у престоници Османског царства. Од 

непосредног значаја су и фондови Ф.89 (Сношения России с Турцией), 

Ф.137 (Отчеты МИД России), Ф. 146 (Славянский стол),10 те фонд Ф. 217 

(Генеральное консульство в Будапеште). 

Други архив по значају свакако је Государственний архив 

Российской федерации (ГАРФ). Најзначајнији фонд за историју Босне и 

Херцеговине је свакако Ф.730 (Николай Павлович Игнатьев). Николај П. 

Игњатијев, дугогодишњи руски амабасадор у Цариграду и директор 

Азијског департмана МИД-а, актуелан на политичкој сцени од 60-их 

година 19. века, посебно се занимао за историју Балкана и Источно 

питање у целини, па се данас у оквиру личног фонда овог државника 

налазе многобројни материјали, од бележака дипломата до званичних 

државних документа. Положај хришћана у Босни, делатност Луке 

Вукаловића и његови устанци, записи о судбини Османског царства, само 

су поједини делови богатог корупса докумената овог архива. Поред овог 

фонда, у ГАРФ-у се чува и фонд Ф. 1750 (фонд Московского славянского 

комитета), где су сабране различите молбе становника из Босне и 

Херцеговине, преписка чланова Московског словенског комитета са 
                                                             
9 Оп. 181, Д. 830, Босния и Герцеговина (1878–1902). 
10 Данко Леовац, Значај руских архива, 388–398; Сузана Рајић, Данко Леовац, 
Српска револуција и могуноћсти нових архивских истраживања, 17–30. 
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делатницима из руског Министарства иностраних послова која се тиче 

положаја тамошњих становника и сл. 

За проучавање војних односа, али и политичке ситуације од 

изузетног значаја је Российский государственний военно-исторический 

архив (РГВИА). У оквиру овог архива грађа фонда Ф. 846 (Коллекция 

Военно-ученого архива) обухвата дипломатску преписку руских агената, 

али и разне документе о положају Срба. У оквиру фонда Ф. 439 (Сербия), 

где се чувају различити документи о Србији, како војне тако и политичке 

природе, налазе се и многобројне карте Србије, Босне, Црне Горе. Од 

посебног значаја за историју Босне и Херцеговине је и фонд Ф.450 

(Турция), где се налазе извештаји руских војних агената, преписка о 

стању војске у различитим државама, многобројни статистички подаци, 

извештаји руских војних агената из Цариграда, те извештаји о положају 

православног становништва у Босни и Херцеговини, питање спровођења 

турских реформи, деловање различитих војних и паравојних формација. 

У оквиру архива Российский государственний архив древних 

актов (РГАДА) од значаја за историју Босне јесте фонд грофице Антонине 

Д. Блудове (Ф.1274), једне од носилаца Петербуршког словенског 

комитета (кружок Блудовой, Васильчиковой, Протасовой). Материјали 

овог личног фонда садрже обимну преписку са политичарима из Србије и 

Босне, те црквеним делатницима и великодостојницима, на основу којих 

се могу истражити сви правци деловања добротворног комитета у Босни 

и Херцеговини. Посебну вредност има свеска грофице Блудове са 

записима о Источном питању.11 

У оквиру фондова Российског государственног архива 

литературы и искусства (РГАЛИ) од значаја за историју Босне и 

Херцеговине јесте фонд Канцелярия обер-прокурора Святейшего Синода 

(Ф. 797), где се могу пронаћи различити материјали о руској помоћи 

православним црквама у Босни, али и цркевној политици Русије у 

целини. 

Архив Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ) чува 

изузетно вредне фондове: Ф. 1845 (фонд Бахметьевых) и фонд 

                                                             
11 РГАДА, Ф. 1274, Оп. 1, Ч. 2, ед. хр. 2772, л. 48. 
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Московского славянского благотворительного общества (Ф. 1901). У 

оквиру ових фондова налазе се важни материјали који се тичу 

финанасијске помоћи Московског словенског комитета у Босни и 

Херцеговини. 

Научно-исследовательский Отдел рукописей Российской 

государственной библиотеки (НИОР РГБ) садржи многобројне личне 

фондове који се тичу и историје Босне и Херцеговине, попут фондова: 

Аксаковы (Ф. 3, Ф.14), А. Ф. Гильфердинг (Ф. 182), И. П. Корнилов (Ф. 

377), Е. П. Ковалевский (Ф. 356), М. П. Погодин (Ф. 231), Н. А. Попов (Ф. 

239). У овој грађи налазе се лична преписка и званични документи 

многих руских амбасадора, конзула, политичара, дипломата, те 

делатника бројних словенофилских комитета у вези са историјом Босне 

и Херцеговине у 19. веку. 

За српску науку сазнајна вредност докумената из руских архива је 

изузетно велика. Осим што омогућава „руско виђење“ српско–руских 

односа и попуњава многе празнине у домаћој историографији, она 

омогућава српским истраживачима целовито сагледавање улоге руске 

дипломатије у креирању политичког утицаја на Балкану, пружа увид у 

односе руског двора, политичара и дипломата према многим 

дипломатским и политичким питањима, али и појашњава културни 

утицај Русије, која је, на пример, настојала да слањем богослужбених 

књига и пријемом српских богослова у руске клирикалне заводе оснажи 

утицај. Без сагледавања грађе из руских архива не могу се целовито 

сагледати многа питања из историје Босне и Херцеговине у 19. веку, али 

и многа питања из историје Балкана у целини. 

* 

Историчари из Руске Федерације дуго се баве различитим 

аспектима руске политике на Балкану и озбиљно су истраживали 

поједине проблеме из историје Босне и Херцеговине. Занимање совјетске 

историографије за историју Босне и Херцеговине почело је 60-их година 

прошлог века, али је то интересовање ипак било само део истраживања 
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везаних за Источно питање у руској спољној политици.12 Наредних 

година публикују се зборници докумената из руских архива, попут 

Россия и национально-освободительная борьба на Балканах, 1875–1878,13 

Уједињена омладина српска и њено доба, 1860–1875. Грађа из совјетских 

архива14, Зарубежные славяне и Россия. Документы архива М. Ф Раевского 

40–80 годы XIX века15. Врхунац тадашњих истраживања представљала је 

колективна студија Восточный вопрос во внешней политике России 

(конец XVIII–начало XX в.)16, у којој су истраживачи из Русије покрили 

многе аспекте руске спољне политике и њен однос према Источном 

питању. Највећи искорак у објављивању грађе из руских архива који се 

односио директно на историју Босне и Херцеговине учињен је 

осамдесетих година прошлог века, када су објављена два тома 
                                                             
12 Први тадашњи значајнији радови руских научника о историји Босне и 
Херцеговине најчешће су се бавили аграрним односима и проблемима: Н. П. 
Данилова, Аграрные законы 40–50-х гг. XIX в. и зарождение элементов 
капиталистических отношений в сельском хозяйстве Боснии и Герцеговины, 
Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы, Москва 1970; Иста, 
Церковная борьба в Боснии в 60–70-х годах XIXв. (по донесениям русского консула 
в Сараево), Вопросы первоначального накопления капитала и национальные 
движения в славянских странах, Москва 1972; Вера Н. Кондратьева, Данные о 
торговле в Боснии и Герцеговине в 1866–1869 гг., Славянский архив. Сборник 
статей и материалов, Москва 1961; Иста, Из истории попытки организации 
восстания в Герцеговине в 1872 году, Ученые записки Института 
Славяноведения, Т. 28, Москва-Ленинград 1964; Иста, К истории крестьянских 
требований в Боснии и Герцеговине во второй половине XIXв., Славяно-
балканские исследования, Москва 1972; Иста, К вопросу о предпосылках 
восстания 1858 г. в Боснийской крайнеи Посавинье, Ученые записки Института 
Славяноведения, Т. 18, Москва-Ленинград 1959; Иста, Русские дипломатические 
документы об аграрных отношениях в Боснии и Герцеговине (60–70-е гг. XIXв.), 
Москва 1971. Следећи велики искорак у руској историоргафији учинила је Елена 
К. Вяземская, која је 1984. године у Москви одбранила дисертацију под насловом 
Восстания в Боснии и Герцеговине и российская дипломатия (1875 - апрель 1877 
гг.). 
13 Россия и национально-освободительная борьба на Балканах, 1875–1878, Москва 
1978. 
14 Приредила В. Н. Кондратјева, Нови Сад 1977. 
15 Зарубежные славяне и Россия. Документы архива М. Ф Раевского 40–80 годы 
XIX века, Москва 1975; Jугословени и Русиjа: документи из архива М.Ф. Раjевског 
40–80 године XIXвека, Београд 1989. 
16 Москва 1978. 



РУСКА АРХИВСКА ГРАЂА И ИСТОРИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У …  

 

217 

импозантне збирке Освободительная борьба народов Боснии и 

Герцеговины и Россия. Документы.17 Истовремено је почео рад на великој 

серијској студији Международные отношения на Балканах, под 

уредништвом В. Н. Виноградова, који је покрио период од 1815. до 1914. 

године.18 Важно је напоменути и зборник радова Босния, Герцеговина и 

Россия в 1850–1875 годах: народы и дипломатия, 19 где су сабрани 

дотадашњи научни резултати руских и југословенских научника. Године 

2008. објављена је и важна архивска грађа Россия и восстание в Боснии и 

Герцеговине. 1875–1878.20 

Од почетка 21. века историчари из Русије су наставили рад на 

пољу истраживања историје Балкана, као и Босне и Херцеговине. Мора се 

одати признање научном залагању професорке Људмиле В. Кузмичеве са 

Историјског факултета Московског државног универзитета М. В. 

Ломоносов, која је своје кандидате за израду дисертација често 

усмеравала на занемарена поља историје Балкана, па и Босне и 

Херцеговине. Поред тога, несумњиве заслуге припадају и Институту за 

славистику (Институт Славяноведения) Руске академије наука, где су на 

Одељењима Историје словенских народа југоисточне Европе у Ново 

време (Отдел истории славянских народов Юго-Восточной Европы в 

Новое время) и Историје словенских народа централне Европе у Ново 

време (Отдел истории славянских народов Центральной Европы в Новое 

время), запослени млади стручњаци који се баве проучавањем историје 

Балкана, самим тим и Босне и Херцеговине. У том погледу осврнућемо се 

на најновије научне резултате руске историографије који су код нас 

слабо коришћени, а често и познати само малом броју аутора. Ти радови 

су од изузетног значаја, будући да је у њима искоришћена прворазредна 

грађа руске провенијенције, осветљена бројна непозната питања и дат 

                                                             
17 т. 1. (1850–1864), т. 2. (1865–1875), ред. Ю. А. Писарев, М. Экмечич, Москва 
1985, 1988. 
18 Први том је објављен 1983, а последњи, четврти, 2003. године. 
19 Босния, Герцеговина и Россия в 1850–1875 годах: народы и дипломатия, 
Материалы “круглого стола” советских и югославских историков (Москва, 
апрель 1990 г.), Балканские исследования, Вып. 13, Москва 1991. 
20 Россия и восстание в Боснии и Герцеговине 1875–1878. Документы, Москва 
2008. 
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један нов поглед на историју Босне и Херцеговине у 19. веку. У самом 

раду нажалост не можемо приказати све резултате савремене руске 

историографије, посебно бројне чланке и расправе, који се тичу простора 

Босне и Херцеговине. Због тога смо одабрали најзначајније и најновије 

студије. 

Оксана Н. Николаевна је у дисертацији под називом Боснийско-

Герцеговинская политика Австро-Венгрии последней трети XIX – начала 

XX в. и ее роль в развитии международных отношений на Балканах, 

одбрањеној на Ставропољском државном универзитету 2006. године, 

практично вратила занимање за питања историје Босне и Херцеговине у 

19. веку код младих научника у Русији. Она се посебно фокусирала на 

руску политику и однос према Аустроугарској у контексту босанског 

питања крајем 19. и почетком 20. века. У том погледу је, користећи 

многобројне фондове из руских архива, успела да прикаже и значај Босне 

и Херцеговине, не само за руску дипломатију, већ и као једно питање од 

великог европског значаја. 

Лидија Пахомова21 је у књизи Боснийский вопрос в российской 

внешней политике в 1878–1908 гг.22 приказала најзначајније процесе и 

односе званичног Петрограда према Босни и Херцеговини у периоду 

аустроугарске окупације, од 1878. до анексије 1908. године. Пахомова је 

најпре оцртала најважаније тачке и позицију руске спољне политике у 

периоду Велике источне кризе, те руско–аустријске односе пред 

Берлински конгрес. У књизи је детаљно приказана делатност руских 

конзула у Босни, као и оцене руских дипломата и државника које су се 

односиле на аустроугарску окупацију. Важни аспекти, који у досадашњој 

историографији нису посматрани у целини, попут руско-аустријских 

преговора од 1881. до 1908. године, заузимају посебно место у овој 

монографији. Студија Лидије Пахомове је књига не само о односу Русије 

према питању Босне и Херцеговине у периоду 1878–1908, него 

                                                             
21 Лидия Юрьевна Пахомова је кандидат историјских наука и научни сарадник 
Одељења Историје словенских народа централне Европе у Ново време, 
Института за славистику Руске академије наука. До сада је објавила више радова 
који се тичу историје Босне и Херцеговине у 19. веку. 
https://inslav.ru/people/pahomova-lidiya-yurevna (13.07.2019) 
22 Москва 2011. 
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истовремено и ризница података, оцена и анализа драгоцених за 

разумевање руске спољне политике. Писана на основу богате грађе 

руских архива књига представља незаобилазан приручник у сваком 

будућем истраживању историје Босне и Херцеговине у другој половини 

19. века. 

Књига Ксеније В. Мељчакове23 Босния и Герцеговина в 

общественно-политической жизни России в 1856-1875 гг.24 бави се 

многим аспектима руске политике према Босни и Херцеговини од 

средине 50-их до средине 70-их година 19. века. К. В. Мељчакова је на 

основу богате руске архивске грађе дала нове погледе на отварање првог 

руског конзулата у Сарајеву, те рад руских конзула у Сарајеву и Мостару, 

приказала је помоћ коју су многе руске добротворне организације и 

словенофили пружали Босни и Херцеговини, а посебно православним 

црквама, отворила нова питања везана за руску помоћ на пољу 

образовања и просвете код српског народа. Поред културних, црквених и 

просветних питања, Мељчакова је отворила и дала одговоре на 

различита, често контроверзна, питања у погледу међусобних односа 

Русије и Хабзбуршке монархије и њихових (не)званичних ставова и 

деловања према Босни и Херцеговини.  

* 

Када се сагледа у целини може се истаћи да је у последњих пола 

века учињено доста напора да многобројна документа из руских архива 

угледају светло дана. Нажалост, мањи број тих објављених докумената 

односи се на историју Босне и Херцеговине, посредно или непосредно. 

Највише је свакако урађено на истраживању Велике источне кризе 

(1875–1878) и самог устанка у Босни и Херцеговини. Највећи део 

докумената још увек чека стрпљиве истраживаче. Питање је утолико 

значајније ако се зна да је највећи број аутора до сада махом истраживао 
                                                             
23 Ксения Валерьевна Мельчакова је кандидат историјских наука и научни 
сарадник Одељења Историје југословенских народа југоисточне Европе у Ново 
време, Института за славистику Руске академије наука. До сада је објавила више 
радова који се тичу историје Босне и Херцеговине у 19. веку. 
https://inslav.ru/people/melchakova-kseniya-valerevna (13.07.2019) 
24 Москва 2019. 
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грађу енглеских и француских, у мањој мери немачких и аустријских 

архива. Најмање тема рађено је на основу грађе из руских архива. У вези 

са значајем руске политике на Балкану је и значај грађе из руских архива 

не само за српску него и за целокупну балканску историју. Управо због 

тога смо покушали да укажемо на значај руске архивске грађе за 

историју Босне и Херцеговине која може да пружи одговоре на бројна 

нерасветљена питања у савременој историографији, али и подстакне 

једно ново сучељавање мишљења и оповргне поједине, дубоко 

укорењене ставове. Научници из Русије су у својим најновијим радовима 

поново дали на значају и отворили бројне аспекте историје Босне и 

Херцеговине у 19. веку.25 Међутим, важно је нагласити да инострани 

истраживачи питања на Балкану посматрају са стране и обично из угла 

једне државе, у овом случају Русије. И у домаћој историографији неретко 

се дешава, један проблем се посматра само на основу грађе домаће 

провенијенције, односно из угла Србије или српског народа. Без 

сагледавања једног проблема из више углова и са више различитих 

аспеката не може се доћи ни до правог тумачења.  

 

                                                             
25 У домаћој науци у последњој деценији највише радова објављено је о Великој 
источној кризи, одржано је неколико округлих столова.  
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БОЈ КАПЕТАНА ХУСЕИНА ГРАДАШЧЕВИЋА НА КОСОВУ 1831. ПРОТИВ 
ТУРАКА У ЦИЉУ ОСАМОСТАЉЕЊА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Апстракт: Од краја XVIII века Османско царство постепено слаби, док 
европске силе, пре свих Руска империја и Хабзбуршка монархија, јачају и 
проширују се на његову територију. То доводи и до покрета домаћег 
становништва, хришћанског порекла, а пре свега Срба, на Балкану, који у 
ослобођењу од турске власти виде своју будућност. У почетку су 
стремили да дођу под власт суседних хришћанских сила, да би се већ 
крајем XVIII века та тежња променила у жељу да створе сопствену 
независну државу. У контексту тих дешавања јављају се и нови покрети 
на простору Босне и Херцеговине, међу муслиманским становништвом, 
који је најбоље оличен у покрету капетана Хусеина Градашчевића. Он је 
указивао на српско етничко порекло босанскохерцеговачких муслимана. 
У раду се описује његов рад у Босни и Херцеговини, сукоб са султаном, 
бој на Косову и представља његова идеја о етничким коренима 
муслиманског становништва. 

Кључне речи: Босна и Херцеговина, Капетан Хусеин Градашчевић, 

Косово, Османско царство, Турци, Срби. 

Преливање дела неке, па и целокупне етничке групе у туђ 

етнички, пре свега верско-национални калуп услед културне, економске 

и политичко-верске доминације, а нарочито у околностима њене дуге 

покорености, делом присилно, а делом и драговољно, није никаква 

историјска реткост, већ, напротив, врло чест историјски пример етничке 

мимикрије као вида изнуђеног или жељеног цивилизацијског преобрата. 

У таквим околностима су, у ствари, много ређи примери задржавања 

свог изворног етничког хабитуса. 

Код свих преобличених народа постоји мање или више присутна 

индивидуална, али и колективна свест о свом етничком пореклу, 

односно о изворној националној припадности.  
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Да ли ће та свест бити испољавана јавно и са поносом, или ће пак 

бити самоугушивана уз осећање стида, кривице, па чак и одбојности или 

мржње према непреобличеним или другачије, више самостално 

(самосвојно) национално профилираним припадницима изворно исте 

етничке скупине као и према њој у целини, зависи од низа околности, а 

пре свега од услова нивоа и начина њихове комуникације. Веома је битно 

и ко је од та два или више типова етничке дисперзије на власти, односно 

како и колико колективно партиципира у њој; какав је социјално-

рецепциони статус старе или новопримљене религије у том моменту у 

друштву, има ли етничка изворност или етничка преображеност и свој 

економски израз у колективно повољном или неповољном економском 

положају припадника тога типа; чији културно-цивилизацијски образац 

у том тренутку бива више уважен у самом друштву и његовом 

доминантном окружењу; и, посебно, чија је вера ближа власти и колико, 

али и обрнуто, чију веру власт сматра по себе опаснијом и стога 

друштвено непожељнијом. 

Иако, дакле, није реткост већ правило да се та свест, 

индивидуално или колективно испољава (а нарочито у погодним 

околностима), ипак наши босански Муслимани спадају у оне 

трансформисане етничке групе у којима се, мада индивидуално 

релативно често, колективно сасвим изнимно и ретко испољава свест о 

свом српском етничком пореклу, а нарочито не у форми воље или одлуке 

било ког њиховог државно-политичког руководства.  

Разлози томе су дуготрајна и подржављена доминација 

новопримљене вере на простору Босне и Херцеговине, дуговековно војно 

присуство освајача у чијој власти босански муслимани партиципирају, 

економски изразито повољнији положај припадника муслиманске вере у 

таквом босанском друштву, културолошка урушеност српске као 

изворне етничке групе и нетолерантна узвишеност нових, исламски 

структурираних културно-вредносних принципа и образаца у Босни и 

Херцеговини. 

Осим тога „босанско племство било je једино у Турској које je 

имало генеалогију и приближпвало се европскоме племству. Оно je 
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поносито гледало на тај свој ранг и увек истицало своје господство“1, а 

генеолошко инсистирање на дугој лози је увек водило ка неодрицању од 

свог старог српског етничког порекла и уједно јачало конзервативну 

свест. Поред племства по крви, временом се, а нарочито у 18. веку, 

формирало од војних заповедника капетана и градских опуномоћеника 

ајана додатно и ново племство које је временом такође постигло да буде 

наследно. 

Ти, очигледно снажни историјски лимити и још актуелне 

друштвено-политичке бране подсећању на корене су несумњиво веома 

допринели да јавне, нарочито политички колективне манифестације 

босанских муслимана у којима је присутно истицање или бар прећутно 

признање свог српског порекла, постану истинским раритетом.  

Због тога, бој на Косову 1831. године, у коме су босански Срби, и 

хришћани и муслимани (предвођени муслиманским феудалцима), 

славодобитно поразили турску султанову војску, као и политичко 

понашање босанских феудалаца који су предводили не само ту војну већ 

и укупан вишедеценијски аутентично-босански отпор Порти који се у тој 

бици тек кулминативно изразио, а посебно политичка фигура и 

деловање капетана2 Хусеина Градашчевића, званог Змај од Босне, 

заслужују посебну научну пажњу у овим временима када је те, без сумње 

интересантне и важне, историјске догађаје добрано покрио у Србији вео 

заборава, односно, када се у самој Босни и Херцеговини ти догађаји по 

одлуци садашњих власти формално никада нису ни збили јер су 

избрисани из свих босанско-херцеговачких уџбеника историје који су 

сада у употреби.  

Босна и Херцеговина је дуго (од XV до XIX века) била само једна од 

управно-политичких и војних области (пашалук, беглербеглук, ејалат) у 

                                                             
1 Д. М. Павловић, Покрет у Босни и у Албанији против рефорама Махмуда II, 
Српска Краљевска Академија, Београд, 1913, стр. 3. 
2 Мада се у грађи која је коришћена за израду овог текста (Стојанчевић, 
Вукићевић, Гавриловић, Ћоровић..) пише о Хусеину Градашчевићу као и о бегу 
(тако му се, уосталом, и Његош обраћа у писмима), и мада и сам Градашчевић, 
као и цело његово окружење, говори о себи као о бегу, научно је много 
поузданије говорити о његовом, неспорном капетанском, као нешто мање 
високом турском чиновничком и условно-наследном положају.  
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строго централизованом турском царству. Опште слабљење царства је 

временом допринело ницању и постепеном обликовању 

антицентралистичког покрета у Босни и Херцеговини који су 

предводили босански феудалци ‒ муслимани.  

Тежња за аутономијом схваћена са њихове стране, не само испрва 

већ задуго, као лично приграбљивање што више власти и задржавање за 

себе дажбина намењених царској каси3, у склоповима повољних 

међународних и унутрашњеполитичких активности се испољавала све 

чешће не само у широком отпору спровођењу честих реформи којима се 

настојало спасити уздрмано царство, већ и у оружаним побунама и 

устанцима против Порте.  

Суочена после великих војних пораза и територијалних губитака 

у ХVII веку са нарастајућим опасностима спољних ратова и унутрашњих 

национално ‒ ослободилачких и социјалних немира4, уздрмана Порта је 

крајем XVIII и нарочито током XIX века водила према Босни која је 

традиционално „царевини давала највећи и најбољи дио војске“5 

прагматску политику. У случају неке велике опасности „султани су јој 

много попуштали“6 и „порези су јој бивали незнатни“7, већ и због тога 

што је Босна као најзападнија покрајина Турске већ била добрано 

прожета не само конзервативизмом већ и страним утицајима8 и што je 

Порта одувек сматрала да становнике Босне „треба придобити како би 

створили браник пред Европљанима“9, али „чим је та опасност 

пролазила, онда се с Порте кушало да се смање давнашња права 

                                                             
3 Према аустријским извештајима «Порта је добијала од Босне и Херцеговине 
једва девет милиона пјастера» годишње, а «све друго тече у кесу грабљивих 
властодржаца». Цит. према Владимир Ћоровић, Политичке прилике у Босни и 
Херцеговини, Политика А.Д., Београд, 1939, стр. 21. 
4 Исто, стр. 19. 
5 Миленко Вукићевић: Знаменити Срби муслимани, Београд, СКЗ, 1906, стр. 58.  
6 Исто. 
7 Amedee Chaumette-des-Fosses, Putovanje po Bosni 1807 i 1808. godine, Napredak, 
Zagreb, 2012, str.71. 
8 В. Ћоровић, Политичке прилике у Босни и Херцеговини, стр. 20-21. 
9 Amedee Chaumette-des-Fosses, Putovanje po Bosni 1807 i 1808. godine, str. 79. 
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босанскијех бегова и капетана“10. Да је Турска у томе успела сведоче и 

страни дипломатски и обавештајни извори из тога времена који наводе 

да су „Босанци увијек били главни бедем Турске против европских сила. 

Непрестано су у притајеном или отвореном рату са сусједима“11. Зато су 

од Турака добили привилегију да не служе војску дуже од два месеца ван 

Босне, и били су им толерисани чак и обичаји из времена када је Босна 

била хришћанска држава, па су тако готово сви муслимани-Босанци и 

поред права на више жена имали само једну, девојке би до удаје биле 

откривених лица и јавно говориле са младићима, такође одржала се, 

иначе исламу врло опречна, слобода избора мужа, и сл12. Амбивалентан 

однос према православним Србима је прећутно исказиван и тиме што је 

православна раја плаћала мањи харач од Цигана (Рома) који су били 

муслиманске вере13. 

Пре него што су и почеле буне Босанци су имали неписано право 

да „смењују свог везира чим покаже чврсту руку“14, што су често чинили 

сачињавањем лажног годишњег извештаја (арзмахзар) о његовој 

грамзивости и наклоњености Западним силама који је слат Порти након 

чега би везир бивао разрешен дужности, а што је заправо била предигра 

будућих оружаних побуна. То се догађало тако често да су везири ретко 

остајали у Босни дуже од две године. Нема сумње да је умањењу 

везировог ауторитета свакако доприносило и то што им је власт била и 

од стране султана временски ограничена.  

Своју неписану дозу самосталности босански муслимани су 

доказивали сваком везиру, а поготово од времена посрнућа Турског 

царства, одмах по везировом приспећу кроз низ симболичких гестова 

његовог ниподаштавања. На пример, везир се према старом праву смео у 

Сарајеву, које је било богато и самостално скоро колико и Дубровачка 

                                                             
10 М. Вукићевић: Знаменити Срби муслимани, стр. 58 
11 Amedee Chaumette-des-Fosses, нав. дело, стр. 96. 
12 Види: Amedee Chaumette-des-Fosses, Putovanje po Bosni 1807 i 1808. godine, str. 
48-49, 52-53.  
13 Исто, стр. 102.  
14 Исто, стр. 74. 
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република (une vеritable republiquе)15, задржавати само кратко. Када би 

пристигао у Сарајево и поред указаних почасти било би му наложено да у 

град може са њим ући само две стотине наоружаних људи док остали 

бивају разоружани пред градом. Везиру се уз све почасти саопштава да 

као најдражи мусафир (гост) у Сарајеву има смештај и храну само за три 

дана након чега је дужан кренути за Травник као седиште своје власти. 

Због негостољубивости домаћих муслимана везири су веома мало лично 

приходовали, ретко су доводили хареме у Босну и уопште су своје 

постављење и одлазак у Босну сматрали пре казном него наградом16. Ни 

сама Порта „од 1805. није ништа приходовала од Босне, већ је тамо, 

напротив слала веће или мање износе“17. 

Само за време трајања првог српског устанка осиљени босански 

капетани и јањичари су сменили низ султанових везира (Бећир-паша, 

Мустафа-паша Смајилпашић, Хозрев Мехмед паша, Ибрахим Хилми-

паша…)18, свесни да Порти очајнички треба помоћ босанске војске у 

борби против устаника у Србији, и да ће зато морати да изађе у сусрет 

свим захтевима босанских феудалаца.  

Догађаји који су предмет нашег интересовања падају у време 

владавине султана Махмуда Другог. И он је, као и многи султани пре 

њега, променио низ неуспешних везира-управитеља Босне и 

Херцеговине и започео низ својих, наставивши и са спровођењем неких 

пре тога зацртаних, реформи Турског царства, настојећи да га спаси на 

тај начин. Решивши да поврати контролу над Босном за новог везира у 

њој је именовао немилосрдног верског фанатика Џелалудин-пашу, 

енергичног и непоткупљивог хоџу, чији је пут од Београда до везирског 

трона у Травнику у пролеће 1820. године био и буквално обилно заливен 

проливеном крвљу преко 300 босанских ага и 20 капетана, међу којима 

су били и они најмоћнији: Сали-ага из Сребрнице (пријатељ кнез 

Милошев); Кулин капетан; Бећир-паша; Крупа-калетан; Осман-капетан 

                                                             
15 Рertusier, La Bosnie considеre dans ses rapports avec L’empire Ottoman, Paris 
MDCCCXXH, стр. 211- 212.  
16 A. Chaumette-des-Fosses, нав. дело, стр. 75. 
17 Исто, стр. 105. 
18 Д. М. Павловић, нав. дело, стр. 4.  
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из Градачца; муселим Ибрахимбег из Плеваља ; барјактар Ахмед Фочић 

из Сарајева… Капетане од Бихаћа, Острошца и Санскога моста је 

протерао, а чувени Смаил-ага Ченгић и Али-ага Ризванбеговић, као и низ 

других, бекством се спасише од Џелалудиновог гњева. Хришћане је 

штедео. Погубио је само два хришћанина. Иако je и он Босном управљао 

кратко време, успео је да поврати мир и ред. За време његовог режима 

Босна je одиста била земља потпуне личне и имовинске безбедности које 

је он у султаново име гарантовао необично суровим мерама. Завео је 

интерне пасоше без којих се није могло путовати ни улазити у градове. 

Скоро у потпуности је искоренио до тад масовна разбојништва, прошњу 

и скитњу19. И поред тога отпори босанских феудалаца Порти су се 

наставили па избегли босански прваци успеше интригама у Цариграду 

да издејствују и смену Џелалудин-паше у новембру 1822. Међутим, 

његова напрасна смрт спаси га тог понижења. 

 Нови везнир, Селим-паша, имао je тежак задатак да спречи 

оружане сукобе који су одмах избили између припадника прогоњеног 

племства и присталца Џелалудин-паше, што се окончало протеривањем 

Џелалудинових присталица из Босне. Алн се ни Селим-паша нпје дуго 

одржао јер већ 1825. и он би смењен, а нови везир постаде Хаџи-Мустафа 

паша. 

И на његове реформско-модернизацијске покушаје су врло 

непокорно реаговали привилеговани друштвени слојеви у Босни и 

Херцеговини који су у султановим реформама исправно видели крај 

својих средњевековних привилегија. Иако су се највише бунили против 

„низамског тијесног одијела“, босански муслимани су уствари иза маске 

очувања традиција одбијали покушај чвршћег стављања Босне и 

Херцеговине под централну власт чему је у крајњем водила институција 

„низами џедида“ (новог поретка). „Низами-џедид“ је промовисан као 

темељна реорганизација турског царства која је подразумевала нови 

поредак који се увелико угледао на Европу - са европском 

администрацијом, европским правосуђем, европском војском, па и са 

европским духом, у коме неће више постојати јањичари и у коме ће бити 

                                                             
19 Према: Safet Beg Bašagić-Redžepašic, Kratka uput u prošlost Bosne i Herzegovine, 
Vlastita naklada, 1900. Sarajevo, str. 131. 
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укинуте све привилегије за муслимане нетурског порекла, што је, разуме 

се, највише незадовољства изазвало у Босни и Херцеговини чији су 

муслимани који нису били Турци без сумње уживали највеће 

привилегије у Турском царству, и где је племство увек било бројно. 

Непосредно пред Први светски рат у Босни и Херцеговини је још увек 

било преко 10.000 ага и бегова20. 

Иако је од Бошњака као идејни творац ове радикално нове 

организације турског друштва, државе и војске, оцрњен султан Махмуд II 

погрдно назван „Ђаур-султан“ , он то није био, већ је то била замисао 

једног од његових претходника, султана Селима III (1789-1807) који је 

своје неуспеле покушаје реформи платио главом. Посебно осетљиво за 

босанске муслимане је било питање даље судбине јањичара, веома 

бројних и привилегованих у Босни и Херцеговини. Почетком 19. века 

било их је пописано у Босни и Херцеговини чак 78.000, не рачунајући 

хисарлије (чуваре тврђава) и сејмене (лаке трупе састављене углавном 

од најсиромашнијих слојева становништва). Јањичарских старешина 

јањичарага, ајана и капетана само у Сарајеву је било 12.00021. Њихове 

привилегије биле су велике. Примера ради, чим би се јањичару родило 

мушко дете он га је уписивао у списак за плату22 која је од тог тренутка 

текла доживотно. Зато су, како каже Ћоровић, Босанци „одбијали све“23 

што је као новотарија стизало из Цариграда чиме су не само исказивали 

своје неповерење, већ и своју персоналну аутономност у виду растуће 

непокорности, која је већ прелазила у анархију. Босна и Херцеговина је у 

то време практично била у рукама 36 капетана који су је изделили на 

исто толики број капетанија чије је седиште било у већим или мањим 

градова. Напетост између њих и Цариграда је расла јер је било све 

очигледније да је, мада слаба, турска централна власт и поред све своје 

попустљивости према босанском племству решила да стави тачку на 

растућу локалну анархију. Са друге стране и босански феудалци су знали 

                                                             
20 Према: Бранко Чубриловић, Петар Кочић и његово доба, Бања Лука – Загреб, 
1934, стр. 145.  
21Д. М. Павловић, нав. дело, стр. 2. 
22 A. Chaumette-des-Fosses, нав. дело, стр. 98.  
23 В. Ћоровић, Политичке прилике у Босни и Херцеговини, стр. 20. 
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да тако неће моћи довека да се понашају према султану и да ће одговор 

азијатске власти иако је тежила да обуче европско рухо бити суров.  

Њихове слутње су биле основане. Увођењем низама јањичари су 

требали нестати као анахрона институција. Слабашна финансијска моћ 

Турског царства није више могла издржати да редовно шаље месечне 

плате (улефу) јањичарима само да се не би побунили. Они, наиме, више 

нису, и поред редовних прихода, испуњавали своје војне обавезе живећи 

од старе славе и своје позиције латентне претње султану.  

Када је Махмуд Други повукао радикалан потез у спровођењу 

реформе укинувши институцију јањичара 1826. године, после чега је 

затро побуњени јањичарски оџак у Цариграду „уз ужасан покољ“24 

одсекавши 6.000 јањичарских глава на Хајтмејдану25, у Босни и 

Херцеговини је завладала паника не само међу јањичарима, него и међу 

наследним капетанима26 и ајанима који су основано претпостављали да 

су следећи на реду. Нарочито велико врење је настало у Сарајеву у коме 

је био најбројнији и најбунтовнији јањичарски оџак у Босни и 

Херцеговини који је бројао 12.000 јањичара под оружјем. Забринутост 

због анархије у великом граду Сарајеву, у коме су уз то од 60.000 

становника трећину чинили хришћани и Јевреји, била је велика не само у 

Цариграду, већ и у околним земљама, пре свега у Аустро-Угарској јер је 

због своје либералности Сарајево деценијама пре тога било уточиште 

разних иностраних политичких пустолова и прогоњених револуционара 

из целе Европе, и то у изненађујуће великом броју – понајвише 

Италијана, Енглеза и Француза. Њих нико није дирао па су зато остајали 

да живе у Сарајеву, ширећи у њему „кужне идеје либерализма“, како се 

изразио гувернер Далмације Томашич у свом извештају из 1830. 

аустријском министру унутрашњих послова грофу Седлницком, и то 

                                                             
24 М. Вукићевић: Знаменити Срби муслимани, стр. 64. 
25Д. М. Павловић, Покрет у Босни и у Албанији против рефорама Махмуда II, 
Српска Краљевска Академија, Београд, 1913, стр. 2.  
26 У то време у Босни и Херцеговини је било 36 капетана. Функција капетана је 
била наследна и увек се преносила са оца на најстаријег сина. Постављани су 
изнова сваке године у време Курбан-Бајрама на основу повеље коју је издавао 
везир. 
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чинили чак и онда када би одлучили да се исламизирају27. Из Босне тада 

све чешће пристижу у друге крајеве вести да су се „Бошњаци већ одвећ 

побунили, и да су дућани у Сарајеву позатварани“28, како обавештава 

„успаване“ чланове Магистрата ужичког расрђени кнез Милош 

Обреновић који је био веома заинтересован за прилике у Босни и 

Херцеговини ради реализације циљева Србије. 

О томе каква је атмосфера владала тада у Босни Херцеговини и 

колико су босански феудалци били осамостаљени и осиљени најбоље 

сведоче речи водећег херцеговачког феудалца Али-паше 

Ризванбеговића, који је поставши везир у Мостару јавно узвикнуо пред 

свим присутним: „Ево вам цара у Мостару, не треба вам више ником да 

идете у Стамбол“29. 

Султан је због свега тога журио да напокон уведе ред у 

непослушну Херцег-Босну. Стога и у Босну по збивању у Цариграду 

„послије десет дана стиже нарочити посланик из Цариграда с ферманом, 

те обзнани како се укидају јањичарски оџаци“30. 

Босански везир Мустафа-паша додатно учини раздражујући гест 

занемаривши обичај да се ферман који је адресиран на народ отвара и 

чита тек на скупу беглербегова, капетана и ајана и тиме директно указа 

на њихову даљу судбину. Карактерно слаб и недорастао ситуацији 

Мустафа-паша се није ни могао, а ни умео одупрети антиреформском 

покрету па je пустио незадовољнпке не само да протествују већ и да 

спрече њихово увођење. Антиреформски покрет је основао јањичарски 

ага, Кара-Али Рушчуклија заједно са Фејз-ага Турнаџијом окупивши 

тридесет две аге пре него што је у Сарајево и стигао нарочити везиров 

изасланик, Батал-ага. На његов позив виђенијим Сарајлијама да се окупе 

како би им се прочитао царски ферман о укидању јањичара — нико не 

дође. Отпор султану и везиру je био тако добро органпзован да је 

понижени царев изасланик морао сачекати Бајрам, да би верницима који 

                                                             
27 Д. М. Павловић, нав. дело, стр. 2. 
28 Писмо Књаза Сербског Милоша Обреновића Ужичком Магистрату. Крагујевац 
7. јануара 1831. No. 2831.  
29 Према: В. Ћоровић, Политичке прилике у Босни и Херцеговини, стр. 21. 
30 М. Вукићевић, нав. дело, стр. 64. 



БОЈ КАПЕТАНА ХУСЕИНА ГРАДАШЧЕВИЋА НА КОСОВУ 1831. …  

 

231 

су били окупљени због празника, а не због њега, прочитао ферман. Такав 

поступак изазва бес окупљених па јањичари изасланика Батал-агу 

протераше и формираше у царевој џамији „неку врсту егзекутивног 

одбора“. Тај одбор је упутио у свих 36 округа у Босни захтев да се не 

прихвати царев ферман са чим се сложило чак 32 округа.  

Њихов одговор на све то је био сазивање наменске скупштине у 

септембру 1826. године са које је упућена молба султану да се уздржи од 

укидања јањичара у Босни и Херцеговини. Безуспешност тог покушаја је 

хомогенизовала одлучне и неодлучне босанске феудалце и они 

подигоше устанак који је резултирао везировим бекством из Травника 

последњег децембарског дана 1826. и његовим склањањем првих 

јанурских дана 1827. године у Београд.  

О тим, као, необично важним политичким догађањима у Турској 

царевини, кнез Милош извештава 23. јануара 1827. грофа Неселрода у 

Петроград: „Како је скоро дошао у Србију суседни провинција Албаније и 

Босне хати-шериф, који садржи указ да се униште у поменутим 

областима јаничари и уведе низами-џедид, муслимански становници 

нису хтели примити тај хати-шериф. Албанези, не бунећи се јавно 

против султана, очекују на свршетак буне Босанаца, који су свечано 

одрекли покорност Порти. Курири послати од Порте с нужним 

ферманима у Босну, Босанци их не примише, већ силом и претњом 

вратише их натраг. 

Хаџи-Мустафа-паша, одређен за босанскога пашу, бивши у 

Травнику, није био у стању да пашалук умири и да га склони на 

поданичку дужност. Град Сарајево покретач је бунтовника и по примеру 

његовом сви становници Босне прете смрћу свакоме, који би се дрзнуо и 

поменути само уништење јаничара и завођење свима мрских низама“31.  

 Власти у Цариграду су биле разочаране због неспособности 

Мустафа-паше због чега га хитно сменише, а када је 1826. дошло до 

јањичарске побуне у Цариграду, за новог везира у Босни поставише 

Абдурахман-пашу, дотадашњег београдског валију. 

                                                             
31 Према: М. Вукићевић, нав. дело, стр. 65-66. 
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Његов начин смирења Босне није се нимало разликовао од 

начина његовог претходника. У Зворнику је „на превару убио седам 

угледних сарајевских ага, у Мостару преко три стотине, у Травнику преко 

две стотине опозиционара, запленивши свима имања, а затим је 

распустио јаничарски ред“32. Међу погубљенима су били и најугледнији 

босански феудалци попут Авдаге Милошевића, Фејзаге Турнаxије и 

Бакаровића33. Препознавши у Сарајеву главни центар дотадашњег 

отпора Цариграду, преселио је седиште везирске власти из Травника у 

Сарајево и у њему сваки дан вршио погубљења босанских првака34 док 

није успео да уведе контролу над целом Босном. 

Успеху Абдурахман-паше свакако је допринело уплитање Аустро-

Угарске која је преко својих војних руководстава тражила од босанских 

првака да не пружају отпор долазећем новом везиру, о чему сведочи и 

запис Милоша Обреновића: „кордони команде аустријског правитељства 

дозвали су у Костајницу калимане босанске и саветовали им да буду 

покорни Порти“35.  

Након сваког, па и овог масакра босанских првака, следио је по 

правилу намет на вилајет. Пошто се успех у политици увек изражава и 

звецкањем новца, Абдурахман-паша у својству новог везира натури свим 

становницима Босне и Херцеговине „силне глобе, те се тако Срби све три 

вјере нађоше у тешком положају“36. Забележено је да су многе Сарајлије, 

независно од верске припадности морале заложити своје куће до 

намирења намета Абдурахман-паши, а како је било обичној раји да се 

само претпоставити. И тај моменат - груб експлоататорски, скоро 

пљачкашки однос према Босанцима и Херцеговцима све три вере од 

стране правих турских великодостојника, њихово изједначавање Херцег-

Босанаца у понижености и ојађености глобом, доприносио је убрзаној 

                                                             
32 Владимир Стојанчевић: Српски народ под турском влашћу у првој половини XIX 
века, у:„Историја српског народа“, књ. V, СКЗ, Београд, 1994, стр. 228.  
33 Владимир Ћоровић: Босна и Херцеговина, поучник СКЗ, Београд, 1925, стр. 68.  
34 Д. М. Павловић, нав. дело, стр. 7.  
35 Писмо кнеза Милоша Обреновића од 23. јануара 1827. године грофу Неселроду 
у Петроград, према: Миленко Вукићевић, нав. дело, стр. 66.  
36 Исто, стр. 70. 
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хомогенизацији припадника све три вере у Босни против заједничког 

тлачитеља. Осећај да их пљачка иста рука стварао је нове, мада муком 

изазване, канале блискости између православних, муслимана и католика 

и чинио да „није далеко кад ће се сви наћи у једном табору“37.  

Привремено примирена Босна поново је почела да диже главу 

1828. године по избијању руско-турског рата. На позив Абдурахман-паше 

за мобилизацију ради слања Босанаца на фронт избила је спонтана 

побуна. У гушењу буне везир је користио и артиљерију и са сваке стране 

је погинуло око стотину људи. Ипак је морао побећи из Сарајева, 

оставивши чак и харем. На вест о томе босанска војска која се 

концентрисала на Дрини ради преласка се разишла, а онај део који је већ 

прешао у Србију се вратио у Босну38. На дунавско ратиште је услед тога 

отишао тек део бројне босанске војске, што је допринело да Руси брже 

сломе турски отпор и избивши у близину Цариграда изнуде по Турску 

неповољан Једренски мировни уговор ослабивши је још више губитком 

неких територија. По том уговору Србији су додељени, али не одмах и 

прикључени, Јадар и Рађевина.  

За непружање помоћи од стране Босанаца султану био је по кнезу 

Милошу у великој мери крив Абдурахман-паша: »Но колпко кривимо 

Бошњаке толико морамо и Абдурахман-пашу кривити, који je глобама, 

убиствима и другим зулумима Бошњаке и на себе и на цара огорчио."39 

Зато за везира у Босни у лето 1828. би постављен Али-паша 

Моралија, а седиште везирово се поново пресели у Травник. Он одмах 

заузе мирољубиву позицију настојећи да одобри разбеснеле боснаске 

феудалце и уместо да скупи 60.000 војника из Босне ради слања на руски 

фронт, он прихвати да их буде упола мање. Од тих 30.000 војника одвојио 

је 3.000 да се појачају турски гарнизони у бунтовној Србији. У Београд је 

капетан Тузла требало да поведе 1.000 људи, а капетану Хусеину 

Градашчевићу је пало у део да са 500 војника иде у Шабац. Међутим, 

                                                             
37 Исто.  
38 Д. М. Павловић, нав. дело, стр. 8.  
39 Писмо кнеза Милоша из Остружнице 13. јула 1828. депутацији у Цариград. Кн. 
Канцеларија, Срп. Држ. Архив  
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Босанци су тако споро окупљали војску да су је скупили тек на завршетку 

рата због чега није ни отишла на ратиште, па се и даље може говорити о 

отпору, мада прикривеном. У времену мира Али Намик-паша је 

покушавао тихо да спроведе султанове реформе придобијајући на разне 

начине присталице за то међу босанским феудалцима. Као повољан 

моменат да отворено иступи са захтевом за стриктним спровођењем 

реформи му се учинио почетак 1831. када је Мехмед Решид-паша у крви 

угушио устанак Албанаца и остао са војском у Македонији. Зато већ у 

јануару те године дође из Цариграда у Босну специјални султанов 

намесник са задатком да помогне Али Намик-паши у спровођењу 

реформи због чега изби у Сарајеву побуна. Само за један дан побуњеници 

погубише 25 важних везирових присталица док многи побегоше из 

града. Након тога босански капетани одлучише да се састану у Тузли 

ради разматрања одлуке о заједничком отпору. На том већању које је 

потрајало 15 дана (од 20. јануара до 5. фебруара 1831.) донета је одлука 

да се одбаце цареве реформе и да се за заповедника целе босанске војске 

изабере најталентованији од војсковођа међу њима, капетан Хусеин 

Градашчевић. Иако је породица Градашчевнћа била у том тренутку међу 

најбогатијим у Босни, због његове младости су старији, пре свега 

херцеговачки бегови Смаил-ага Ченгић из Гацког, Али-ага 

Ризванбеговић из Столца, Сулејман-пашићи Ибрахим, Мухамед и Осман, 

Лутфи-бег Реџепашић, Хасан-бег Ресулбеговић и капетан Осман 

Мушевић, били против његовог избора и иступили су из 

антиреформистичког покрета. Против Хусеина Градашчевића су била из 

зависти и његова оба рођена брата Ибрахим и Осман, а у свом инату су 

отишли тако далеко да су ступили у султанову војску и обукли „низам“ – 

међу побуњеницима омрзнуто ново турско војно, „по европски“ кројено 

одело. Може се рећи да је скоро цела Босна била уз Градашчевића, а 

скоро цела Херцеговина против њега. Сасвим је логично што се тако 

догодило јер је у Босни која је била много богатија од Херцеговине било 

далеко више племића и јањичара, а нарочито оних капетана и ајана који 

су као крвно ненаследно племство највише били погођени реформама 

које су им одузимале све привилегије, па је отуда број и утицај таквих у 

Босни био далеко израженији него у Херцеговини. 

Најважније одлуке које су тада донете биле су: апсолутно 

неприхватање нове реформске војске и новог модела опорезивања, 
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хитно склапање савеза са побуњеним скадарским пашом, и - што је од 

историјске важности - остварење независности Босне40 милом или 

силом. Тиме је дугогодишњи отпор босанских феудалаца Цариграду 

напокон добио и своју организациону и институционалну форму и свој 

програм. 

Млак покушај Намик-везира да са босанском војском оданом 

султану која је бројала свега 2.500 људи изађе војнички на крај са много 

бројнијим побуњеницима резултирао је битком две војске испред града 

Травника 26. марта 1831. у којој је Градашчевић до ногу потукао 

везирову војску. Након тога везир Намик се затворио са свега 200 

присталица у град Травник и преживљавао је тако што је успео убедити 

побуњенике да се и он одрекао султана. У том циљу је одбацио нову, 

низам-одећу и фес и обукао се по старински, што је од народа бурно 

поздрављено41. Од тога часа истински господар Босне био је Хусеин 

Градашчевић са својим капетанима. Очекивана предаја Намик-везира 

Градашчевићу прослављена је од стране побуњеника спаљивањем свих 

мрских низам-униформи које је везир донео из Цариграда, а њему су 

уручени захтеви који су се сводили на следеће: „Први je био да Порта 

опозове привилегије дате кнезу Милошу (мисли се на давање 

подрињских спахилука Србији који су до тад припадали Босни, а којима 

је владао побуњени Али-паша Видајић – примедба ДС); други, да опозове 

војне реформе; трећи, да се укине везирство у Босни; четврти да се да 

право Босанцпма да сами себи бирају шефа земље, и пети, да се Порта 

одриче сваке контроле и мешања у унутрашње послове босанског 

вилајета“42. За дозвољавање увођења аутономије и републиканске форме 

избора и владања (eine eigene republikanische Regierungs-form)43, као и за 

друге захтеване уступке, коje је требало да учини побуњеним Босанцима, 

Порта би према том предлогу добијала од њих годишње много већи 

                                                             
40 Нота Н. К. R. у Staatsarchiv-y ddo 18. марта 1831. и Јевремови извештаји кнезу 
Милошу од 23. јануара, 28. јануара и 8. фебруара 1831. (Српски Државни Архив) 
41 Извештај генерала барона Сигентала у Staatsarchiv-y (Ad Notam d-or H. K. r. R. 
an die St. Kzl. d do 26. April 1831) 
42 Д. М. Павловић, нав. дело, стр. 18. 
43 Захтеви побуњеника су у потпуности објављени и у бечком листу Wiener 
Zeitung од 3. маја 1831. г. 
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износ него што је деценијама успевала да прикупи из разуларене Босне. 

У најкраћем, „однос Босанаца према централној влади састојао би се у 

томе што би признавали султанову врховну власт и плаћали два 

милиона гроша годишњег данка“44, односно четири хиљаде кеса злата. 

У захтевима које је по освајању власти у Босни побуњени 

босански беговат упутио Цариграду јасно се поред одбацивања реформи 

назире велика аутономија Босне и Херцеговине и свођење ингеренција 

централне власти и Порте над Босном и Херцеговином на претежно 

формално-декларативни политички суверенитет и на реалне 

финансијске обавезе Босне и Херцеговине према султану.  

 Нема сумње да је захтев за аутономијом Босне био инспирисан 

аутономијом коју је већ задобила суседна Србија, као и да су свој 

добринос томе дали и бројни странци, проносиоци либералних идеја 

који су своје уточиште у то време нашли у скоро самосталном граду 

Сарајеву.  

Уплашен развојем догађаја велики везир Мехмед Решид-паша је 

покушао да искористи Османа Градашчевића, рођеног брата Хусеиновог, 

да утиче на окупљене капетане у Травнику да се покоре царској власти, 

али је Хусеин Градашчевић то спречио тако што је царев гласник који је 

био упућен његовом брату на време пресретнут. Након тога, велики 

везир је покушао да директно утиче на Хусеина Градашчевића шаљући 

му свога изасланика салахара Сулејман-агу, али Градашчевић је истог 

протерао за Србију, једва га спасивши од линча разбеснеле гомиле због 

његовог низамског одела. На реду је био говор оружја. Свестан тога 

Хусеин Градашчевић је почео енергично окупљати војску за рат против 

султана, али и поред његове строгоће и марљивости припреме за то су 

текле много спорије него што је ситуација то налагала. Херцеговачко 

племство га је игнорисало, крајишки капетани су каснили, па чак и њему 

верни Видајић није скупио онолико војске колико је обећао јер више није 

могао да скупи харач у Јадру, пошто је Јадар султан уступио 

Хатишерифом Србији, па иако то још није било спроведено у живот, 

народ у Јадру је одбијао да плаћа харач позивајући се на султанову вољу 

                                                             
44 Фуад Слипичевић, нав. дело, стр. 116.  
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као врховну. Иако је Хусеин Градашчевић кренуо из Травника 13. априла 

1831. ка Косову, морао је код Бусоваче подоста да сачека док му се 

прикључе њему одани капетани са својим војницима. 

За могуће разумевање одлуке босанских муслимана да се 1831. 

године суоче са султановом војском баш на Косову пољу неопходно је 

анализирати и шире догађаје у босанском окружењу који су претходили 

том боју.  

Пре свега, не само Босна већ и друге административне јединице 

Турског царства су од краја XVIII и у првим деценијама XIX века све више 

пружале отпор „новачењу“. Није било дела царевине у коме тада није 

било мањих или већих побуна45. Пазван-Оглу у Видину, дахије у 

Београдском пашалуку, Мустафа-паша Бушатлија у Скадру, и многи 

други, крунили су својом непослушношћу већ увели ауторитет и 

сваковрсно умањену моћ Цариграда.  

За нашу тему је од посебног значаја увид у арбанашки 

антиреформистички и сепаратистички покрет који је предводио 

Албанац Мустафа-паша, скадарски везир, који се први подигао против 

султанових реформи које су знатно задирале у његове финансијске 

интересе и драстично умањивале његову моћ. Уместо њега и осталих 

паша, ага и бегова порез би убудуће скупљали посебни цареви 

чиновници и сваки грош би био слат у султанову касу, феудалци би 

постали обични грађани, а сви Албанци су морали предати сво оружје и 

никад га више јавно не носити, сем у рату, што је највише погађало 

племенску свест албанског народа коме је оружје традиционално много 

значило. Власт над Албанцима требало је да преузму регуларне 

султанове трупе у којима није било Албанаца. Осим тога, Мустафа-паша 

је имао и додатни мотив јер је потајно снивао да уз помоћ Русије постане 

и господар независне Албаније, што су султанове реформе потпуно 

онемогућавале. 

Жесток и опасан противник султана Махмуда Другог, Мустафа-

паша, је, не одричући формално покорност Порти, успео да окупи 40.000 

                                                             
45 Исто, стр. 2. 
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војника и већи број паша из суседних пашалука у Албанији и Старој 

Србији и тако прошири своју територију на Дукађин, Дебар, Охрид, 

Елбасан и Трговиште, а потом је створио и тајни војни савез са Милошем 

Обреновићем који га је материјално помогао са 250.000 гроша у 

долазећим биткама против султана46, и обећао му још толико јер му је 

Мустафа-паша тражио преко свог повереника Армаша пола милиона47. У 

исто време кнез Милош је за сваки случај преко својих повереника слао и 

султану изразе своје најдубље лојалности, а повремено и информације о 

Мустафа-пашиној војсци и њеном кретању. Исто тако је обавештавао о 

сваком свом потезу са Мустафа-пашом и руску страну, пре свега грофа 

Неселрода. 

Сматрајући кнеза Милоша својим природним савезником и чак и 

пријатељем, Мустафа-паша је од њега тражио да изађе с војском на 

границу, па када Софија падне у руке Мустафа-паше Милош заузме Ниш. 

Иза те примамљиве понуде стајала је намера Мустафе-паше да се на тај 

начин и Милош јавно декларише као део побуњеничког покрета, што би 

Србију увело у рат, а Мустафи-паши скадарском обезбедило коначни 

тријумф. На тако отворену акцију против султана Милош се није усудио. 

Присталице побуњеног Мустафе-паше су ипак и без њега „успеле да се 

докопају Ниша и да заузму Скопље и Софију“48. Уз Мустафа-пашу су у том 

војном подухвату биле паше од Призрена, Приштине,Тетова, Скопља, 

Пећи, Ђаковице, Врања, Лесковца и Ниша, као и сви Мирдити из Северне 

Албаније одакле је био родом, али у немалој мери и Стара Србија у којој је 

живео известан број, њему склоних Албанаца и бошњачких бегова.49 

Осим тога, Мустафа-паша је за свој отпор султану и његовим реформама, 

приказујући их као „антишеријатске“ придобио и верске вође, што 

                                                             
46 Д. Павловић, Покрет у Босни и у Албанији против рефорама Махмуда II, 
Београд, 1913, стр. 75. 
47 Кнез Милош извештава свога брата Јеврема о Армашевој мисији и наводи, да 
je обећао »да ће му до месец дана и опет толико дати .. ваља ми гледати шта ће 
донде урадити и оће ли папредовати, пак му могу онда и више дати“ — 
Преписка Јевремова, одговор киеза Милоша од 28. марта 1831 г. Cpп. Држ. Архив. 
48 Владимир Стојанчевић, нав. дело, стр. 82. 
49 Д. М. Павловић, нав. дело, стр. 75. 



БОЈ КАПЕТАНА ХУСЕИНА ГРАДАШЧЕВИЋА НА КОСОВУ 1831. …  

 

239 

Градашчевић на свом простору деловања не само да није успео, већ их је 

имао и против. 

У жељи да своје успехе учини трајнијим Мустафа-паша је 1830. 

потражио савезнике у побуњеном босанском беговату и у суседној Црној 

Гори. Иако су му планови о савезништву са Црном Гором били нереални, 

кнез Милош Обреновић му је својим великим залагањем тајно обезбедио 

бар то „да га Црногорци оставе на миру“50.  

Што се тиче савеза са босанским побуњеницима, иако је 

традиционално „племенска мржња између Босанаца и Албанаца била 

велика“51, њихови интереси су се у том тренутку поклапали. Босанско 

антиреформистичко племство је и прижељкивало савез са моћним 

скадарским везиром који је око себе већ окупио немали број паша из 

Албаније и Старе Србије. Изгледало је не само њима и Милошу, већ и 

многим другим, да ће Мустафа-паша прикупивши војску задати 1831. 

Порти одлучујући ударац и натерати султана на абдикацију. Освајање 

Ниша, Скопља и Софије од стране истомишљеника и присталица 

Мустафа-паше само је ишло у прилог таквом уверењу.  

Зато се побуњени босански прваци, још 1830. обратише Мустафа-

паши са предлогом да направе савез против „ђаур-султана“ који погази 

старе обичаје и окрену се од ислама. На истом већу на коме су изабрали 

младог капетана Хусеина Градашчевића за вођу свог покрета донели су и 

такав закључак, који је у свом првом делу више изражавао босански, а у 

другом делу више обухватао арбанашки став.  

Одговор скадарског везира је био позитиван. Међутим, осиљени 

скадарски везир није хтео да дуго чека на Босанце. Осокољен успесима, 

јавним савезом са Босном која је такође одрекла Порти покорност, 

тајним савезом са кнезом Милошем и променом држања Црне Горе, 

кренуо је сам у одлучујући рат против султана. То је сасвим одговарало 

султану који је хтео да се прво обрачуна са албанским, а потом са 

босанским побуњеницима. 

                                                             
50 Михаило Гавриловић: Милош Обреновић, књ. III, Београд, 1912, стр. 340.  
51 Исто, стр. 334.  
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Иако је упитно колико су војничке процене Мустафе-паше о својој 

снази биле реалне, сигурно је да је дипломатским путем добро обезбедио 

своје залеђе из правца Црне Горе. Наиме, након смрти владике Петра I, 

кога Мустафа-паша „није сматрао човеком од речи“52, он поможе Петру II, 

„који је био у ово време само ђакон“53 да напредује у звању: „Да би га 

придобио за себе, нареди рашко-призренском епископу да га произведе 

за архимандрита, затим закључи уговор о миру с њим“54.  

Но, ратна срећа није пратила амбициозног скадарског везира. 

Његов ратни поход на султанову војску започет марта 1831. завршио се 

тешким губицима у три битке, и страшним и коначним поразом 21. 

априла исте године на планини Бабуни, у теснацу између Прилепа п 

Велеса, недалеко од Бабуш Хана. По завршеној бици сурови велики везир 

је погубио још три хиљаде од мноштва заробљених Албанаца. 

Покушавши неуспешно да у Призрену окупи нову војску бар од 

најамника, скадарски паша није имао другог излаза но да се са свега 

стотинак преосталих војника повуче након тога у Скадар јер су 

Црногорци били затворили границу према његовом пашалуку, одбивши 

његову молбу да добије азил и забранивши не само њему, него и 

члановима његове породице да је пређе. У Скадру је Мустафа-паша 

ускоро био опкољен од султанове војске, издржавши са око 800 војника у 

скадарској тврђави опсаду шест месеци, тачније све до 10. новембра 

1831. када је на његову молбу упућену Метерниху аустријска власт 

успела да му обезбеди султанову милост под амнестационим условом да 

се пресели у Цариград. У Цариграду му је додељена једна палата и 

приман је од владара и његових министара са највећом пажњом јер 

султан није желео да ишта ремети његове планове за рат против 

побуњеног египатског паше55 Мехмед Алије. Заузврат, скадарски паша је 

дао султану и његовим људима бројне информације о својим везама са 

Русијом, кнезом Милошом и Мехмед-Алијом, пашом египатским56. Након 

                                                             
52 Исто, стр. 340. 
53 Исто 
54 Исто 
55 Д. Павловић, нав. дело, стр. 87. 
56 Исто, стр. 88. 
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Мустафа-пашиног напуштања Скадра његов антиреформистички покрет 

се међу Албанцима нагло осуо и запао у дубоку кризу. 

Сасвим разумљиво, пораз њиховог главног савезника Мустафе-

паше скадарског је изазвао лоше расположење међу босанским 

побуњеницима. Ипак, и поред тога, босански побуњеници на челу са 

капетаном Хусеином Градашчевићем су наставили да се спремају за 

битку против султана на Косову пољу како су, пре тих, по њих зацело 

врло неповољних, догађаја и планирали.  

Ту се отвара питање – зашто? Тај тренутак је уствари 

најзагонетнији, иначе би наша прича била обична дескрипција једне од 

многих тадашњих побуна против онемоћале Порте.  

Шта је то мотивисало Хусеина Градашчевића да се запути на 

Косово поље иако је било јасно да се Мустафа-паша Бушатлија као 

планирани потенцијални савезник Босанаца у судару са султановом 

војском налази у безизгледној позицији?  

Зацело је сигурно да су нетачне тврдње попут оне Фуада 

Слипичевића да су искључиво „у намјери да се уједине са снагама 

скадарског одметника Мустафа-паше Бушатлије босански феудалци 

извели своју војску на Косово“57. Вести о победама и поразима су до 

заинтересованих страна и онда путовале довољно брзо да би Хусеин 

Градашчевић сазнао за катастрофални пораз скадарског Мустафе-паше 

на планини Бабуни у априлу 1831. и евентуално одустао од битке коју ће 

водити у јулу. 

И зашто баш на Косову пољу? 

Познато је да Босанци нерадо ратују ван своје територије, а 

нарочито то није долазило у обзир у побунама против султана, осим 

тога, отпао је и разлог одласка на Косово због спајања са војском 

Мустафа-паше које фактички више није ни било.  

Томе треба додати чињеницу да је Косово од Босне подалеко, 

нарочито за пешадију, и да је то с војничке тачке гледишта Босанцима 

                                                             
57 Фуад Слипичевић: Историја народа ФНРЈ, II дио, Веселин Маслеша, Сарајево, 
1954, стр. 117. 
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био потпуно туђ и опасан терен на коме су се већ угњездиле султанове 

снаге након победе над Мустафа-пашом. Осим тога и Хусеин-капетану и 

његовом окружењу је добро било познато да султан спрема нову велику 

војску као казнену експедицију против непокорних босанских 

феудалаца. Нису ли добро познате домаће босанске планине и кланци 

имале логичну предност над никад виђеним Косовом до кога је, после 

дугог и исцрпљујућег пута, требало доћи на ноге захукталој султановој 

армади. Није ли логично било дочекати на свом тлу казнену експедицију 

већ из разлога што се је много лакше бранити него нападати, посебно на 

кућном прагу бранилаца када су и мотиви за борбу снажнији, него ићи у 

сусрет царској војној сили и тако поновити свежу грешку скадарског 

везира Мустафа-паше? 

Та и друга питања су довела до извесних расцепа у босанском 

руководству чему су помогле турске, и без сумње, у великој мери и кнез 

Милошеве интриге. То ипак није одвратило Градашчевића да се суочи са 

турском царском војском баш на Косову пољу.  

Ко је у ствари био тај млади и контроверзни војсковођа? О 

његовом лику и делању, па и разлозима одлуке која ће га учинити 

чувеним, сазнајемо из сачуваних оновремених записа, накнадних 

историјских белешки, државне грађе суседних земаља и његове преписке 

са личностима попут Милоша, Петра Петровића Његоша, као и из њихове 

преписке са другима. 

У најкраћем, Хусеин Градашчевић се родио 1802. године у 

Градачцу у угледној и богатој58 породици која је, мада пореклом од 

Црнојевића59, некад припадала ситном српском племству у Босни. Отац 

му је био Осман-капетан, опеван у народној песми због војних успеха, пре 

свега у сукобима са другим босанским феудалцима60, као и због своје 

„строге правичности, како према хришћанима тако и према 

                                                             
58 Исто, стр. 116. Такође и сам Градашчевић у писму Метерниху, према Михаилу 
Гавриловићу, нав. дело, стр. 373. 
59 Јован М. Поповић, «Кнез Милош и побуна босанских бегова», Време, 18. јуна 
1928, стр. 2.  
60 Види: A. Chaumette-des-Fosses, нав. дело, стр. 73. 



БОЈ КАПЕТАНА ХУСЕИНА ГРАДАШЧЕВИЋА НА КОСОВУ 1831. …  

 

243 

муслиманима“61, мада неки историјски извори указују и на његову 

свирепост62, а страдао је у једној, за оно време уобичајеној, сечи 

босанских првака, за време страховладе Џелалудин-паше, додуше 

изведеној на доста неуобичајен начин63. 

Хусеин Градашчевић је, према Куниберту и другим изворима, био 

добар муслиман64, али је „од оца и народа научио и лијепе српске 

обичаје“65. Истакао се рано у познавању ратничких вештина и са 19 

година је постао капетан градачачке капетаније и тиме један од 36 

капетана колико их је Босна заједно са Херцеговином смела имати.  

Поред војничке обдарености као битне карактеристике његове 

личности се још помињу „велика таштина, а нарочито лична храброст 

дотерана понекада до дрскости“66. Но, не само војничка храброст и 

вештина, већ и умеће јавног управљања, довели су младог капетана на 

чело побуњеничког покрета, а потом и целе Босне. Наиме, „Хусеинова 

капетанија беше најбоље управљана и најсрећнија у целој Босни“67. Да 

при томе не треба ипак имати илузије да се Хусеин баш у свему уздигао 

изнад свог времена и класног положаја, показује његов „праведни 

елитизам“ у односу на све који нису припадали вишој класи, што се 

односило и на Мухамеданце: „ма да је по нагону презирао рају као и 

                                                             
61 Миленко Вукићевић, нав. дело, стр. 59. 
62 «Капетан Градачца стрпао би за најмању сумњу рају своје области у тамницу, а 
петком по изласку из џамије било му је задовољство да пред њега изведу пар 
тих несретника над којима је огледао своју заиста изванредну снагу сијекући их 
на пола у пасу једним ударцем сабље.» Amedee Chaumette-des-Fosses, Putovanje 
po Bosni 1807 i 1808. godine, стр. 45.  
63 „Будући да га претпосљедњи везир Хусреф Мехмед није могао правно казнити 
за ова звјерства, послао га је у смрт у акцији против Срба, изложивши га 
непријатељској ватри у коловозу 1807. године.“ Amedee Chaumette-des-Fosses, 
нав. дело. стр.45.  
64 Куниберт, Српски устанак, стр. 312 и Михаило Гавриловић, нав. дело, стр. 352. 
65 Миленко Вукићевић, нав. дело, стр. 59. 
66 Михаило Гавриловић, нав. дело, стр. 352. 
67 Исто, стр. 353. 
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готово све своје једновернике, ипак их је штитио и не допушташе да их 

без разлога киње“68. 

Хусеин Градашчевић је политички сазревао целу другу деценију 

XIX века коју су у Босни обележиле сталне тензије и побуне против 

Порте, које су се редовно завршавале, прво раздором међу 

побуњеницима, а онда и њиховим масакром.  

Ако се данас у најкраћем хоће дефинисати Градашчевићев 

руководећи политички принцип могло би се рећи да је он гласио: снага 

отпора, али и победе је у јединству.  

У почетку је Хусеин Градашчевић заговарао само јединство 

муслиманских, традиционално међусобно завађених, првака у Босни и 

Херцеговини. Када га је политичка пракса поучила да то није могуће као 

апсолутно, већ само као претежно остварљиво решење, Градашчевић се, 

не успевајући као ни многи други да оствари слогу свих, рано суочио са 

осетљивим питањима ‒ шта је уствари народна слога и са још 

осетљивијим - ко су то сви ? 

На једној страни су при том стајали његово искрено 

мухамеданство и елитизам, а на другој наслеђени и развијени осећај за 

социјалну правду и, изнад свега, потреба да се Босна ослободи и 

ефикасно одбрани од турске доминације.  

Унутрашњи сукоби у Босни у којима је Градашчевић и сам, на свој 

специфично војнички ‒ витешки начин учествовао, и који су му 

метеорски уздизали име и респект код других, па чак и од побеђених 

правили пријатеље (као у случају победе над Али-пашом Видаићем који 

ће му након заробљеништва у коме се уверио у племенитост и 

великодушност Градашчевића постати највећи и најоданији пријатељ), 

нису потпуно задовољавали душу младог капетана мада су му донели и 

славу и место вође целог босанско-херцеговачког антиреформистичког 

покрета на скупштини свих ајана и капетана те бурне 1831. године. 

Тек са тог врха Хусеин Градашчевић ће политички прогледати. 

Око њега није било ни слоге, ни свих. Чим Хусеин би изабран за 

                                                             
68 Исто 
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врховног старешину, незадовољни том одлуком из побуњеничког кола 

иступише моћни херцеговачки феудалци Смаил-ага Ченгић, ајан гатачки, 

а потом Лутфи-бег Реџепашић, Хасан-бег Ресулбеговић и капетан Осман 

Мушовић, као и никшићки капетани, сви такође Херцеговци. Да би 

сломио побуњене феудалце са Градашчевићем на челу, босански везир 

Намик-паша је почетком маја 1831. побегао за Далмацију преко 

Имотског, а онда се, охрабрен поразом скадарског паше убрзо вратио у 

Херцеговину да подстакне уз устаничке отпаднике још неке феудалце да 

се сукобе са Градашчевићевим присталицама, позвавши при том и 

формално царску војску у помоћ против њих. 

Ипак, не може се рећи да је тај царски поход на Босну био 

наметнут Градашчевићу, а још мање да је био израз само везирове воље.  

Хусеин Градашчевић и његове присталице су у ствари отворено 

изазвали султана и Порту у рат против себе већ самим чином 

бескомпромисног и грубог одбацивања царских реформи, посебно 

низами-џедида, и зато су добро знали да их чека султанова освета. 

Свесни да су бројчано слабији, определили су се за то да офанзивом и 

продором у области које су остале лојалне султану стекну што већу 

предност у рату који је био неминован. Зато су, не чекајући да бране 

прагове, одмах започели са нападима и са заузимањем важних места 

пошто су у априлу 1831. године освојили Травник а потом понизили 

везира Намик-пашу пресвлачењем у босанско рухо компромитујући га на 

тај начин пред султаном и натеравши га тако да им се јавно, бар 

формално, придружи у борби против Порте.  

Иако свесни своје апсолутне и високоризичне супротстављености 

Цариграду босанско-херцеговачки прваци се сабраше у Сарајеву и у кући 

Златаревића већањем изабраше капетана Хусеина Градашчевића за 

босанског везира. Била је то већ директна узурпација царске власти. 

Само је султан до тада бирао везире и никад при том није изабрао некога 

ко је био из Босне. Побуњенички покрет је учинио велики корак 

створивши своје независно вођство, јер су сва ранија вођства тиме што 

су и кад су бивала полупобуњена, аутоматски била и полупокорна 

султану.  
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Сам Градашчевић је отишао и корак даље у политичкој смелости 

изјавивши: „Босна може бити босанском“69. У тим речима је први пут 

зазвучало потпуно ослобођење, а не само антиреформизам о коме махом 

пишу босански историчари.  

У аналима је забележено да се са сарајевске тврђаве огласио 

топовски плотун70 поводом првог, мада нелегалног, избора Босанца за 

босанског везира и то још слободном вољом самих Босанаца.  

Но, много важнија од тога је била Градашчевићева прва одлука да 

се оживе стара права и данком скупљени новац искористи за ратне 

припреме. Због немања увида у његове коначне намере су написане 

оцене да је Хусеин Градашчевић био ништа друго до бранилац 

„реакционарног босанског беговата“71 и да је стога и његов „покрет 

отпора против централне власти у основи био један реакционаран 

покрет“72. 

Једно је јасно ‒ без новца се никад није могло ратовати. Хусеин 

Градашчевић је то урадио како су увек радили сви владари ‒ сабирањем 

новца и других средстава од целог народа. Једино је могао да бира начин 

‒ стари, или нови против кога је било сво босанско племство, урачунав и 

оне који нису признавали Градашчевићево војничко првенство, а самим 

тим ни његово политичко вођство.  

У политици важи правило да свако осамостаљивање од неког 

увек значи и приближавање неком другом.  

Хусеин Градашчевић је рачунао не само на помоћ скадарског паше 

у неминовном сукобу са Портом, већ и Србије и Црне Горе, о чему 

сведочи његова преписка, као и преписка људи из његовог руководства 

са Милошем Обреновићем и Петром II Петровићем Његошем.  

Док су између њега и Његоша од почетка 1831. успостављене 

веома искрене, чак срдачне везе (Његош се увек обраћао Градашчевићу 

                                                             
69 Према: Миленко Вукићевић, нав. дело, стр. 77. 
70 Исто 
71 Војна енциклопедија, том III, Београд, 1960, стр. 402. 
72 Фуад Слипичевић, нав. дело, стр. 118. 
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посебно топлим саплеменичким речима и «обећавао му да ће сарађивати 

и заједнички се борити»73), односи са кнезом Милошем никада нису 

задовољили Градашчевића. Кнез Милош је наиме, по свом обичају водио 

перманентно дволичну политику. На почетку је тајно помогао 

Градашчевићев покрет невеликим финансијским средствима, а 

истовремено је тајно понудио своје добре услуге и султану ради 

уништења тог истог покрета.  

Када је бунтовни Албанац, Мустафа-паша скадарски, у кога се 

Милош Обреновић скоро искрено уздао и коме је (у тајном договору са 

Русијом74) одистински помагао, поклекао пред царском војном, Милош 

се, нашавши се и сам у неприлици да објасни Порти своја новчана давања 

скадарском паши о чему су по његовом поразу на светло дана искрсли 

писмени докази, а Милошев новац послат Мустафи-паши заплењен75, 

потпуно окренуо против Градашчевића и његовог покрета како би се 

опрао пред разљућеним султаном. Осим што је редовно реферисао Порти 

о стању у побуњеној Босни и исказивао „готовост да оружаном руком 

пође против Босанаца“, он „пошље у Студеницу архимандрита Мелентија 

Павловића и кнеза Василија Поповића да се састану са сарајевским агама, 

да им понуде њихово посредништво, да им прете и саветују их да напусте 

Градашчевића, чија је ствар унапред осуђена на пропаст услед погибије 

скадарског везира и множине царске војске коју велики везир има у 

Румелији“76, што босански главари одбише. Када је видео да није успео да 

поколеба и завади побуњеничко језгро, Милош, увидевши њихову 

решеност, промени држање и поче да их храбри „да за два месеца иду 

напред што више могу, без обзира на Србију која неће кварити односе с 

Босном; а када буде дошла заповест из Цариграда да се Срби оружају 

                                                             
73 Јован Милићевић, «Владавина Петра Другог Петровића Његоша», Историја 
српског народа, Српска књижевна задруга, Београд, 1994, пета књига, први том, 
стр. 189. 
74 Др. Бартол Куниберт, Српски устанак п прва владавина Милоша Обреновића 
1804—1850, превео Др. М. Р. Веснић, стр. 222—23; као и: Cyprian Robert, Die 
Slaven der Türkei. Zweiter Theil. (немачки превод), Dresden u. Leipzig 1847, cтp. 140. 
75 Михаило Гавриловић, Милош Обреновић, књига трећа, стр. 346-349. 
76 Михаило Гавриловић, нав. дело, стр. 357 (према документима Државног 
архива Србије). 
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против њих, они ће оклевати и на време их известити о своме походу“77. 

Очигледно је владар Србије у том тренутку тражио најбоље прагматско 

решење за себе и своју полудржаву, будући да је са једне стране веома 

страховао да ће успех босанског покрета осујетити укључивање Јадра и 

Рађевине у састав Србије сходно одредбама Једренског уговора78, а са 

друге ипак избегавао да се отворено замери актуелним, мада 

нелегалним босанским властима које су окупиле веома велику војску и 

преко ноћи могле постати и лош сусед.  

У сваком случају, Милош је бар на почетку подстицао Босанце на 

буну. Са горљивом реториком им је подгревао уверења о подршци Србије 

услед идентичних осећања („желим вам само оно исто што би и сам себи 

желио“79 пише Милош Сарајлијама крајем марта 1831.), иако се 

истовремено у писмима султановим присталицама подругује побуњеној 

Босни и њеним намерама, и исказује лојалност султану Махмуду80. 

Милошу је свакако била позната тежња побуњених босанских 

кољеновића да се зближе са Србијом и Црном Гором, па чак и 

хришћанским светом у целини, само да би сачували своја права на 

привилегије. По Милошевим сазнањима, која он износи у писмима за 

Русију, сви они чак „прете Порти, ако не одустане од завођења новина, да 

ће се вратити крсту (подвукао Д. С.), кога су, силом гоњени, одбацили 

једном, или изгинути до последњег члана бранећи веру и своја права“81. 

Но, иако је највећи отпор реформама у турској царевини долазио управо 

из босанског пашалука одакле је чак султану-реформатору послата и 

претња да су босански муслимани спремни да се врате у хришћанство 

уколико изгубе привилегије («Буди нам као што су досадашњи цареви 

бивали, а немој нас терати у кауре...») , такве претње треба ипак узимати 

са резервом, више као израз јањичарске љутње и фрустрације, а не као 

                                                             
77 Исто 
78 Јован М. Поповић, «Кнез Милош и побуна босанских бегова», Време, 18. јун 
1928, стр. 2. 
79 Држ. Арх., К. К., 211, фол. 44, према: Михаилу Гавриловићу, нав. дело, стр. 355. 
80 ИД, фол.8, версо, према: Михаилу Гавриловићу, нав. дело, стр. 355. 
81 Писмо кнеза Милоша грофу Неселроду у Петрограду, нав. према Миленку 
Вукићевићу, стр. 66.  
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промишљену намеру. У сваком случају нигде није као у Босни у средњем 

веку забележено да толико људи, пре свега племића, брзо и добровољно 

пређе у ислам, као и да толико људи као у Босни почетком XIX века 

размишља и јавно најављује усред Турског царства да се из ислама врати 

у хришћанство. 

Искреност коју није нашао код кнеза Милоша Обреновића, Хусеин 

Градашчевић је пронашао, бар формално, код Његоша, који му пише: 

„тврду ти вјеру божју дајемо да ћемо од сада у напредак бити уједно, и 

крв своју пролијевати за вјеру и слободу нашу“82, и који му редовно даје 

низ корисних и брижних савета. Но, понајвише руски, а делом и Милошев 

утицај на Његоша је спречавао сваку конкретнију помоћ Црне Горе 

Градашчевићу и његовом покрету. Русија је тада била у добрим односима 

са Турском и није желела да их Црна Гора као њен савезник квари. Руски 

конзул у Дубровнику, Јеремија Гагић, и овом приликом је сугерисао 

Његошу да «ратовање није у интересу Црне Горе и да га Русија не може 

подржати»83. Са руске стране није се нимало добро гледало на Његошево 

и Градашчевићево приближавање, те је Његошу, када је од 

Градашчевића затражио помоћ у новцу и оружју, промптно саветовано 

да «буде веома обазрив Градашчевићу»84 и да се уместо Градашчевићу 

настоји приближити Милошу Обреновићу ради извесног проширења 

територије Србије које су Руси уговорили са Турцима, а са којим, као 

владарем Србије, Његош иначе није имао најидеалније односе због свог 

отвореног дивљења личности Карађорђа и његовом делу85. Ове савете је 

Његош ипак послушао тек делимично. Није војно помогао Градашчевићу 

али је ипак крајем те 1831. године, а затим и у фебруару наредне године 

                                                             
82 Писмо Петра Петровића Његоша, владике црногорског и брдског Хусеин-бегу 
Градашчевићу у: Изабрана писма, целокупно дело Петра II Петровића Његоша, 
књ. 6, Просвета-Обод, Београд-Цетиње, стр. 33. 
83 Према: Дејан Микавица, Горан Васин, Ненад Нинковић, Срби у Црној Гори 1496-
1918, Институт за српску културу, Никшић, 2017, стр. 163.  
84 Исто 
85 Тако, на пример, Његош у свом писму Илији Гарашанину каже: „Највиши је 
аманет и светиња наша после имена Душанова име Карађорђево. Ко је овом 
имену противник тај није Србин, но губави изрод српски“. (Петар Други 
Петровић Његош, Изабрана писма, стр. 196)  
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сам заратио са Турцима безуспешно покушавајући да освоји Подгорицу и 

плодну зетску равницу. 

Усамљен, уздигавши се сам насупрот страшне царске сабље, 

Хусеин Градашчевић је одлучно наставио да се припрема за бој са 

султановом војском на Косову пољу. 

У Босни и Херцеговини, не само међу српским живљем, него и 

међу и муслиманским, и данас је распрострто уверење да се у младом и 

непокорном турском службенику Хусеину Градашчевићу пробудио 

Србин и да је његов гест одласка на Косово искључиво акт његовог 

рационалног освешћења о свом етничком пореклу.  

И заиста, замршено клупко легенде и историјских чињеница вуче 

ка томе закључку. 

Неспорно је да је Хусеин Градашчевић одлучио да се супростави 

царској турској војсци баш на Косову. И није одустао од тога ни када је 

отпао формални повод за тај раритетни војни поход услед капитулације 

скадарског паше. Да Мустафа-паша скадарски од априла 1831. уопште 

није био главни повод Градашчевићевог похода ка Косову видеће се и из 

тога што Градашчевић, боравећи на Косову, чак ни као победник неће 

сусрести пашу скадарског, нити ће после своје победе поћи ка њему да га 

ослободи. Заговорници овог закључка подсећају да је Хусеин Градашчевић 

био први који је позвао Србе у бој против турске војске и то још на Косову 

и да је зато масовно дозволио српском становништву да се 

наоружа.Тврдње да је Градашчевић тежио да се као Србин реваншира 

Турцима за пораз Срба из 1389. године баш на Видовдан није лако 

доказати, али је чињеница да се битка на Косову између турске царске 

војске с једне стране и Босанаца хришћана и муслимана са друге, одиграла 

временски узев сасвим близу тог српског, за Косовски бој заувек везаног, 

празника.  

Није спорно да су православни Срби узели учешће у том боју и 

масовно и са великом одушевљењем. И не само Срби из Босне, већ и из 

свих крајева куда је пролазио Хусеин Градашчевић на путу до Косова 

поља. У Рогатици, Вишеграду, Прибоју, Пријепољу, Новом Пазару, 

капетану Хусеину Градашчевићу се добровољно прикључио не само велик 

број муслимана, већ и велик број православних Срба тако да му је војска, 
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када је кренуо из Сарајева бројала према свим проценама око двадесет пет 

хиљада војника, а када је стигао на Косово не мање од шездесет хиљада 

војника. Била је то у том тренутку највећа војска на Балкану. Чинили су је 

муслимани и православни из целе Босне, као и из побуњеног дела 

Херцеговине. Сваки феудалац је имао и своје војнике, а њихов број је био 

увећан добровољцима. Пошто је Хусеин Градашчевић био најпопуларнији 

међу војсковођама његова војска је на почетку бројала осам хиљада људи, 

Махмут-паше зворничког пет хиљада, док су Сарајлије са добровољцима 

из околине чинили пет хиљада, Али-паша Видајић је такође повео пет 

хиљада бораца, а добио је и новчану помоћ од Милоша Обреновића од 

2.000 гроша преко његовог брата Јеврема86. Њихов број се повећавао од 

места до места кроз које су пролазили. Тако је, на пример, на свом митском 

путу за Косово ушло у Нови Пазар 31. мaja 1831. преко 12.000 

Градашчевићевих коњаника и обичних војника. 

Разлози за прикључивање становништва и ван Босне капетану 

Градашчевићу, и то припадника обе вере, увелико су лежали у 

незадовољству због економске ситуације у којој се оно налазило. 

Сиромашни, посебно муслимани, нису гледали у Градашчевићу 

превасходно осветника већ спасиоца од беде у којој су живели. 

Тако су у Сјеници, Пештеру и Новом Пазару и пре појаве 

Градашчевићевог покрета биле честе побуне не само Срба и Црногораца, 

већ и Бошњака и Албанаца. Најпознатије вође тих буна били су Дели 

Ибрахим Ферхатагић, Салих Угла и Јусуф Баљај. Немири су се знали 

проширити и на сам град Нови Пазар због чега је султану лојални Осман-

паша пазарски често бежао из њега, да би се по повратку крваво светио 

побуњеницима. Временом, Нови Пазар је постао центар политичких и 

војних збивања у том делу пашалука. Још пре Градашчевића у Нови Пазар 

је 1827. дошло шест стотина побуњених војника Босанаца који су желели 

да успоставе контакт са већ побуњеним Мустафом-пашом скадарским. У 

самом граду је дуго владао хаос због поларизације међу становницима по 

питању реформи. Иако је новопазарски паша Осман и јавно и тајно 

уклањао истакнутије противнике султана (Билаловићи, Адил Кукавица, 

Смако Буљубашић...) и темељно обнављао утврђења, број антиреформиста 

                                                             
86Д. М. Павловић, нав. дело, стр. 30.  
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је у том крају непрекидно растао и у моменту доласка Градашчевића је већ 

преовлађивао. Незадовољство према султану је расло међу муслиманским 

становништвом и због покушаја њихове моблизације ради учествовања у 

гушењу побуна које су због реформи подизане широм царевине, али и због 

све већих територијалних уступака Турске Милошу Обреновићу који су 

полако али сигурно преводили Нови Пазар «све до Јендека»87 у зону 

Милошеве владавине. 

Посебно велико узнемирење је проузроковала царска заповест са 

почетка 1828. о регрутовању 25.000 војника из босанског пашалука којем 

је тада припадао и новопазарски кадилук. Те војнике је требало послати 

на турско-руски фронт на Дунаву. Будући да се то косило са дотадашњом 

вековном традицијом регрутовања војника из Босне по којој Босанци нису 

били слати ни далеко ни на дужи рок, разумљиво је да та царска наредба 

изазвала опште незадовољство код становништва. Султану је из Новог 

Пазара поручено «Ми без тебе никуд нећемо, а ни с тобом далеко не 

можемо». Тензије између противника и присталица султанових реформи 

су бивале све извесније и постепено обухватале све ширу област. Тако је 

на пример у Бијелом Пољу (Акова) прочитан султанов проглас којим се 

забрањује сваки контакт са Колашинцима, а свим градовима са ове 

територије се забрањује трговина са босанским градовима.  

Са друге стране, и скадарски везир Мустафа-паша Бушатлија се 

сурово обрачунавао са султановим присталицама. У борби за превласт над 

стратешки веома важним простором Пештера и Сјенице поставио је за 

забита Хасана Хота који је убијао све који нису хтели да се прикључе 

војсци Мустафе-паше. То је изазвало војни отпор Пештераца и Бихораца 

којима је на челу био Авдага Ганић из Рожаја. Међутим, није им била 

достатна помоћ од Абдул Резак-паше пећког, па је Мустафа-паша 

скадарски загосподарио простором Сјенице и око Новог Пазара. Да би се 

такво стање променило у корист Порте, султанским указом од 20. марта 

1829. постављен је за новог новопазарског муселима Ејуп-паша 

Ферхатагић88, а Осман-паша се повукао. Период његове контроверзне 

                                                             
87 Јендек (тур. Хендек) , јарак, овде некадашњи назив за центар Новог Пазара. 
88 Подаци и документи о Ејуп-паши Ферхатагићу и тадашњим збивањима у 
новопазарском крају су добијени од његовог потомка др Суаудина Плојовића. 
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владавине, коју су карактерисали изразито лукавство и мудрост, а која је 

потрајала све до његове насилне смрти 1838. године, најбоље одсликава 

све тешкоће у којима се налазило становништво тих крајева услед бурних 

промена и збивања у турској царевини. Иако по природи веома опрезан и 

као такав пре склон компромисима него насиљу, и Ејуп-паша Ферхатагић 

се у тим вихорним временима такође повремено морао сурово обрачунати 

са султановим противницима, а посебно са Албанцима на Пештеру. Одмах 

је успоставио контакт са Милошем Обреновићем будући да се 

новопазарски кадилук својим највећим делом граничио са Србијом, чиме 

је настојао предупредити проблеме које је са сигурношћу очекивао од 

стране кнеза Милоша.  

Када је босанска војска предвођена Градашчевићем кренула 

почетком маја ка Косову, знало се да ће проћи кроз Сјеницу и Нови Пазар. 

Новопазарски муселим Ејуп-паша Ферхатагић се нашао у дилеми, да ли да 

се супростави побуњеницима или да им се придружи. Неутралности у том 

времену није могло бити. Ако им се супротстави осуђен је унапред на 

пропаст, а ако им се придружи замериће се султану. Уз све то, у Новом 

Пазару и околини су већ била до кључања узаврела два супростављена 

домаћа табора спремна на крвопролиће. Чекала се само муселимова 

одлука. Међутим, он доноси решење које се испоставило као најбоље не 

само за њега, већ и за новопазарски санџак, а нарочито за град Нови Пазар 

где су поделе биле најизраженије. Са својом војском и сарадницима 

напушта Нови Пазар и креће се стално у простору између Голије и 

Копаоника све док се криза није окончала. На његово место је дошао 

Нурудин-бег Капетановић, бошњачки присталица, који након неколико 

месеци уступа место Мустај-бегу Муратбеговићу.  

Треба знати да то није само време султанових реформи, већ уједно 

и време почетка борбе домаћег становништва за свој идентитет и за 

увећање права. На целом простору Балкана настају национални покрети 

који по угледу на Србију теже етничком осамостаљењу, независности или 

бар аутономији. Док су Срби и Црногорци истрајавали у борби за 

религијски одређен идентитет, Бошњаци су тежили националном 

идентитету, као кључу за аутономију Босне и њено осамостаљење, што 

видно показује и Градашчевићев покрет.  
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Новонастала дешавања у Босни, Санџаку и посебно у Новом Пазару, 

помно прати српски кнез Милош Обреновић. Страхујући за будућност 

Србије, он у насталом комешању прибегава политичком лукавству 

настојећи да већ завађене стране завади још више тако што их подржава у 

својим писмима упућена њиховим првацима и ситном помоћи. Посебно му 

је било стало да завади Ејуп-пашу и новог новопазарског муселима 

Нурудин-бега Капетановића, који је био присталица пубуњеника. 

Капетановићу пише „Настојте завадити Турке и наговорите их да покрену 

Ејуп-пашу са његовог места било где, јер је он шпијун великог везира, а 

њима зло мисли. Ово гледајте лепим начином и као испод руке казати и 

уверити их у интриге Ејуп-паше“. Када то сазна Ејуп-паша и узврати му 

писмом претеће садржине, кнез Милош Обреновић прослеђује то Ејуп-

пашино писмо Нурудин-бегу Капетановићу уз њему својствен коментар: 

„Ето видите како нам прети Ејуп-паша… Ми смо сада две ватре изгорели, 

пропашћемо. Ако желите да вас слушамо, ви нам скините Ејуп-пашу са 

врата и удаљите га од нас па да знамо да нам ваља вама по вољи ићи, а 

обојицу не можемо слушати…“. Слично писмо шаље истога дана и Ејуп-

паши у коме подржава њега, а осуђује побуњенике. Оба писма су послата 

истог дана, 4. јула 1831. године.  

Ипак, очигледно је било да Милош далеко више нагиње султану 

него побуњеницима из Босне и Новог Пазара, јер од султана више користи 

и очекује. Побуњеницима дотура храну и друге потрепштине и бодри их 

величајући њихове дотадашње подухвате и уопште њихову храброст да се 

супроставе султану, а истовремено султана у својим писмима подробно 

извештава о намерама, броју и кретању побуњеника према Косову пољу, 

осуђујући их и дајући султану савете као његов велики присталица и 

поборник реформи, како да их победи. Највероватније је да Милош 

Обреновић ни најмање није веровао у војни успех Хусеина Градашчевића 

што се види из више његових писама у којима пророкује да ће млади 

Градашчевић на Косову пољу у судару са огромном султановом војском 

исто тако лоше проћи као што је прошао „Скадранин“ Мустафа-паша 

Бушатлија у априлу 1831.  

Да је Милош био веома вешт владар види се и из начина на који је 

користио нову ситуацију у Босни и Санџаку коју су изазвале реформе 

султана Махмуда II. Са друге стране, и султан је умео да цени Милошеву 

лојалност и залагање за реформе, што се види и из тога што Србија управо 
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у то време добија самосталност султановим хатишерифима из 1829, 1830. 

и потом и из 1833. године, и што Милош стално проширује територију 

Србије. Стекавши привилегован положај по Србију у односу на друге 

области под турском влашћу Милош Обреновић није желео да такав 

аутономни статус добију и Бошњаци, као ни други околни побуњени 

народи који су у српској аутономији видели подстрек за своју могућу 

самосталност јер је то било супротно његовим намерама ширења своје 

власти на суседне области, а уз то је временом могло и угрозити опстанак 

Србије.  

И Црна Гора је у то време страховала од могућих промена својих 

граница и губитка суверенитета услед насталог метежа и војних акција 

побуњеника са обе стране Црне Горе, и од стране Скадра и од стране 

Херцег-Босне, што се види из настојања Петра Петровића Његоша да Црна 

Гора остане под окриљем Русије, због чега он следи скоро сва њена 

упутства, а не само она која су се тицала Градашчевића.  

У тој више него хаотичној ситуацији занимљиво је понашање Срба, 

као и масовност њиховог одзива на Градашчевићев позив да учествују у 

веома ризичној бици на Косову против султана и његове огромне војске. 

Сигурно је само то да неке велике улоге кнеза Милоша у томе није било. 

Он и Србима као Бошњацима сугерише различите, па и супростављене 

ствари, и то у кратком року, рецимо да се побуњеницима да жито и храна, 

затим у следећој поруци да се неда, а потом у трећој да се ипак да јер је 

„нужно ласкати Бошњацима“.  

Ако се помисли да су Срби можда морали да се одазивају на 

Градашчевићев позив, како рецимо онда тумачити податак, и то само 

један од многих сличних, да је цела чета Срба - добровољаца из Фоче 

накнадно пристигла Градашчевића да би му се прикључила. Без сумње, 

био је то у много чему не само антиреформистички већ и етнички, што 

значи словенски и српски обојен војни поход. Доминантан број Срба међу 

војницима несумњиво је стварао атмосферу међусобне блискости већу од 

уобичајене, већ с обзиром на чињеницу да су и балкански муслимани и 

хришћани у том историјском тренутку искрено видели у султану 

заједничког непријатеља. Сам Хусеин Градашчевић се при предвођењу 

војске на Косово потписивао на српском језику, ћирилицом, поред отиска 

свог златног печата, са „Хусејин капетан Градашчевић, витез и 



проф. др Драган СИМЕУНОВИЋ 

 

256 

предводитељ (подвукао Д.С.) целе босанске воиске“, или као «Змај од 

Босне», видно одбацивши турску титулу аге или бега. 

Не само легенда, већ и истраживачи тога догађаја бележе песму 

коју су притом певали босански муслимани када им је „српска крв узврела 

у прсима“:  

„Ми идемо на Косово равно,  

Где нам стари славу изгубише 

Стару славу прађедовску. 

И ми ћемо на пољу Косову 

Ил’ изгубит’ вјеру и јунаштво, 

Или ћемо, ако Алах даде, 

Душманина свога побједити 

И у Босну вратити се славно!“89   

Уопште, надахнути „живим народним осећањем (подвукао Д.С.) 

Босанци полазећи на Косово, певаху песме у којима је било нечег 

узвишеног и великог“90. Очигледно је било да национални романтизам 

који је носио младог Хусеина Градашчевића у бој на Косову био захватио 

и широке масе у Босни, независно од њихове религије у временима када 

су муслимани реформе султана доживљавали као његову издају и Босне, 

и Босанаца и ислама. 

Позитивно расположење према Србима је испољавано успут на 

разне и неуобичајене начине, а кнезу Милошу је у писмима и даље 

поручивана жеља за зближавањем: „нисмо пошли да вријеђамо но да 

свако вријеђање укинемо“91. 

Уверење да је Градашчевић без икаквих шанси након онога што 

се догодило скадарском паши и да је кренуо да „лудо изгуби главу“ није 

било само кнез Милошево, већ многих. Но то уверење о Хусеиновој 

свесној жртви баш на Косову само је још више стварало мит о њему као 

                                                             
89 Према: Др Бартол Куниберт, Српски устанак и upва владавина Милоша 
Обреновића. Превео др Миленко Веснић, стр. 279. Такође види и: Миленко 
Вукићевић, нав. дело, стр. 78-79, и Михаило Гавриловић, нав. дело, стр. 353. 
90 Михаило Гавриловић, нав. дело, стр. 353. 
91 Писмо Хусеина Градашчевића кнезу Милошу од 11. јула 1832.  
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освешћеном муслиману ‒ етничком Србину. Нема сумње да је у жељом 

искривљеној оптици српске раје цео тај догађај изгледао као 

фантасмагорична реприза прошлости, тачније, како тврди Вукићевић, 

„да Хусеин с Босанцима, као негда војвода Влатко оде пут Косова 

равног“92. 

Увод у бој на Косову пољу је било Хусеиново неочекивано 

освајање, пљачкање и рушење Пећи коју је држала султанова војска. 

Легенда каже да је тада Хусеин, самозвани везир босански, дао да се у 

српским црквама читају молитве за душу кнеза Лазара и за победу којој 

је стремио, да су босански муслимани заједно са хришћанима палили 

свеће около српских цркви, што је без сумње ојачавало народно и 

војничко као словенско и српско јединство. Након Пећи, Хусеин се не 

упути у помоћ паши скадарском што је било за очекивати од савезника, 

већ окрену војску ка Косову пољу. Тамо се код Липљана и одигра зачудни 

бој на Косову 18. јула 1831. године. Од многих савезника, попут 

тузланског капетана и Видајићевог брата већ напуштен, и отписан од 

свих силника, али не и од својих војника, Хусеин Градашчевић је 

улогорен на Косову мирно чекао на огромну царску турску војску, о чијој 

снази је стигао да га извести и поражени скадарски паша. Тек када је 16. 

јула чуо да му се довољно приближила, кренуо јој је силовито у сусрет и у 

свом стилу - из покрета, потукао је муњевито до ногу. Посебно су 

страдали Албанци верни султану, док су многи, пре свега призренски 

Арбанаси, окренули у тој бици цару леђа и напустили га93. У „дивљем 

бекству“ султанова војска се зауставила тек у Скопљу где се склонише 

                                                             
92 Према: Миленко Вукићевић, нав. дело, стр. 77.  
93 »Der millitär kommandant von Semlin zeigt an, dass sowohl durch sichere 
Nachrichten von einem Vertrauten, als auch durch die eigene Mitteilung des Veziers 
von Bosnien, vоr 12 Tagen eine bedeutende Schlacht auf dem Kossovopolje zwischen 
den Bosniern und den Truppen des Grosveziers stattgefunden haben soll, und das der 
Grossvezier in stark verwundetem Zustande nur mit Mühe und mit wenigen seiner 
Truppen der Gefangenschaft entronnen sey. Die Ursache dieser starken Niederlage ist, 
wie der Vezier von Belgrad behauptet, dass die dem Grossvezier anhängig gewesenen 
Albaneser von Prizren, während der Affaire von ihm abfielen, wodurch die Bosnier 
eine starke Übermacht über denselben erhielten«. — G. d. k. Baron Siegenthal’s 
Bericht an den H. Kr. R. — Peterwardein am 12-sen August 1831. (ad Note des H. Kr. 
R. an die St. Кzl. ddo 22. August 1831; Staats — archiv) 
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преживеле паше које су биле лојалне цару и великом везиру Мехмед 

Решид-паши. Но, „њихови пашалуци пристану уз бунтовнике“94. Био је то 

први војни пораз Турске на Балкану који јој је нанет у директном сукобу 

две велике војске које су са обе стране биле предвођене муслиманским 

феудалцима.  

У султановој војсци било је много губитака, погибоше везир Ћор 

Ибрахим-паша и многи други царски угледници. Скопски санџак-бег 

Хивзи-паша, пећки Абдуразак-паша и командант коњице Мехмед-бег 

бејаху рањени, па и сам командант царске војске велики везир Мехмед 

Решид-паша беше тешко рањен и једва се понижавајућим бекством 

дочепао Скопља оставши без архиве, па чак и без личног пртљага. 

Увидом у заплењену царску архиву победници нађоше и царски ферман 

од 28. јуна 1831. из кога су видели да је султан сменио Намик-пашу и за 

новог босанског везира поставио Ибрахим-пашу из Видина, дакле да није 

прихватио њихов предлог да нови везир буде Градашчевић или неко 

други из Босне. Хусеин Градашчевић уз то зароби „2000 низама, 

заплијени многе чадоре, 7 топова и сву џебану и сав мутвак 

садразамов“95. Хусеин Градашчевић је са својом војском од тог момента 

завладао ширим простором Косова, саградивши чак и заробљенички 

логор у Приштини у коме је било много османских угледника, између 

осталих и солунски беглербег Ахмед-паша, његов ћехаја и хазнадар. Без 

сумње, тачна је опаска историчара да „име Хусеина Градашчевића, који се 

потписивао као ’босански витез’ и предводитељ целе босанске војске“ 

добије одједном необичан престиж96 јер је територија којом је 

господарио била у том тренутку највећа, мада не државна, ипак војно 

ослобођена српска територија, која се простирала од Бањалуке па све до 

Скопља.  

Међу првима од неверних Тома се снашао кнез Милош. Уместо 

дотадашњих грдњи и прекора Градашчевићу и реферисања Порти о 

                                                             
94 Према: Михаило Гавриловић, нав. дело, стр. 358. 
95 Писмо Јована Обреновића из Бруснице Васи Поповићу у Чачак од 24. јула 1831. 
године. Налази се у Архиву САНУ, тачније Ученог Друштва, бр. 1009, цит. према: 
Миленко Вукићевић, нав. дело, стр. 79.  
96 Према: Михаило Гавриловић, нав. дело, стр. 358.  
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покрету Босанаца ка Косову, па чак и бројних понуда султану „да 

оружаном руком пође против Босанаца“97, Милош поздрави 

Градашчевићеву победу и посла му преко личног повереника 

Перуничића поруку да је спреман на добре услуге, поткрепивши то 

слањем 100 кеса са новцем: „За ову битку што је добио пошиљем му 100 

кеса, а кад у Ушћуп (Скопље) дође нек пошље татарина (курира) да му и 

други 100 кеса пошљем“98. Из преписке кнеза Милоша са братом 

Јевремом види се да су се обојица искрено радовала тој победи видећи у 

њој шансу да овим поразом додатно ослабљени султан најзад испуни 

своја обећања дата кнезу Милошу. Одговарајући на Милошево писмо 

Јеврем испољава уверење да ће Порта сада морати да оконча „српска 

дела.“99 

Исто тако, у једном од наредних писама Јеврему, кнез Милош се 

радује босанској победи и осуђује капетана од Тузле што je напустио 

Градашчевића, називајући то издајством попут оног Вука Бранковића100.  

Милош је желео да у новонасталој ситуацији буде посредник у 

измирењу Градашчевића са Портом, који ће од тога имати користи, какав 

је и ред у то време био. 

Понудио је зато младом победнику низ савета: да одмах ослободи 

опседнутог пашу скадарског који би му био драгоцени ослонац; да 

искористи тренутак победе и измири се са царем јер ће у том тренутку 

највеће користи моћи извући, а касније може изгубити и славу и главу, 

јер цар је цар; да за Босну не захтева више од положаја аутономне 

провинције која сама бира своје поглаваре; да задржи стара права и 

привилегије, а у турску царску војску Босанце шаље само као „нарочити 

вод војске, као што су Козаци у руској“101.  

                                                             
97 Исто, стр. 356. 
98 Исто, стр. 358. 
99 Писмо Јеврема Обреновића кн. Милошу од 28 јула 1831. (Преписка Јсвремова, 
Срп. Држ. Архнв). Цит. према: Д. М. Павловић, нав. дело, стр. 33.  
100 Писмо кнеза Милоша Јеврему Обреновићу од 16. августа 1831. (Преписка 
Јсвремова, Срп. Држ. Архнв). Цит. према: Д. М. Павловић, нав. дело, стр. 33. 
101 Према: Михаило Гавриловић, нав. дело, стр. 359. 
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Милош је видео Србију као најпогоднијег гаранта евентуалног 

мировног уговора између Градашчевића и султана, нудећи да у случају 

његовог непоштовања и она устане против Порте. Уосталом, за то 

посредовање био је и овлашћен од стране султана102. 

Да ли због тога што више није веровао Милошу, или пак што је 

сматрао да му никакав посредник није потребан, Градашчевић у маниру 

победника директно испостави своје захтеве преплашеном султановом 

представнику, пораженом великом везиру, који их одмах и прихвати, 

дајући у име султана усмене гаранције да ће Градашчевић бити признат 

за босанског везира103. 

Необично скромни захтеви босанских побуњеника (који су се 

ипак сводили на неке Милошеве), били су: задржавање старог правног и 

обичајног поретка у Босни и Херцеговини без увођења икаквих реформи; 

да се за везира у Босни и Херцеговини убудуће поставља домородац и да 

се Хусеин Градашчевић одмах призна за босанског везира. Из тих 

минимум-циљева било је султану очигледно да млади Градашчевић не 

располаже политичким и државотворним, већ само војничким талентом. 

Уместо да оде до Скопља и тамо до краја потуче свог непријатеља, 

а затим да се упути ка Скадру и ослободи свог савезника скадарског 

пашу и тако простре своју моћ и над том важном територијом, лаковерни 

и политички недовољно искусни Градашчевић је већ 19. августа 

известио Милоша да је његова војска већ распуштена, иако му је у 

Приштини било обезбеђено зимовање за свеукупну војску, и да се он са 

остатком враћа у Босну, што је ускоро и учинио. По доласку у Босну, он 

постави свој двор у везирском граду Травнику и поче себе сматрати 

великим везиром, али потписујући се ипак и даље као „Витез од Босне“. 

На државничком плану Градашчевић није за време своје владавине 

оставио икакав значајнији траг. Очигледно, и у Босни се као и на Косову 

потврдило да његов политички таленат ни издалека није био мерљив са 

војничким. 

                                                             
102 Види: Писмо српске депутације књазу Милошу од 30 априла 1813. Књаж. 
Канц. 1831. Срп. Држ. Архив.  
103 Владимир Стојанчевић, нав. дело, стр. 231. 
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По повратку у Босну Градашчевић се суочио са својим 

противницима који су остали верни султану и који су махом били 

херцеговачки феудалци. Свргнути везир Намик-паша који је био избегао 

из Травника за Далмацију се вратио у Херцеговину већ у јуну и у 

Градашчевићевом одсуству је оснажио и ујединио отпор херцеговачких 

ага који су до тада појединачно пружали отпор Градашчевићу и његовим 

присталицама. Сукобима са њима они су слабили моћ Градашчевића који 

је био на путу за Косово јер су везујући један број његових присталица за 

Босну и Херцеговину сталним локалним биткама смањивали Хусеину 

Градашчевићу шансе да увећа своју војску и победи султанову. У корист 

султана су против Градашчевићевих присталица ратовала и нека 

црногорска племена, у првом реду Кривошије и приморци104. Са друге 

стране, кадилук Грахово, који се, користећи султанову слабост, био 

отцепио од Херцеговине и признавао власт «организатора» Вучетића из 

Црне Горе, подржао је Градашчевића105. Иако је Градашчевић ипак успео 

да и поред умањеног броја војника победи султанову армију, 

Херцеговина је била за њега као новог, макар и усменом наредбом цара 

постављеног, ипак господара Босне, такорећи изгубљена због велике 

превласти султанових присталица у њој који су у његовом одсуству лако 

добијали битке против антиреформиста.  

Чекајући на султаново писмо којим ће и формално бити 

постављен за везира Босне, како му је велики везир и обећао у султаново 

име након пораза на Косову, Хусеин Градашчевић је био због такве 

ситуације у Херцеговини принуђен да се непрекидно обрачунава са 

херцеговачким агама. Њихова непокорност била је сигнал Цариграду да 

он није тако јак како се приказује. И кад се у пар битака под његовим 

вођством и уз помоћ њему оданих Херцеговаца, пре свега Ахмед 

Расулбеговића из Љубушког, војна ситуација у Херцеговини преокренула 

                                                             
104 Д. М. Павловић, нав. дело, стр. 62. 
105 „Аuch die Einwohner des Cadiluks von Grahovo, welche sich doch vorlängst dem 
sogenannten Organisateur Voucetich von Montenegro unterworfen haben, um sich 
der türkischen Herrschaft zu enziehen, sollen den treu gesinnten Herzcgovinern zu 
Hilfe eilen zu wollen, und man will wissen, dass sich denselben gleichfalls 
Montenegriner und sogar einige dortige Grenzbewohner von Crivoscie des Kreises 
Cattaro angeschlossen hätten.“ Извештај заступника гувернера Далмације rpoфy 
Седлиницкоме 6. новембра (п. н.) 1831. Staatsarchiv.  
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у његову корист, нерасположење међу херцеговачким агама и беговима 

према њему је остало. Иако је освојио све градове од Требиња до 

Мостара, а његови главни противници утекли у Далмацију или Албанију, 

није успевао да освоји Столац у коме је био његов главни противник 

Ризванбеговић, што је одржавало стање побуне. У жељи да буде признат 

од свих Хусеин Градашчевић је направио грешку што је почео убијати 

своје опоненте и критизере. У кратком року је погубио велик број 

виђених људи, капетане «тешањског, градишког, жепачког муфтију, 

акисарског (доње-скопског) муфтију, Ибрахим-ефендију из Ћоислара, 

Махмут Алај-бега Филиповића, Изет-агу из Травника и травничког 

кадију. Сем ових он je само до краја октобра 1831 г. посекао још 30.»106 

Преплашени Градашчевићевим терором многи босански великаши су 

тада избегли у Аустрију, а међу њима и његов рођени брат који је одувек 

био и остао присталица султана, док је други мењао стране107.  

У тим данима Порта је муњевито користила време које јој је све 

више ишло у корист.  

Прво што је учинила било је да је вешто засадила интриге међу 

побуњеним босанским феудалцима. Градашчевићевим пријатељима су 

стизала бројна царска писма у којима се потврђивала одлука да босански 

везир буде човек из Босне, али уједно и подвлачила сумња да ли је млади 

Градашчевић стварно најбољи избор, разуме се уз обавезну тајну понуду 

на крају писма да баш тај коме је писмо послано буде везир. Та класична 

оријентална дворска интрига и те како учини да Градашчевића, наоко 

без видљивих разлога, напусте прво Тузла-паша са својих 2.000 војника и 

неке угледне Сарајлије, а потом и многи пријатељи и саборци и да 

његова политичка и војна моћ брзо опадне. Главу су уз то подигле и 

његове тобожње присталице у Босни које наводно нису могле да оду са 

њим на Косово попут Мехмед-аге Видајића - завидљивог брата Али-паше 

Видајића који је био највернији Градашчевићев саборац, или пак 

хроничних кавгаџија попут Хасан-аге Пећанца и Мемиш-аге из 

Сребрнице. Томе је без сумње доприносило и Градашчевићево невешто 

политичко понашање, колико и љубомора, па чак и сујеверје других. 

                                                             
106 Д. М. Павловић, нав. дело, стр. 26. 
107 Исто, стр. 27. 
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Његови непријатељи су ширили у народу измишљене ружне приче о 

њему, а као главни лош предзнак његовог везирства су наводили то што 

је неколико дана по његовом повратку у Сарајеву избио велики пожар, 

који je уништио 3.000 кућа, четири џамије и седам великих ханова108, што 

одби део народа од њега.  

Истовремено, султан је пожурио своје војсковође да натерају на 

предају опкољеног скадарског Мустафа-пашу, као јединог потенцијалног 

Градашчевићевог војног савезника, што се и догодило крајем октобра 

1831. Одмах после пада Скадра султан је прогласио Хусеина 

Градашчевића за узурпатора царске власти и самопроглашеног везира. 

 Његове све нестрпљивије захтеве Порти да након усменог 

обећања стигне и ферман о његовом постављењу за босанског везира, 

Порта је вешто заобилазила све више их условљавајући таквим контра-

захтевима које Градашчевић и да је хтео не би смео да испуни, а да не 

изгуби и најверније присталице. Изгубивши стрпљење Хусеин 

Градашчевић је послао своју депутацију састављену од највернијих 

присталица у Цариград да покушају измолити од султана за њега 

наследни руководећи положај у Босни једнак оном какав је имао Милош 

Обреновић у Србији109. Напокон, уместо указа о постављењу у новембру 

1831. године стигла му је султанова каима у којој му се даје везирско 

достојанство, али под условом равним капитулацији не само 

Градашчевића, већ и целог његовог антиреформистичког покрета - „да се 

покори султановој наредби и одмах, не гледајући на приговоре некијех 

простака, покупи босанске младиће, обуче им низамско одијело и почне 

вјежбати по правилима. Иначе, ако то не учини, везирство му се не 

признаје и пада у немилост султанову“110. Тада је и Градашчевићу 

постало јасно да га је Порта изиграла и он започе припреме за одбрану. 

                                                             
108 Исто, стр. 26. 
109 »Auch sollen die Auführer eine förmliche Gesandschaft nach Constautinopel 
gesendet haben an den Grossherrn zu bitten, diesem Hussein Bosnie und die 
Herzegovina in der Art als Fürstenthum zu verleihen wie Serbien dem Milosh 
Obrenovich» — Извештај заступника гувевнера Далмације rpофy Седлицкоме, од 
6. новембра 1831. Staatsarchiv. 
110 Према: Миленко Вукићевић, нав. дело, стр. 81. 
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Но, савезника извана није више било, чак ни потенцијалних, а и изнутра 

их је имао све мање.  

Већ у децембру 1831. турски званични лист Moniteur Ottoman 

назива Хусеина Градашчевића „незналицом и простаком, који све ради 

само за своје приватне циљеве, а обмануо је народ да се бори за неке 

више циљеве. Око њега се окупили све сами неваљалци и н скитнице. 

Али сада су и наивни људи то увидели — и већ га остављају“111. Била је то 

јасна султанова порука Градашчевићу да од преговора више нема ништа. 

Да би несрећа по Градашчевића била већа, из Столца опкољеног његовом 

војском, у коме се сакрио заједно са својим присталицама Ризванбеговић, 

његов најљући непријатељ међу херцеговачким агама, успео је да умакне 

Смаил-ага Ченгић који је потом организовао војску од својих присталица 

из Гацког ојачану са 1.500 Црногораца које је предводио чувени Сима 

Благојевић (кога Аустрија у својим извештајима назива „разбојником“). 

Они разбише изненађену Градашчевићеву војску која је предвођена 

Осман-агом месецима држала Столац под опсадом. Херцеговина се потом 

поново подиже против младог самозваног везира. Био је то тежак ударац 

за Градашчевића и његове присталице од кога се неће моћи опоравити.  

Тада се и кнез Милош потпуно отворено стави у службу Порте, 

што расрди Градашчевића. Започеше узајамне оптужбе и претње. Понет 

похвалама о својој праведној владавини и над хришћанима и над 

муслиманима у Босни, које су стизале чак и од Његоша, Градашчевић 

запрети Милошу да ће, ако већ Милош неће да Србија и Босна живе у 

братском миру, онда он прећи Дрину да одбрани српски народ од 

грамзивог Милоша: „све што је од народа ондашњег зулумом узео и 

народ онај у лику опасао, од њега ћу узети и народу на вољу учинити“112. 

На Градашчевићев писмени захтев-забрану Милошу да му више не пише 

писма Милош Обреновић му ипак посредно одговара, наводећи да ће му 

писати и даље „...Ја морам онако писати као што сам писао, и шта вели 

Градашчевић да му никад не пишем, нека му кажу да ћу морати и десет и 

двадесет пута писати и претити и викати на њих, зато што царски човек 

                                                             
111 Бечки лист Beobachter је 6. јануара 1832. објавио широк извод из тог чланка у 
Moniteur-у. 
112 Држ. Арх. К. К., 212, фол. 307, према: Михаило Гавриловић, нав. дело, стр. 363. 
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седи овде и диктира шта да радим и говорим...Но, он (Градашчевић, 

прим. Д.С.) нека не гледа на моја писма ни на моју вику и претњу, већ нек 

ради своја посла.» 

Разуме се, да први босански, полусамозвани, везир, коме се ипак 

нису могли порећи извесни осећаји за социјалну правду, ни најмање није 

био у могућности да те своје претње и оствари, услед журбе да се што 

боље припреми за нов окршај са султановом војском, и да је то и Милошу 

Обреновићу било јасно.  

Милошу преостаде да интригама код султана побољша свој 

положај, учини извеснијим припајање Јадра и Рађевине Србији и да се у 

писмима турским главешинама ишчуђава „што онолика Босна пристаде 

уз балавца онаквога и уручи му судбину своју у руке“113.  

Да би се што боље припремио за нови рат са султаном 

Градашчевић је 15. јануара 1832. одржао у Травнику збор свих 

преосталих лојалних капетана. На том збору је одлучено да се хитно 

прикупи бар 60.000 војника и у том циљу почне скупљати харач. То је 

султана веома наљутило јер се Градашчевић прикупљањем пореза у 

своје сврхе наставио понашати као самостални господар Босне. Доказ о 

овим Градашчевићевим намерама султану је доставио кнез Милош. 

Градашчевићу је пак Милош поновио понуду да посредује код султана 

како би издејствовао милост за њега, што је Градашчевић одбио, овога 

пута у име ислама, називајући султана неверником («Ђаур-султан»). 

Разлог за тај његов заокрет ка исламу је било тајно ступање у везу 

побуњеника у Босни и Албанији са тек побуњеним египатским пашом 

Мехмед Алијом који је само Босни слао новчану помоћ за издржавање 20. 

000 војника114.  

У Градашчевићеве дипломатске успехе могао би се само сврстати 

савез са Црногорцима који је постигао у фебруару 1832. године. Наиме, 

након пораза од Турака у новембру 1831. и почетком 1832. Црногорци су 

се окренули Градашчевићу тражећи савез са њим у случају одбране и 

                                                             
113 Држ. Арх. К. К. 212, 6. фебруар 1832, писмо Милоша Обреновића великом 
везиру Мехмед-Рашид паши, према: Михаило Гавриловић, нав. дело, стр. 366. 
114 Д. М. Павловић, нав. дело, стр. 40. 
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напада и у тај савез покушали увући и кнеза Милоша, који је то избегао. 

Тим поводом је крајем фебруара 1832 г. у Травник био послан од стране 

Његоша игуман Мојсије да склопи савез носећи са собом писмо владике 

Градашчевићу. Према чак три извора, аустријском115, турском и кнезу 

Милошу као извору116, уговор између Градашчевића и Црногораца je 

тада и формално закључен. Као гаранцију дали су једни другима јемце, 

по осам људи, а чињеница да је међу црногорским јемцима био и један 

владичин брат сведочи о озбиљности намера са обе стране. Црногорци су 

од Градашчевића тражили и помоћ у муницији, што им je он обећао. 

Осигуравши се са те стране Црногорци су одмах напали Жабљак и Спуж и 

освојили их. 

О том уговору кнез Милош је известио руског посланика у 

Цариграду Бутењева, а када је султанова војска победила Градашчевића 

и запленила му документацију пронађено je међу његовим хартијама и 

писмо црногорског владике о босанско-црногорском савезу, иако он није 

био функционалан. Кнез Милош је уз помоћ великог новца дошао до тог 

писма и послао га Бутењеву као доказ да је својевремено говорио истину.  

Кад султан у пролеће 1832. године подиже војску против 

побуњених првака Босне, Милош понуди султану и војну и материјалну 

помоћ. Био је то по њему прави тренутак за прву интервенцију младе 

Србије на спољнополитичком плану. Са том намером је више пута слао 

своје изасланике Турцима и писао султану упозоравајући га да 

«Бошњаци нису Арнаути, који се од једног топа дају престрашпти, него су 

јунаци, који без топова идући па непријатељске топове при том ударају и 

отимају као што су то у делу на Косову пољу доказали“117, те да неће 

моћи са планираним бројем војника сам победити Градашчевића. Кроз 

његова писма султану провејава тврдња да Аустрија кришом подржава и 

                                                             
115 Note des Н. Kr. R. an die St. Kzl. ddo 19. Мärz 1832. (Staatsarchiv) 
116 Разговор Хусејнн паше c Лазаром Теодоровићем. Писмо депугације кнезу 
Милошу од 18. марта 1832 г. — Књаж. Канц.Cpп. Држ. Архив  
117 Писмо књаза Мплоша депутацији 21. јануара 1832. r. Књаж. Канц. Држ. Архив. 
Слично мишљење о Албанцима имао је и Куниберт „Ако ночну да се довијају и 
ако им помоћ не стигне, онда њихов пораз постаје на скоро потпун. Нарочито их 
топ заплашава и растура их као јагањце“ — Куниберт, Српски устанак и прва 
владавина Милоша Обреновића, превео др. М. Р. Веснић, Београд 1901, стр. 289.  
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наоружава Градашчевића те да зато велики везир треба да пође на Босну 

правцем преко Санџака док би Милош са својом војском ударио на 

Градашчевића воденим путем преко Саве и Дрине блокирајући тако 

евентуалну аустријску помоћ Градашчевићу из тог правца118. У те сврхе 

Милош је био разрадио и детаљан план војних операција и доставио га 

Порти. Чак је нудио пролаз турској војсци кроз Србију, али под условом 

да кроз њу не сме проћи ниједан Албанац119. Из других његових писама 

се види да је такође веома стимулисао босанске феудалце да напусте 

Градашчевића и да се о његовом трошку склоне у Србију120.  

Новоименовани босански везир Кара-Махмуд Хамди-паша, који је 

уједно и предводио казнену војну експедицију, прихвати значајну 

Милошеву помоћ у храни (за 20.000 војника), али је одбио директну 

војну Милошеву помоћ процењујући да је Градашчевић отцепљењем 

Херцеговине и напуштањем великог дела својих присталица већ 

довољно ослабљен те да би му Милошева војна помоћ била не само 

сувишна већ уједно и велики ризик ако српска војска једном пређе Саву и 

Дрину и подржана босанским хришћанима покаже намеру да у Босни и 

остане121. Да би имао чисте рачуне са Милошем новоименовени босански 

везир ће платити Милошу за храну која је била обезбеђена за турску 

војску. Милош му је ипак помогао мобилисањем 25.000 људи које је 

распоредио дуж Дрине чиме је демонстрирао своју подршку султану и 

послао Градашчевићу више него јасну поруку да се у случају рата нема 

чему са србијанске стране надати.  

Милошеви наводи о аустријској подршци Градашчевићевом 

антиреформском покрету нису били тачни. Конзервативни државник 

какав је био Метерних није био склон побуњеницима ни онда када је то 

могло бити од користи Аустрији. Уосталом, аустријска експанзивна 

политика према Истоку у том моменту уопште није била актуелна мада 
                                                             
118 Д. М. Павловић, нав. дело, стр. 42. 
119 Исто. 
120 Види нпр. Милошева писма од 25. јануара ( No. 347) и 13. фебруара 1832. 
године ( No. 347), упућена магистрату нахије ужичке и соколске, која су у 
целости објављена и у «Времену» од 15. јуна 1928.  
121 Држ. Арх. К. К., 212, 22. април 1832, Аврам Петронијевић Милошу, према: 
Михаило Гавриловић, нав. дело, стр. 369. 
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су прилике за њу услед низа побуна у Турској биле више него повољне. 

Отуда је у случају Градашчевића и његовог покрета Аустрија стајала на 

потпуно супротној страни, помажући у бројним, мада ситним стварима, 

увек и само турску власт као једино легитимну. Укратко, Аустрију је тада 

интересовао само мир на својој граници са Турском и сигурност те 

границе. 

Што се тиче Русије од које је Градашчевић својевремено очекивао 

велику помоћ нудећи јој чак преко кнеза Милоша да он са осталим 

увређеним јањичарима које је Цариград не само одбацио и понизио, већ 

и почео истребљивати, пређе у «стару веру» (православну – примедба 

ДС), она не само да није имала у том тренутку интерес за тако нешто, већ 

је и настојала да помогне султану да остане на престолу кога је хтео да 

му преотме осиљени египатски паша Мехмед Алија.  

Било је то време великих и неочекиваних промена на Истоку. То 

је уосталом био један од разлога за непомагање Аустрије Градашчевићу. 

Смиривање његове побуне и тежње ка самосталној Босни отварало је 

перспективу Аустрији да, уместо да помогне Босанцима да створе своју 

самосталну државу од које не би имала никакве користи, ускоро преотме 

од све слабије Турске Босну за себе. Са том дугорочном намером Аустрија 

ће дипломатским каналима захтевати од Турске да што пре умири 

Босну122, а нарочито ће на томе инсистирати након предаје паше 

скадарског јер су његове присталице масовно бежале за Аустрију 

реметећи јој ред и мир. Метерних се уз то бојао и увек могуће руске 

интервенције у корист Срба123, па му Градашчевићево преобраћивање у 

                                                             
122 «Quant aux affaires de la Bosnie, continua Nedjib-Efendi je puis Vons donner 
l’assurance officieile que nous nous en occupons de la maniere la plusserieuse et que 
les ordres les plus prompte out etes adresses au Grand Vizir dans son quartier general 
de Monaštir de prendre les mesures necessaires pour retablir l'ordre et la tranquillite 
en Bosnie, pour penir les coupables et satisfaire aux demandes de notre amie et voisin 
clierie. la conr d’Autriche envers laquelle nous voulons ä tont prix remplir 
proinmesses“. — Извештај аустријског дипломате у Цариграду Ottenfelsa 
Metternich-y, Staatsarchiv. 
123 »Die warscheinlliche Folge dieser neuen, höchst unliebsamen Verwicklung dürfte 
eine abermalige, tätige Dazwischenkunft der russischen Armee seyn, wozu der FML. 
Grl. Diebitsch dem Serbischen Oberknesen wirklich bereits Hoffnung gegeben haben 
soll“. Vortrag vom Metternich's , 13-ten April 1830. Wien. (Staatsarchiv). 
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Србина које је могло добити свој масовни замах у Босни није нимало 

одговарало и одахнуо је када је спласнуо Градашчевићев национал-

романтизам, пре свега услед разочарења у Милоша Обреновића. Због 

такве аустријске политике формално апсолутне неутралности, а реално 

дискретне подршке султану, сви Градашчевићеви очајнички покушаји да 

стекне аустријску подршку остали су потпуно неуспешни, па чак и онда 

када је желео да од Аустрије купи оружје и муницију плаћајући златом. 

Легитимиста Метерних био је већ довољно уплашен револуцијом у 

Италији да би могао имати ма какво разумевање за веома компликовану 

Градашчевићеву, не само антиреформистичку већ и изразито 

сепаратистичку акцију, а још мање за Градашчевићев пројектовани 

заокрет босанских муслимана ка православљу јер он за Метерниха није 

значио тек заокрет Босне и Босанаца ка Србији и Црној Гори, већ у 

крајњој консеквенци ка Русији. Ствари су можда могле у аустријским 

очима изгледати и другачије да је политички наивни Градашчевић 

заговарао код револтираних и од султана изданих Бошњака повратак 

хришћанству уопште, не инсистирајући на повратку искључиво 

православљу као „вери праотаца“. Овако је био потпуно без изгледа да 

добије аустријску државну подршку о којој се итекако питала и веома 

утицајна католичка црква. 

Први удар на Градашчевића и његове освојене територије збио се 

већ у фебруару на Косову и Метохији када су косовски Албанци 

предвођени приштинским пашом Јашаром преотели од Градашчевићеве 

војске која је остала на Косову Гњилане и Вучитрн крунећи тиме његов 

сан о великој, од Цариграда независној, словенској држави на Балкану. 

Потом је Кара-Махмуд Хамди-паша 7. априла 1832. узео Бањску побивши 

при том око девет стотина Градашчевићевих војника, а велики број беше 

и заробљен, међу њима и неки високи заповедници. Пропаст 

Градашчевићевог „царства три вере“ је почела баш тамо где је оно и 

настало – на Косову.  

Подржан од стране кнеза Милоша на све материјалне и 

финансијске, сем на војне начине, Кара-Махмуд Хамди-паша прво победи 

28-априла Градашчевићеве истурене одреде код Пријепоља након 

жестоке тродневне битке. Ништа није помогло што је и сам Градашчевић 

учествовао у бици на челу своје војске. Након тога султанова војска, која 

је била састављена углавном од Албанаца, Гега и Тоска, победи 
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Градашчевићеву бошњачко-српску војску и код Горажда, заузе Фочу, а 

затим пљачкајући, убијајући и силујући дубоко продре у Босну. Много 

усамљенији и слабији него претходне године, Градашчевић дочека Кара-

Махмуд Хамди-пашу тек пред Сарајевом, на Палама, јер, услед недовољне 

бројности своје војске, и још више због издаје свога окружења, није више 

био у стању да примени своју офанзивну коњичку тактику којом се 

прославио. И поред тога хроничари су били уверени да би Хусеин 

Градашчевић у боју на Палама однео победу да Кара-Махмуду у помоћ 

није притекао моћни Али-ага Ризванбеговић од Стоца удружен са гацким 

ајаном Смаил-агом Ченгићем, Асан-бегом требињским, и никшићким 

ајаном, са њиховом херцеговачком рајом. Како је у редовима 

Градашчевићеве војске било много и „оружане раје“, то су у великој 

мери, не само муслимани већ и православни Срби из Херцеговине 

ратујући против православних Срба из Босне одлучили о исходу те 

битке. Нема сумње да су и пре тог, за Градашчевића кобног 17. маја 1832, 

босански православни Срби чинили елитне Градашчевићеве одреде. О 

томе сведочи податак да је он пред 60.000 султанових војника послао 

1.800 својих најбољих бораца под заповедништвом Алај-бега 

Тодоровића, који су се сударили са Турцима код Бањске. Забележено је у 

вези тог догађаја да су се „Срби под Алај-бегом Тодоровићем борили као 

лавови, али ко ће сили одолети, највећи дио јуначки изгибе, а оно што би 

похватано, као робље послаше у Цариград! И сам Алај-бег Тодоровић би 

заробљен“124.  

Исто тако стоји и податак да је у пресудној бици на Палама на 

страну Градашчевића стао лично и „сарајевски владика с 5.000 Срба 

православних“125, и то у часу када је усред Сарајева бег Џинџафић 

организовао оружану побуну против Градашчевића. Сарајево је тада 

бројало 60.000 становника, од чега су тек четвртину чинили Срби126. 

Примера ради, Нови Пазар је тада бројао око 15.000 становника, од чега 

                                                             
124 Према: Миленко Вукићевић, нав. дело, стр. 83. 
125 Исто 
126 A. Chaumette-des-Fosses, нав. дело, стр. 30. 
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две трећине православних, а Сребреница око 3.000 од којих су били 

«више од три четвртине православци»127. 

И сам кнез Милош, који је веровао да ће Градашчевићев отпор 

бити много већи, увидевши скори потпуни Градашчевићев пораз као 

веома известан, поче тада преко свог брата Јеврема потајно помагати 

Градашчевића новцем и поверљивим војним информацијама о турској 

војсци јер му у суседству нимало није одговарала апсолутна доминација 

Турске већ несређено стање из ког је он могао извлачити користи. Кад 

већ није могао да војно интервенише у Босни против ослабљеног 

Градашчевића и његових присталица и тако задужи султана, како би уз 

планирану помоћ Русије остварио циљеве Србије на Балкану, кнез 

Милош је желео да се бар одржи мутно стање у коме се без икакве сумње 

он најбоље сналазио. У те сврхе брзо организује интриге шаљући, између 

осталог и непотписана писма босанским првацима са обе сукобљене 

стране како би ослабио Градашчевићеве противнике128.  

Но, све беше узалуд. На Палама султанове, а не Милошеве интриге 

и интересни раздор учинише своје. Од некад 20.000 скупљених ратника 

уз Хусеина Градашчевића је било преостало још само пар хиљада. 

Недовољно за победу, довољно за тежак пораз. Прво Градашчевић би 

побеђен од огромне султанове силе код Шарух-хана 17. маја, а потом 

сутрадан и испред самог Сарајева. Након тога, паде 24. маја без већег 

отпора и Сарајево у коме је већ пре тога била зацарила султанова пета 

колона. Био је то крај Градашчевићевог отпора и везировања, а тиме и 

антиреформистичког устанка у Босни. 

Занимљива је при том још једна историјска паралела тог боја са 

бојем на Косову 1389. године. Наиме, као и након средњевековног 

косовског боја пронета је и 1832. широм Европе нетачна вест о победи 

поражених. Чак је и, иначе добро обавештени, кнез Милош ликовао 

добивши вест о Градашчевићевој «победи»129, а исту такву информацију 

је имала, и у Беч послала, аустријска врховна команда у Далмацији. 

                                                             
127 Исто, стр. 31. 
128 Писмо кнеза Милоша брату Јеврему од 18 априда 1832. — Преписка 
Јевремова. Cpп. Држ. Архив. 
129 Исто 
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Цариградско полузванично гласило Moniteur Ottoman je тек 2. јуна 

објавило да je устанак антиреформиста угушен и Босна покорена. 

Добивши праву вест кнез Милош је пао у очај страхујући да би сада 

Турска, овладавши у потпуности Босном и Албанијом могла да укине 

младу српску државност130, па се стога кришом, преко српске депутације 

у Цариграду обратио Русији са молбом да то не дозволи. 

Хусеин Градашчевић није одмах побегао у Аустрију (како се често 

наводи у литератури), већ се повукао са преживелим војницима у 

Градачац на своје имање. Несигуран у даљи војни развој догађаја Кара-

Махмуд Хамди-паша се није усудио нити да га гони, нити да га нападне у 

Градачцу. Као изврстан ратник потпуно свестан очајне ситуације у којој 

се налазио, Хусеин Градашчевић се преко фрањеваца обратио 

аустријском цару са молбом да га одмах прими и саслуша, а потом да му 

обезбеди султанову милост тако што ће гарантовати за његову личну 

сигурност и сигурност његових поседа. У свом писму oд 23. јуна посебно 

изражава забринутост због тога што султанову војску углавном чине 

Албанци који »су као стока и не знају шта је мир»131. 

Став Беча није био повољан по Градашчевића. Одговор 

аустријских власти Градашчевићу је био да одмах мора да прекине са 

сваким отпором и да султану изјави потпуну лојалност, а да, уколико има 

потребу, може да уђе у Аустрију. Политички неискусан, а поготово без 

знања о аустријској дипломатији, Градашчевић је 15. јула 1832. код места 

Чардак поред Жупање прешао преко Саве у Аустрију, пун наде да га 

                                                             
130 »Сарајево освојено, Хусејин капетан утекао, Босна пропала, војска султанова у 
њој, Махмуд паша низами сву Босиу и већ егзерцира Бошњаке, вел. везир на 
граници Србије у Вучитрну. Порти стоји сад на служби и Босна и Албанија, 
Србија je окружена од њи са свију страна; сада може доћи Ilopтa у искушеније 
запитати нас: За шта ви Срби тражите? Нисте задовољни с оннм шго вам ми 
дајемо, а оно да поделимо мејдан пак шта во освоји онога he и бнти.“ Писмо 
кнеза Милоша Лазару Теодоровпћу у Цариград, послано из Крагујевца 10. јуна 
1832. г. — Књаж. канделарија. Турска. — Срп. Др. Архив. 
131 „Die Ursache ist wegen meiner Eilung weil diese des Grosssultans 
Kriegsmannschaft Arnauten bedeuten nicht auf andere Leute die verstehen können 
was der Fried ist, sondern bedeuten auf Vieh und verstehen nicht was der Fried ist 
etc.“ - Молба Хусеина Градашчевића аустријским властима писана y Градачцу 23. 
јуна 1832.  
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чекају важни разговори са аустријским политичким врхом у којима ће се 

према њему односити са свим почастима као према везиру Босне, те да 

тиме наставља своју борбу на међународном пољу. Са тим циљем је био 

спреман да се и настани у Аустрији, уверен у њену потпуну заштиту. Зато 

је са собом повео не само своју породицу, већ и послугу и свиту, 

укључујући и свог благајника, што је чинило око 90 људи. Особа која му 

је у Бечу претходно утрла пут за то био је католички свештеник Илија 

Старчевић132. Из свега тога се види да он у часу свог преласка није ни 

слутио да је заправо тиме почео своје доживотно изгнанство, заувек 

напустивши Босну такорећи тачно на дан када је годину пре тога 

постигао огроман војни тријумф над султановом војском на Косову. 

На испраћају је било око хиљаду окупљених људи, од којих су 

многи хтели да пођу са њим и да деле његову судбину133, а многи од њих 

су тих дана и прешли за Градашчевићем у Аустрију, не само да би се 

склонили од султановог гњева и његових разуларених војника-

Албанаца, већ и да би се спојили са својим харизматичним вођом 

Хусеином Градашчевићем. Тако ће поступити и њему трајно верни 

војсковођа Али-паша Видаић који је аустријску границу прешао на много 

даљем месту. 

Суочен са дефинитивним поразом Хусеин Градашчевић је заправо 

хтео да се склони у Црну Гору јер је веровао Његошу, али је добивши 

информацију да је турска флота код Суторине искрцала војску која би га 

ловила134, одустао у последњи час од тога.  

У Аустрији га је дочекало велико разочарење. Аустријске власти 

су и њега и све који су стигли са њим одмах разоружали и одузели му сав 

новац и остале вредности, не дозволивши му да путује у Беч135 нити ма у 

које друго место у које је желео да оде, већ су га шта више под великом 

оружаном пратњом интернирале, прво у Винковце, а потом у Осијек, где 

                                                             
132 Исто, стр. 52. 
133 Д. Павловић, нав. дело, стр. 53. 
134 Исто, стр. 48. 
135 „Von einer Reise des Hussein Bey an das allerhöchste Hoflager kann durchaus nicht 
die Rede sein.“ — Aus. Praesed. N-ro 877 HKr. R. Kriegsarchiv. 
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му је уз забрану кретања и коресподенције са лицима у Босни још и 

одређено да буде под сталним строгим војним надзором. 

Турске власти, а пре свега београдски везир Хусеин и Кара-

Махмуд Хамди-паша су као и реисефендија Акиф, непрекидно су вршили 

притисак на аустријске власти, тражећи да им се хитно испоручи Хусеин 

Градашчевић, будући да је разбојник и да зато не може имати икакав 

политички имунитет, те да му се стога заплени огроман новац од 

царског пореза за целу Босну и врати турској држави којој и припада. 

Аустријске власти су одбијале турске захтеве за изручењем 

Градашчевића позивајући се на принцип хуманости и на сличне примере 

када Турској 1813. нису испоручиле избегле вође Првог српског устанка, 

нити Русији 1831. пољске побуњенике који су пребегли у Аустрију, 

плашећи се да би им кршење тог принципа могла пребацити прво Русија, 

па онда и неке друге земље. Ипак, притисци са турске стране су били 

толики да је Аустрија попустила и најзад одобрила изручење 

Градашчевића Турској, али под условом да буде амнестиран. 

Градашчевићу турска амнестија није много значила јер је везир Кара-

Махмуд Хамди-паша одмах након победе над Градашчевићем ионако био 

објавио општу амнестију, али је сходно турским обичајима он први 

нимало није поштовао. Шта више, неке избегле бошњачке феудалце, 

примера ради капетане од Дервенте, Маглаја и Тузле, који су му 

поверовали и вратили се у Босну, затворио је и до смрти их мучио.  

Метерних је обавестио великиог везира Мехмед Решид-пашу који 

му се више пута тим поводом обраћао136 да Градашчевић није понео са 

собом никакво богатство, већ да je напротив имаo код себе свега 

скромних 12.000 форинти, да ће се испитати порекло тог новца и да ће га 

Турској послати уколико је државног порекла, те да Аустрија већ чини 

велику услугу Турској тиме што држи Градашчевића у свом 

заточеништву јер његове присталице у Босни још увек држе половину 

градова и велик број војника под својом контролом137. И сам 

Градашчевић је био свестан те чињенице и у свом писму аустријском 

                                                             
136 Писмо вел. везира од 29. Мохарема 1248. Метеринху. Кriegsarchiv, HKR. Praes. 
N-ro 1136 ex аnno 1832. 
137 Note des Н. Kr. R. an die St. Kzl. ddo 20. Augyst 1832 (Staatsarchiv). 
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државном канцелару из јула 1832. подвлачи уз прекор: „да се нисам 

поуздо на риеч његовог величества и вашога превозходителвства 

Господин Meternich и данас би пушка по Босни пуцала“138.  

Хусеину Градашчевићу су аустријске власти предочиле две 

могућности између којих је имао да бира, прва да буде интерниран још 

дубље у аустријску територију, у Коморан, јер је ухваћен у преписци са 

истомишљеницима из Босне, а друга да одмах напише молбу за милост 

султану тражећи амнестију иза које ће стати аустријски цар лично139. 

Градашчевић је прихватио ову другу опцију верујући да ће бити враћен у 

Босну и да ће Метерних успети да му врати иметак. Међутим, вешт 

одговор султанов је био такав да јесте гарантовао Градашчевићу 

повратак у Турску, али не и у Босну, с тим да прво дође у Цариград где ће 

му бити одређено где ће моћи да живи у Турској. Очигледно је да се 

султан плашио реалне могућности да Градашчевићев повратак у Босну 

не распламса допола угушен устанак против царских власти, јер је 

зацело имао и превише дојава из Босне да устаници то и прижељкују. 

Такође је рачунао са тим да Градашчевићева судбина неће много 

интересовати Аустрију ако он не буде близу њене границе у Босни, већ 

негде далеко у Турској, што је турским властима остављало одрешене 

руке за сваку врсту акције уколико им се поносни Градашчевић не буде 

покорио. 

На каквим је мукама и у каквој дилеми био Хусеин Градашчевић 

види се како из његових покајничких писама Метерниху, тако и из 

чињенице да се обратио за савет и кнезу Милошу кога је због његове 

дволичности био одбацио и презрео, тачније Милошевом брату Јеврему 

са молбом да пита брата шта би било мудро да учини140. После 

убеђивања са више страна и под растућим аустријским притиском141 

                                                             
138 Писмо Хусеина Градашчевића кнезу Метерниху из Осека, 13. јула 1832. 
објављено у целости у књизи Д. М. Павловића, нав. дело, стр. 100. 
139 Note des Н. Kr. R. an die St. Kzl. ddo 12. September 1832. (Staatsarchiv). 
140 Д. М. Павловић, нав. дело, стр. 58.  
141 „Alles mögliche authiethen zu lassen, damit diese Flüchtinge schleunigst in die 
osmanischen Staaten zurüchkehren gemacht werden“. — y Rescript од 18. септ. (n. n.) 
No.b. 1309/ 271 - Радошевпћ — Ad Note des H. Kr. R. Präs, an die b . 271 St. Kzl. ddo 
Wien, 24 october, Staatsarchiv. 
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Хусеин Градашчевић се преломио и из Земуна прешао у Београд 1. 

октобра 1832. праћен само Али-пашом Видајићем који је такође молио 

султана за милост и добио је под истим условима. Код везира је отишао 

тек после три дана, а у међувремену се срео са Алексом Симићем кога му 

је послао кнез Милош. Симић у свом извештају наводи да је Градашчевић 

био веома забринут, али да је задржао своју гордост од раније рекавши 

да се неће поклонити пред београдским везиром142.  

За Градашчевићево испоручивање Аустрија је тражила и добила 

од Турака две релативно мале услуге - „да на свагда удаљи са босанско-

аустријске гранпце Хасан-агу Пећанца и да допусти повратак Илији 

Старчевићу, католичком свештенику и поверенику Хусејин капетана, 

који је заједно с њиме, као компромитован, пребегао био у Аустрију“.143 

Након Градашчевићевог бекства разједињени капетани који су 

били уз њега затворили су се у своје градове и бивали поражени један по 

један од султанове војске. Последња је пала Бања Лука 26. јуна 1832. 

године. Дојучерашњи побуњеници заклети на доживотну верност 

Градашчевићу су листом преко ноћи постали опет верни султану, а 

победник им је обећавао милост и благостање. Иако је од стране султана 

била обећана амнестија „за све који се нису о њега огрешили“ велик број 

побуњеничких вођа је настојао да побегне у Аустрију која је била врло 

селективна при њиховом пријему, а неке од избеглих бошњачких вођа 

попут Хасан-аге Пећанца је чак и испоручила Турској уз коментар да је у 

питању зликовац који деценијама узнемирава Аустрију144. Суочивши се 

са таквим аустријским ставом неки од бошњачких бегова који су били уз 

Градашчевића, попут Мурат-бега Беширевића, капетана из Острошца и 

његовог полубрата Џафер-бега, одметнуше се у хајдуке, након чега им 

нови везир заплени сва имања и осталу имовину и издаде наредбу да 

буду убијени „по виђењу“.  

                                                             
142 Писмо Јеврема кнезу Милошу из Београда 2-ог октобра 1832. — Преписка 
Јевремова. 
143 Д. М. Павловић, нав. дело, стр. 61. 
144 Note des Н. Kr. R an die St. kzl ddo 47. August 1832 (Staatsarchiv). Такође и 
Wiener Zeitung од 3. септембра 1832.  
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За Градашчевићем остаде велика прича, потајни и ретки уздисаји 

за пропуштеном приликом народног зближавања, па и доситејевски 

толерантног, ако не и државног, сједињења «Срба све три вере», али 

потом настаде и страшна мука и покора, у првом реду, за кога би друго 

до за рају. Фрустрација муслиманских феудалаца због ратова и пораза је 

искаљена на православном живљу које им је тако здушно помагало 

верујући да је у свима њима, а не само у Хусеину Градашчевићу пробуђен 

национал-романтични спомен на њихово исконски заједничко српско 

биће. У томе су предњачили управо наследници не само поражених 

босанских првака, већ и наследници Хусеина Градашчевића у његовој 

бившој капетанији, жестоко се окомивши на све сељаке „сматрајући их за 

потајне присталице кнеза Милоша и за бунтовнике против турске 

власти“145, желећи тиме у ствари да се оперу пред новим властима због 

онога што је радио њихов вођа, односно предак Хусеин Градашчевић. У 

злостављању и експлоатацији Срба највише се ипак истицао главни 

султанов саучесник у победи над Градашчевићем, херцеговачки првак 

Али-паша Ризванбеговић, „безобзирно искоришћујући бесплатну 

сељачку радну снагу за значајне мелиорационе радове и гајење нових 

билљних култура (маслине, винове лозе, духана, пиринча, дуда за гајење 

свилене бубе и сл.) у Херцеговини“146. Да би ствари по народ биле још 

горе, нови везир није признавао као легалан порез који је те године 

прикупио Градашчевић већ је строго инсистирао да се исте године 

прикупи харач и за султана, и то повелики. При томе је сурово користио 

прекомерну силу желећи да и на тај начин потврди султану да је покорио 

Босну. На све то је још стигао, од ратовања уморним Босанцима и 

Херцеговцима мобилизациони ферман од султана да пођу у рат против 

Црне Горе и побуњеног египатског намесника Мехмед Алије. За своју 

верност султану херцеговачки феудалци Хасан-бег Рустембеговић, 

Дервиш-бег Суваја и Дауд, син Хасан-аге Пећанца, „награђени“ су од 

султана тако што су са својим војницима журно послати на страна 

ратишта147. Такво стање је било неиздрживо и ускоро изби низ устанака, 

а највећи од њих на левој обали Уне. Устанке и незадовољство у народу 

                                                             
145 Владимир Стојанчевић, нав. дело, стр. 232. 
146 Фуад Слипичевић, нав. дело, стр. 118. 
147 Note des Н. Kr. R. an die St. Kzl. ddo, 17. August. 1832.  
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су подгревале гласине да ће се Хусеин Градашчевић вратити у Босну и 

стати на чело устаника, али Аустрија која је због Градашчевића била под 

великим дипломатским притиском Турске, то није могла допустити. 

Изложен ток догађаја указује на више ствари.  

Пре свега, нема говора да су Хусеин-капетана и његово војно-

политичко муслиманско феудално окружење, покренуле само 

носталгичне емоције у вези са њиховим несумњивим српским пореклом. 

У немогућности да окупи све феудалне босанске бегове и 

капетане Градашчевић је очито рано дошао на, без сумње, врло 

оригиналну и смелу идеју да окупи све у народу који су хтели поћи за 

њим. Са становишта историје политичких идеја веома је значајно 

протезање категорије свих у изразито феудалној Босни и у оквиру 

изразито профеудалног покрета какав је био Градишчевићев, са 

повлашћених слојева на рају, дакле на народ у најширем, а не тек у 

феудалном смислу те речи. 

И као политичара и као војсковођу Градашчевића је првенствено 

водио интерес. Без учешћа хришћанског живља супростављање 

политици, и нарочито солдатески Порте не би могло бити масовно, а 

тиме ни ефикасно, посебно у условима напуштања побуњеничког 

покрета од стране више моћних феудалаца. 

И пре Градашчевића је, нарочито услед пораза које су од Порте 

трпели побуњени босански феудалци у првим деценијама XIX века, код 

њих сазревала свест о потреби зближавања са Србијом и Црном Гором, 

што је делом било чињено и преко бољег третмана хришћанског 

становништва Босне.  

Првобитни разлог за покретање босанске војске на Косово била је 

без сумње тежња за спајањем са војном силом скадарског паше „на пола 

пута“ између босанских и албанских побуњеника што је симболизовало 

њихову равноправност у савезништву. При мобилизацији хришћанског 

становништва Косово је обилато коришћено као чаробна реч. Када је 

скадарски паша војнички пропао и даље се остало при одлуци да се иде 

на Косово из више могућих разлога. Прво, верски веома измешана војска 

је већ била психички сасвим припремљена на то, друго, сукоб са 

султановом војском је ионако био врло брзо неизбежан, треће, младом и 
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талентованом војсковођи какав је био Градашчевић је било у крви да не 

чека непријатеља већ да му иде у сусрет. Што не на Косову? Осим тога, 

нису ли набујале емоције, пре свега заједничке, не само интересне већ и 

етничке мржње, према «злотвору» из Цариграда логично запљуснуле и 

самог младог, и прошлости сентиментално, а не само интересима 

окренутог, Градашчевића, мада је мало вероватно да је његов, 

недовољно етничко јасни, могући занос делило и његово феудално 

муслиманско, а нарочито старије, окружење. „Ја нисам балија“ инсистира 

Градашчевић у више писама, очигледно указујући тиме не само на свој 

економски статус148.  

Осим тога, одрећи се идеје о Косову значило је у том тренутку 

најмање три ствари. Прво, неминовно би један, немали, број хришћана 

избегао да оде у рат за муслиманску властелу само ради њених интереса, 

као што се то дешавало и раније и касније; друго, сигурно је да не би 

дошло да добровољног прикључивања српских наоружаних одреда из 

Босне као што се догодило приликом кретања Градашчевићеве војске ка 

Косову, а апсолутно је сигурно да не било никаквог прикључивања 

Градашчевићу добровољаца из Србије; и треће, и они хришћани који би 

остали у војсци зацело се не би тако срчано и са особитим одушевљењем 

борили на неком другом као што су се борили на косовском пољу. 

Градашчевићу и његовим присталицама, које је већ напустио немали део, 

пре свега херцеговачке властеле, а тиме и војске, свако даље осипање 

војних снага услед уверења хришћана да сукоб са султаном није питање 

њиховог срца већ евентуалне дужности, драстично би увећавао шансе за 

пораз. Осим тога, остати у Босни и чекати цареву војску значило је врло 

вероватно бити нападнут од вероломних дојучерашњих савезника из 

Херцеговине, а одмакнути се од Босне што даље, па макар и на већ 

запоседнуто Косово, значило је обезбедити сигурна леђа од Херцеговаца. 

Градашчевићу је стога преостало да инсистира на две ствари: на 

етничком јединству и на Косову пољу као месту сукоба. Дакле, та одлука 

је остала већим делом као интересно-стратешка, а само делом, мада 

неспорно, али ипак неутврдљиво тачно у којој мери, постала је и 

емотивна, романтично-национална.  
                                                             
148 Балија је погрдан турски израз који означава не само најсиромашније, већ и 
најпримитивније и верски најзатуцаније муслиманско становништво. 
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Позив Србима да се са оружјем укључе у битку против султанове 

војске баш на Косову имао је за Србе магијску привлачност. Без обзира на 

чињеницу да је то у почетку био више наредбодаван позив, а касније и 

манипулација националним осећањима, сигурно је то тада био 

најснажнији могући мотив православног живља да се одазове и укључи у 

бој против турске царске војске са огромним, па и фанатичним еланом о 

чему понајбоље сведочи само понашање Срба у боју на Косову пољу. 

Манипулација националним осећањима укључивала је и 

манипулацију верским. Отуда није толико битна аутентичност цитиране 

песме коју иначе оспорава Марамбо.  

Мада босански антиреформистички покрет, за разлику од 

албанског кога је предводио паша скадарски, не ставља у први план 

очување вере, већ очување привилегија и више тежи ка аутономији, па и 

потпуној самосталности Босне, нигде нема доказа да су босански 

феудалци чак ни манипулативно оправдавали потребу кретања војске на 

Косово ради освете пораженог хришћанства. Иако су, како је забележио и 

Русима пренео кнез Милош, претили Порти да су спремни прећи поново 

у хришћанство, то нису озбиљно схватили ни Русија, ни Аустро-Угарска, 

ни Србија, па ни Црна Гора, тако да се та њихова виртуелна претња 

Порти, односно понуда која је била упућена пре Русији него хришћанској 

Европи, истопила у политичкој реалности немања подршке за то у 

иностранству, и још мање у самој Босни. Тек касније ће Аустро-Угарска 

схватити значај промене вере и понудити живљу Македоније слободу од 

Турака уколико пређе у католичанство, с тим што је овог пута она 

наишла на неразумевање и одбијање какво је искусио Градашчевић од 

хришћанских држава. Зато су све у свему босански кољеновићи у 

најбољем случају заговарали освету српства, а никако не и хришћанства. 

Уосталом, и то је хришћанима из Босне било сасвим довољно. Било какав 

и било чији бој на Косову против султана био је каква-таква, најзад 

дочекана историјска прилика православним Србима за историјски 

реванш Турцима. Они су се, уосталом, са своје стране те 1831. у бици на 

Косову-пољу стварно и осветили, не хајући много за то да ли се Хусеин 

Градашчевић и други муслимани заиста свете и зашто, и да ли тај чин за 

њих представља тек узус одржања босанског беговата.  
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Што се тиче тврдњи о масовном и перманентном наоружавању 

Срба по први пут у историји Босне тек у време и на позив Хусеина 

Градашчевића, може се рећи да су претеране. И раније су хришћани у 

Босни били наоружавани за потребе учешћа у ратовима, а оружје су већ 

извесно време пре описаних догађаја почели задржавати, па и носити са 

прећутном властелинском дозволом. Напросто, било је то време 

угрожености локалних власти и споља и изнутра, а наоружавање раје је и 

вршено, не ради сигурности раје већ ради веће сигурности нижих власти, 

па је зато чак понекад и подстицано.  

На настајање осећања блискости хришћана и муслимана у Босни 

није могла утицати само једна војно-политичка одлука, па макар она 

била и позив да се освети заједничка прошлост и осигура заједничка 

будућност. Наиме, код босанских муслимана су у то време још врло 

очувани трагови свести о свом српском етничком пореклу, 

препознатљиви у очувању низа обичаја, памћењу старих презимена и 

породичних слава, празновању Ђурђевдана, употреби гусала које је 

свирао и сам Хусеин-капетан, уопште у неотуђењу на културном, 

обичајном и нарочито на језичком плану.  

Тако је и Хусеин Градашчевић, не због принципа, већ због 

непознавања турског језика, као уосталом и највећи број босанских 

феудалаца, морао користити специјалне преводиоце-писаре, такозване 

јазарџије, за коресподенцију са Портом. Јазарџије су израсли у врло 

важну институцију у Босни и Херцеговини из простог разлога што 

босански бегови и капетани, сем ретких изузетака, никада нису успели 

да овладају, њима потпуно страним, турским као службеним језиком149. 

Отуда је сасвим природно што је постало правило кога се придржавао и 

Градашчевић, да се, не само у преписци са Србијом и Црном Гором, већ и 

Аустријом користи српски језик и ћирилично писмо за сва ситнија 

питања, а за она важнија турски језик и писмо. У препискама босанских 

феудалаца двадесетих, тридесетих и четрдесетих година XIX века 

користи се масовно српски, односно Вуков правопис. 
                                                             
149 Француски дипломата Amedee Chaumette-des-Fosses бележи 1808. да му је 
босански везир који је био Турчин испричао како му је требало више од месец 
дана боравка у Травнику да успије разумјети барбарске изразе које рабе домаће 
поглавице када причају турски“. A. Chaumette-des-Fosses, нав. дело стр. 43 
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Што се пак тиче кнеза Милоша и његове двоструке, у крајњем 

опречне политике према Градашчевићевом покрету, њему се свакако 

може пребацити да је том приликом више водио рачуна о србијанским 

него о општесрпским интересима и да му није ни на памет падало да 

покуша да сједини Босну и Србију, чак шта више инсистирајући на тврдој 

„дринској граници“ као нечему „што је сам Бог водом и горама 

ограничио“150, али се мора имати при том у виду да он није водио 

двоструку политику само према Хусеину Градашчевићу, него према 

свима, и то ће остати у историји као општа карактеристика његовог 

политичког стила, а што је, руку на срце, у политици увек више правило 

него изузетак. Осим тога, у својој поступној прагматској политици 

ширења граница Србије, књаз Милош је Јадар и Рађевину тада видео као 

сигурне добитке, док су Градашчевићеве изјаве о „заједничком српском 

вилајету“ биле тек мутне, и у оно доба зацело више емотивне и 

декларативне него реалне представе. Отуда је и питање које се у 

литератури понегде поставља - шта би било да је у време 

Градашчевићевих понуда и победа уместо кнеза Милоша на челу Србије 

био просвећени владар ширих националних визија попут кнеза Михаила, 

чисто реторичке природе. Да ли би дошло до приближавања, па и 

уједињења некадашње три српске државе: Србије, Црне Горе и Босне, 

није зависило тек од добре воље ни хришћана ни муслимана, већ много 

више од њихових посебних, и, разуме се, још више од туђих спољно-

политичких интереса. И да је дошло до спајања Србије, Црне Горе и 

Босне, оне би зацело остале и даље да буду бар неколико деценија, мада 

аутономан ипак саставни део турске империје151, а не «слободна српска 

држава». Стога је Градашчевићева намера била у погледу могуће 

реализације више национално уједињујућа него државотворна. Нема 

сумње да је он подлогу за свој захтев за аутономијом Босне реално 

налазио у већ датој самосталности Србима у Србији и у вишедеценијском 

масовном незадовољству Бошњака због тога што они нису добили оно 

што «каурини» јесу. За Градашчевића, склоног правди и изономији то је 

већ био довољан аргумент да се Босни да једнак степен аутономије које 

                                                             
150 Држ. Арх. К. К., 212., фол. 1, 4. јануар 1832, Милош Хусеину Градашчевићу, 
према: Михаило Гавриловић, нав. дело, стр. 364. 
151 В. Ћоровић, нав. дело, стр. 19.  
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су имале Србија и Црна Гора. Ако су оне дошле до тог степена 

независности оружјем, онда су и Босанци на правом путу да стигну тога, 

веровао је млади војсковођа. Остаје ипак чињеница да је те 1831. године 

након победе побуњених босанских муслимана и православаца на Косову 

над огромном султановом војском, Хусеин Градашчевић, иако 

краткотрајно, ипак владао највећом, од цариградске власти потпуно 

слободном српском територијом у 19. веку, која се простирала од Бања 

Луке до Скопља. Да се којим чудом уједињење те територије са 

Милошевом Србијом и Његошевом Црном Гором догодило била би то 

данас једна од највећих и најмоћнијих држава Европе.  

При том не сме да се заборави то да је кључни интерес 

Градашчевића и осталих босанских феудалаца који је био испољен у 

захтеву да им се не дира у имања и привилегије, био неспојив са 

принципима српске револуције која је значила поделу беговске земље 

сељацима. Босански муслимани, чак и ако су себе сматрали Србима по 

пореклу, по правно-класном положају себе су сматрали Турцима. 

Но, мада је одлука Градашчевића о вођењу боја на Косову била 

више политички промишљена и ситуационо условљена него емотивна и 

етнички носталгична, дакле у великој мери не само инаџијски него 

донекле и макијавелистички потез ради очувања угроженог беговата и 

наследних привилегија, не би се смело запасти ни у другу страну 

загрижености. 

Бој на Косову 1831. године представља редак моменат у историји 

босанских муслимана и уопште нашег народа јер га ипак карактерише и 

постојање трагова свести у исламизираном делу народа о свом 

словенском, па и српском етничком пореклу. Иако та свест није била 

потпуна као што неки тврде, она није ни потпуно изостала у том важном 

историјском догађају као што хоће да представе неки други. Та свест је 

присутна, на моменте чак и као јасна, али је претежно делимична и 

помућена интересом и потребом монорелигијског националног 

одређења. 

Извесну, мада непотпуну етничку самоидентификацију као чина 

препознавања и признавања свог порекла, макар и у форми подсећања 

које је условљено конкретним политичким, па и материјалним 

интересом супротстављања врховној турској власти, не треба ни 
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умањивати ни преувеличавати у њеном значају. Можда би било 

најтачније рећи да је она била недовољан рефлекс временом избледеле 

свести босанских муслимана о свом српском етничком пореклу да би 

муслимани себе могли поново себе у потпуности да доживљавају као 

Србе, а уједно са друге стране и недовољан доказ Србима хришћанима да 

су муслимани Срби, будући да су муслимани својим учешћем у боју на 

Косову 1831. гласно или прећутно потврдили само своје изворно 

етничко, а не и верско ‒ православно као доминантно национално 

одређење српског народа у тој епохи.  

Што се тиче Хусеина Градашчевића, њему се мора признати 

карактерна доследност, не само у погледу одлуке да води један зачудан 

бој на Косову у коме се од интереса до осећања његових учесника 

измешало све што је могло да се тада на Косову исторично замрси, већ и 

доследност у погледу следа своје антиреформске политике.  

Наиме, када је, уверен да ће му аустријски цар и Метерних 

омогућити да му се не само врати имање у Босни него и положај везира, 

домамљен на превару из Осијека у Земун и уз асистенцију лажних 

пријатеља предат у турске руке, он није изабрао да остане у Београду где 

је без сумње могао рачунати на снажну заштиту београдских 

православаца и муслимана који су га, и сами супротстављени Порти, 

необично много уважавали, и где је „показао и своју гордост јер је 

енергично одбијао да се по преласку у Београд пред везиром поклони“152, 

већ се након аустријском генералу Фојту дате писмене изјаве да су се он 

и његови пријатељи „својевољно и по зрелом размишљању решили на 

прелазак“153, решио да пође у сусрет свиленом гајтану, право у Цариград, 

како му је и предлагано у царском ферману. 

У Цариграду је Хусеину Градашчевићу као талентованом ратнику, 

могуће корисном за гушење побуне у Египту, понуђен од стране султана 

висок војни положај и обећано му је брзо напредовање под условом да 

обуче низамско одело као симболичан гест прихватања реформске 

                                                             
152 Михаило Гавриловић, нав. дело, стр. 375. 
153 Исто, стр. 375-376, (према: Staatsarchiv, Н. К. R. Нота од 24. октобра 1832. 
Прилог од 16-ог октобра. Извештај Радошевићев из Петроварадина.). 
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модернизације и централизације турске војске. Он то „с поносом одби“154 

и би, као и све његове ухваћене најоданије присталице, са изузетком 

помилованог Али-паше Видаића, послат од разгневљеног султана у 

прогонство у Малу Азију, у забачени рударски градић Трапезунт155. 

Након две године, када сећање на Градашчевића и његов бој на Косову 

логично потисну из поља европског и балканског јавног и политичког 

интересовања низ нових догађаја на вихорном Балкану, Градашчевић 

под непознатим околностима премину у изгнанству у 32. години живота, 

нелогично рано за здравог и младог, мада депресивног („осмејка стално 

благог и тужног“) и опасног човека „са славом једног светитеља“156. Ако 

је за утеху, није га задесила «несрећа која у свим временима често погађа 

личности које су се прославиле памећу и храброшћу да остају запамћене 

највише по несрећном свршетку свог живота»157. 

Цео век касније ће један његов сродник, Мустафа Мулалић, у 

својству члана Врховне команде Драже Михаиловића и већника у селу 

Ба, поновити својом судбином неуобичајен гест свести о српском 

етничком пореклу, и у породици Градашчевића и код босанских 

муслимана уопште.  

Свакако да се у много масовније, непородично повезане 

историјске потврде трага ове свести може сврстати веома бројно 

приступање босанских муслимана у редове српских добровољаца у 

Првом светском рату, о чему тихо али масовно сведоче њихова имена на 

„плочама мртвих“ на Крфу и Виду, када се већ о томе, као и о 

Градашчевићу, и јуче и данас нерадо гласно говорило и говори са обе 

стране Дрине. 

Што се непосредних политичких и друштвено-економских 

последица Градашчевићевог пораза по Босну тиче, оне су се одмах 

                                                             
154 Миленко Вукићевић, нав. дело, стр. 87. 
155 Из Трапезунта је у Сарајево Порта сваке године слала 2.000 квинтала 
непрерађеног бакра од којег би се након прераде израђивало чувено сарајевско 
бакарно посуђе. Према: Amedee Chaumette-des-Fosses, нав. дело, стр. 116.  
156 Исто, стр. 376. 
157 Живот царског генерала и славног инжењера, господина барона Доксата де 
Мореза, 1757, репринт издање Библиотеке града Београда,2010, стр. 7. 
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изразиле не само у фактичком погледу, рецимо на плану отежаног живота 

свих у Босни и Херцеговини, посебно раје, већ и формално. Укинуте су 

1835. године наследне капетаније и капетански положаји, а спахилуци 

1837. године, земља је подељена на муселимлуке ‒ срезове чија се 

територија мање-више поклапала са некадашњим капетанијама158. Потом 

би 1839. објављен султанов хатишериф ђулхански, који je предвиђао 

једнакост раје п мухамеданаца. Није неочекивано што је босанска властела 

због тога још једном покушала побуну 1840. године противу везира, који 

je са својих 4.000 људи реформисане, низам војске разбио побуњеничку 

војску испред Травника, већ је било много више изненађење то што се 

тада много артикулисаније испољила претња Бошњака султану да ће се 

масовно вратити православљу159, претња коју је први изрекао Хусеин 

Градашчевић и упутио је преко Милоша руском цару, рачунајући да на тај 

начин босанска властела може не само добити гаранцију Русије за 

релативну самосталност БиХ односно аутономију какву је имала Србија, 

већ и да може задржати своје феудалне привилегије. Изостанак руске 

подршке Градашчевићу у тој његовој одиста крупној намери може се 

разумети у историјском контексту велике заузетости Русије у рату са 

изразито католичком Пољском током 1830. и 1831. иза које је стајала 

Аустрија којој се Русија очигледно није хтела замерати мешањем у 

балканске ствари на начин који би био на штету Аустрије која је већ тада 

рефлектовала на Босну и Херцеговину. То се уосталом јасно види и из 

руских упутстава Његошу да не подржи Градашчевића, не само у његовом 

историјском боју на Косову 1831. већ уопште. У сваком случају тек те, 

1840. године босански беговат је први пут показао да је схватио значај 

Градашчевићевог пројекта и његовог делимичног подухвата и јавно је 

зажалио што он није у њему успео до краја. 

                                                             
158 Види: Драгослав Јанковић, Мирко Мирковић, Државноправна историја 
Југославије, Београд, 1982, стр. 281. 
159 «Из кругова мухамеданске властеле први пут се чула необична претња: да ће 
се, у очајању свом вратити својој старој вери, хришћанској, ако их Порта на то 
натера гажењем њихових привилегија. Код многих je властелинских фамилија 
било још живо и моћно сећање на своју хришћанску прошлост, и многе су 
очувале стварне успомене из ње, да није чудо што се у тако тешким тренутцима 
и национално осећање порекла могло разбудити“. Д. М. Павловић, нав. дело, стр. 
92. 
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Обнова суверенитета Порте у босанском пашалуку пропраћена је 

умањењем Босне тако што је Порта одвојила од проблематичне Босне 

херцеговачке кадилуке и од Херцеговине створила посебан политички 

вилајет којим је из Стоца управљао, Порти деценијама лојалан, паша 

Ризванбеговић160. Од бунтовног Сарајева, које вековима није дозвољавало 

султановој управи да се настани у њему већ у Травнику, начињена је нова 

босанска престоница из које је владао царев намесник, а као додатни 

доказ покорености Сарајева су, као видни знак султанове победе, у њему 

никле и прве војничке касарне низама - редовне турске војске, које су 

својом европском униформом саблажњавале „правоверне муслимане“ и 

инспирисале их на нове побуне све док средином XIX века на тло Босне 

није крочила гвоздена чизма потурченог личког Србина Омер-паше 

Латаса, којом је на отпоре босанских феудалаца мање-више стављена 

историјска тачка161. 

Што се, пак, последица анализованих догађаја по Србију тиче, „тек 

је средином 1832. велики везир Мехмед Решид-паша затирући покрет 

Хусеина Градашчевића „предао Србима на управу Јадар и Рађевину и 

делове сјеничке и новопазарске нахије, до граница на којој су Срби имали 

право, а што им је почетком 1831. године одредила руско-турска гранична 

комисија“162 сходно одредбама Једренског споразума. У испуњењу обавеза 

према Србији која је према том споразуму имала Турска, давши Милошу 

шест нахија од којих су неке до тад припадале Босни, „био је то један 

мањи, али значајан уступак“163. Жељени ферман о обећаним границама 

Србије стигао је тек 1834. јер Порта више није веровала Милошу.  

Није мали број оних који су кнезу Милошу већ за живота замерали 

олако пропуштену велику прилику за увећање српске територије, а један 

од његових савременика, Сипријан Роберт, га је због тога и грубо осуђивао 

наводећи да је кнез Милош у време Градашчевићеве буне највише мислио 

                                                             
160 Владимир Стојанчевић, Српски народ под турском влашћу у првој половини 
XIX века, у: „Историја српског народа“, књ. V, I том, стр. 231. 
161 В. Ћоровић, нав. дело, стр. 21.  
162 Владимир Стојанчевић, Милош Обреновић и његово доба, Београд, Просвета, 
1966, стр. 152-153.  
163 Исто, стр. 153. 
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како да не угрози кнежевско наследство које је султан хатиферифом 

обећао Милошевој породици. Чак и Милошу склони, стари и у те прилике 

упућени дипломати и историчари попут Д. М. Павловића имају тон 

критике када говоре о томе: «Ако бисмо данашњим критеријумом 

оцењивали држање кнеза Милоша у овим овако крупним догађајпма, који 

су се збивали око њега, онда се његова политика, која je тако неисцрпна у 

лукавстима и невероватно гипка, не би могла назвати најсрећнијом и 

рационалном“164. 

А што се тиче оних на које је Хусеин Градашчевић смело проширио 

одредницу народа, пре свега Срба православних, али и муслимана из Босне 

и Херцеговине, територијално широко, мада краткотрајно присуство 

Градашчевићеве војске на Косову, као и дух опијености победом над 

султановом војском, те и само митско место Косово, утицали су да немали 

број и хришћана и муслимана из редова Градашчевићеве војске одлучи да 

остане да живи на Косову, све верујући у тријумфалан повратак свог Змаја 

од Босне зарад довршења уједињења давно раздробљених територија 

својих праотаца. Они који су данас њихови потомци углавном и даље 

памте своје босанске као српске етничке корене, али су они који су онда 

били православни остали то коленима до данас, једнако као што су и 

потомци ондашњих, због боја на Косову придошлих муслимана и данас 

муслимани.  

Тиме се траг свести о српском пореклу код босанских муслимана и 

на тај начин, само далеко општије потврдио тек у етничкој, а не и у верској 

димензији њиховог српског порекла. Очигледно је да је капетан и витез 

Хусеин Градашчевић и у томе, а не само у својој војној генијалности био 

изузетак у свом времену који је потврђивао правило, али такав да његово 

дело, мисао и судбина, ма како контроверзни били, ипак могу служити и 

данас и сутра као мост ка миру, узајамном разумевању и пријатељству 

народа све три вере. 

                                                             
164 Д. М. Павловић, нав. дело, стр. 93. 
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ПО ПОДАЦИМА ИЗ АУСТРИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

1834-1836. ГОДИНЕ1 

Апстракт: Босна и Херцеговина 30их година 19. века, представљају 
једну од провинција Османске царевине потпуно утонулу у самовољу 
локалних господара. Бушатлије, Сточевићи, Мушовићи, Видајићи, 
Градашчевићи представљали су локалне господаре који су у временима 
анархије користили прилику за јачање свог личног положаја често се 
супротстављајући централним властима. Српско становништво није 
имало могућност да се у сукобима и превирањима који су обузели 
Царевину адекватно брани од нових намета и страдања. Управо 30их 
година се показало да у међусобним сукобима различитих фракција 
Османлија највише по правилу страдају Срби. Стога се српска 
државотворна мисао почела убрзаније градити и стварати што ће 
довести до низа устанака и буна које ће све имати циљ за ослобођење од 
османске власти. Аустрија је 30их година водила пасивну политику, 
чувала границе, и без много већих интервенција чувала своје интересе. 
Кнез Милош и владика Петар II Петровић Његош стога су били окренути 
Русији. Ипак Беч је слањем својих конфидената покушавао да оствари 
утицај на терену, развијајући постепену мрежу својих доушника, али без 
јачег уплива на стање на терену свакако пре краја Револуције 1848/ 
1849.  

Кључне речи: Срби, Босна и Херцеговина, Хусеин Градашчевић, 

свештеник Јовица Илић, Владика Петар II Петровић Његош, Хабзбуршка 

монархија, страдање, погроми 

Решавање Источног питања, као кључног политичког процеса за 

Српско питање на Балкану у 18. и 19. веку рефлектовало се значајној 

                                                             
1 Рад је настао као резултат пројекта Срби у Босни у Босни и Херцеговини од 1463. 
до 1918, Покрајинског секретаријата за високо образовање и 
научноистраживачку делатност АП Војводине.  
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мери на стање и положај Срба у Босни и Херцеговини посебно од 

времена Првог српског устанка (1804-1813), када су и Срби у Босни и 

Херцеговини поново оживели своју борбу за промену положаја и 

ослобођење од турске власти.2 Устанак у Грчкој (1821-1830) који је 

резултирао ратом Русије, Велике Британије и Француске против 

Османске царевине (победа код Наварина 1827), показао је да Велике 

силе неће лако дозволити претерану самосталност балканских држава. 

Победе Русије у копненим операцијама, довеле су до потписивања 

споразума у Акреману (1826) и Једрену (1829), којим је Србији 

гарантована Аутономија и значајније побољшање политичког положаја, 

док је Лондонским уговором 1830, Грчка добила независност.3 Показало 

се међутим да ће велике силе држати Грчку под својом пуном контролом 

још дуги низ година. Влашка и Молдавија, такође су оружјем и 

дипломатијом покушавале да се изборе за своје место у Османској 

држави које је показивала знаке озбиљнијег слабљења, али још увек није 

била довољно слаба да је балкански народи поразе и изборе пуну 

независност.4 

Осамостаљивање локалних господара, од почетка 19. века, као 

што су били Осман Пазван Оглу у Видину, Мехмед Алија у Египту, Али 

Паша у Јањини, Бушатлије у Скадру, показао је да лолани утицајни 

моћници итекако могу да угрозе централну власт, али су се последице 

често највише осећале по леђима хришћанског становништва. У сплету 

динамичне спољне политике, дестабилизације централне власти, кризе 

царства, пограничне покрајине као што је била Босна и Херцеговина 

имале су доста проблема у свакодневном функционисању. Хабзбуршка 

монархија као први сусед, вребала је прилику да се умеша у унутрашња 

питања, да ојача свој утицај, да полако али сигурно изврши припреме за 

                                                             
2 Видети опширније: Васа Чубриловић, Босански Срби и Први српски устанак, 
Аранђеловац 2003; Радош Љушић, Вожд Карађорђе, Београд 2003; Дејан 
Микавица, Ненад Лемајић, Горан Васин, Ненад Нинковић, Историја Срба у 
Хабзбуршкој монархији 1526-1918, књ 1, Нови Сад 2016. 
3 Стеван Павловић, Историја Балкана, Београд 2004, 32-67; Видети: Лефтен 
Ставријанос, Балкан после 1453, Београд; Дејан Микавица, Владан Гавриловић, 
Горан Васин, Знаменита документа за историју Срба 1538-1918, Нови Сад 2007, 
207-216. 
4 Видети: Ставријанос, Балкан после 1453, passim 
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продор у Босну и Херцеговину као стратешки важну тачку за будуће 

напредовање ка Егеју. Иако је Метерних водио легитимистичку и често 

конфузно-зихерашку политику, Монархија је витално била 

заинтересована за најпре опстанак, а потом потпуну инфилтрацију у 

Османски царство/ Босну и Херцеговину. После серије ратова Хабзбурга 

са Османлијама у који су у мањој и већој мери били укључени Срби у 

Босни и Херцеговини (1683-1699, 1716-1718, 1788-1791)5, у времену 

после Бечког конгреса 1814, утицајни сусед је врло често слао своје 

поверенике, агенте и конфиденте на територију Босне и Херцеговине 

коју слали своје извештаје и препоруке за даље деловање у овим 

пограничним територијама државе Османлија. На микоронивоу Аустрија 

је врло вешто покушавала да користи своје предности у Босни и 

Херцеговини и делимично Србији. 

На глобалном нивоу, Метернихова политика посебно после 1818-

1822. (Конгреси Свете Алијансе у Ахену, Тропау, Љубљани и Верони), 

заснивала се на представама очувања легитимитета, без нових 

револуционарних покрета и захтева не само на Балкану, већи и у Европи. 

Ипак на покрет који је букнуо у Влашкој и Молдавији и на Пелопонезу, 

Хабзбуршка монархија није одговорила адекватно. Велика Британија и 

Русија врло брзо су схватиле да је време да Источно питање ставе под 

своју контролу, јер гибања која су проузрокована Српским устанцима 

(1804-1815), Руско-турским ратом (1806-1812), сепаратизмом Пазван 

Оглуа и дахија у Београду, затим Мехмед Алије у Египту, Али паше у 

Јањини, показале су овим глобалним силама да је Османско царство било 

у једној од најтежих криза. Смене на султанском престолу 1808, укидање 

јаничарског реда 1826, само су убрзавале апетите и великих и малих 

сила. Аустрија се у тој игри није најбоље снашла. Заокупљена страхом од 

револуције у Италији и Немачкој, Монархија није желела да се дубље 

увлачи у Балканске конфликте, који ће је на крају коштати и самог 

опстанка 1918. У Бечу су још увек гајили илузију о својој кључној улози 

на Западу и Централној Европи, у Немачкој или Италији, док је Русија 

полако али сигурно преузимала балканске православне хришћане под 

свој утицај. Великој Британији у том погледу кључну улогу су имала 
                                                             
5 Видети опширније: Боро Бронза, Аустријска политика према простору Босне и 
Херцеговине 1699-1788, Бања Лука 2012. 
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острва, Јонска и Кипар (под Британком управом од 1878), која ће дуго 

година стратешки бити мета империјалних идеја Лондона.6 

Покрет Хусеина Градашчевића од посебног је био значаја за сва 

дешавања у Босни и Херцеговини 30их година 19 века. Попут поменутих 

локалних моћника Градашчевић је и сам покушао да ојача свој положај 

да се уздигне у ранг локалног господара и да на тај начин натера Порту 

да га прихвати као равноправног саговорника. Пре њега занимљива је 

епизода о односима Хасанаге Бећиревића- Пећког и фелдмаршала 

Лилиенберга команданта Војне границе, 1829-1830, која је потпуно 

сведочила о свој замршености локалних прилика и о често конфузној 

политици како Беча, тако и Порте када су у питању погранични 

проблеми- јачање прерогатива локалних паша, разбојништва, пљачке, 

угњетавање хришћана или ометање трговине. Током јесени 1829. и 

током 1830, Лилиенберг је чак заговарао и војну интервенцију на 

територији Босне и Херцеговине. Неколико пуних месеци до септембра 

1830, трајало је преговарање, одуговлачење, око понашања локалног 

одметнутог моћника, који је постајао трн у оку и централним властима 

Порти и локалном валији, али и пограничним заповедницима Војне 

Границе. Ипак током јесени дошло је до привидног смиривања, на 

принципима статус кво, али уз обостране обавезе да се стање ствари 

смири, обуставе насилништва, али и да се утврди тачан број аустријских 

држављана у Босни и Херцеговини.7 

Ситуацију је дефинитивно уздрмао Хусеин Градашчевић који је 

својим покретом поново усталасао стање на и овако ровитој граници два 

Царства. Незадовољства су почела када се сазнало за одлуке Високе 

порте да се Рађевина и Јадар врате Кнежевини Србији, по слову 

Једренског мира (1829), тако да су локалне паше у Босни, најпре у 

                                                             
6 Robert A Kann, History of the Hasburg Monarchy 1526-1918, Berkeley, Los Angeles, 
London 1974, 243-299; Karl Vocelka, in: Die Habsburgermonarchie 1848-1918, bd 
VI/2, Wien 1993, 245-253; Cambridge History of Russia, vol 2, Imperial Russia 1689-
1917, ed Dominic Lieven, Russian Foreign Policy 1815-1917, pp 554-575 (David 
Schimmelpenninck von der Oye); Paschalis M. Kitromilides, Religion and Politics in the 
Orthodox World The Ecumenical Patriarchate and the Challenges of Modernity, 
Routledge, London-New York 2019, 27-32. 
7 Галиб Шљиво, Босна и Херцеговина 1827-1849, Тешањ 2016, 80-117. 
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Зворнику, изражавале велико незадовољство, чак изложиле претњама 

делегацију из Цариграда, и претиле ратом Србији. Ауторитет сулатана 

Махмуда II био је нарушен, а Градашчевић се истицао у први план као 

један од најутицајнијих локалних господара са преко 1300 кметова, а 

међу босанским агама и беговима почела је да кружи прича како су 

опасност по царство не само Срби и Руси већ и сам султан. У другој 

половини 1830. и почетком 1831, стање се рапидно убрзавало и 

погоршавало када је у питању однос Порте са локалним босанским агама 

и беговима. Градашчевић, је све отвореније захтевао да се одмах прекине 

са реформама, да се укине Аутономија Кнежевине Србије, да се обласна 

аутономија по угледу на Египат подари и Босни и Херцеговини. 

Проносила се вест да Градашчевића подржава и Мехмед Алија, а да је за 

аутономију Херцеговине био заинтересован и владика Петар II Петровић 

Његош.  

На вест да је Велики везир војском решио да угуши немире у 

Босни и Херцеговини, организован је отпор који је кренуо под 

Градашчевићевим руководством. Стање се почетком маја 1831. 

драматично погоршало, а царској војсци је у помоћ позван и скадарски 

Мусатафа паша Бушатлија. Хусеин Градашчевић је код Липљана јуна 

1831. поразио војску великог везира који је водио Ахмет паша (војска је 

била састављена махом од Арбанаса). Аустрија је са пажњом посматрала 

дешавања у Османској царевини и са највишег места добијала уверавања 

да је стање ствари сређено и мирно и да су се сви одметници од закона 

примирили или да су кажњени. За новог валију је септембра 1831. 

именован Махмудбег, син Сулејман паше Скопљака, о чему је обавештен 

и Метерних. Хусеин Градашчевић је 13. марта 1832. писао цару у Беч, о 

разлозима побуне и стању на терену. Он је објаснио да су послате две 

депутације у Цариград, прва у којој се детаљно причало о лошем 

положају Босне и Херцеговине са молбом султану Махмуду да се више у 

Босну и Херцеговину не шаљу странци за везире који чине безакоња, 

насиља, отимају земљу и руше верска правила и да су босанци верни 

цару, али да неће допусити такав однос централних власти, уз анахрони 

захтев да се обнови јаничарски ред. Било је очито да босански локални 

моћници нису моги да прихвате реалност потребе реформи у држави, 

али и да су пошто пото желели да сачувају своје давно стечене 

привилигије. Хришћани у овим захтевима нису помињани нити се о 
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њима говорило, што је и иначе сведочило о њиховом лошем и 

незавидном положају.  

У другој депутацији затражено је од Порте и султана Махмуда да се 

Босна препусти на управу Хусеину Градашчевићу, баш како је Србија 

препуштена кнезу Милошу. После битке код Липљана Градашчевић је 

постао још одлучнији у том намерама и почео је да се понаша као везир од 

Босне, да себи придаје прерогативе локалног владара, што на Порти и у 

Бечу засигурно није прошло непримећено, а нити се на тај чин гледало са 

одобравањем.8 Од октобра 1831, Градашчевић је преузео сву власт у Босни 

у своје руке, смењивао је и постављао чиновнике, сакупљао порез, водио 

рачуна о путевима и војсци, али је и вешто покушао да придобије Порту 

тако што су делегације свих већих места и градова писале и потписивале 

изјаве о угрожености Босне, о неопходности да Градашчевић остане и 

преузме управљање Босном и сл. Од октобра 1831. Градашчевић узима и 

титулу ”Витез од Босне“. Ипак постепено почиње и исељавање његових 

противника у Аустрију, што је Беч свакако решио да користи као своју 

предност. Херцеговачке паше Ризванбеговићи, Сточевићи и Мушовићи су 

сви били против Градашчевића, и са валијом су са друге стране радили на 

томе да се у целости успостави власт Порте и збаци Градашчевић кога су 

подржавале махом босанске паше из Тузле, Дервенте и Тешња. Према 

Порти су стизали извештаји да Градашчевића финансијски подржава 

Мехмед Алија.  

Ипак у првој половини 1832. Аустрија све јаче почиње да 

инсистира на томе да се уведе ред и законитост и да се царска власт 

поново успостави на територији Босне. Било је сасвим јасно да Метерних, 

који јесте подржавао целовитост Османске државе, и био против устанака 

у Грчкој и Влашкој и Молдавији неће подржати ни јачање обласних 

господара на граници са Аустријом који су резултирали са исељавањем 

неколико хиљада његових противника на територију Монархије. Посебно 

што је у назначеном писму цару Градашчевић спомињао идеју да са 10 000 

војника крене на војску Великог везира која би била послата да уведе ред.  

                                                             
8 Галиб Шљиво, нав дело, 150-217.  
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Положај православаца у Босни у оваквим временима превирања 

био је додатно погоршан. Несигурност, злоупотребе, самовоље локалних 

моћника само су се увећавале у кризним временима. Бес локалних ага и 

бегова против Србије и кнеза Милоша, Срби у Босни су морали да осете на 

својим леђима. Аустрија је јасно ставила до знања Порти да се стање мора 

врло брзо смирити, а таква упутства су послата у Војну границу и 

Далмацију, а Градашчевић назван самозваним везиром. У тој констелацији 

снага где ни Порта ни Аустрија нису желеле да имају слуха за 

Градашчевићеве личне захтеве, постало је јасно да војни сукоб јесте 

неминовност. Градашчевић није желео да одступи већ је почео да 

припрема своје војнике и присталице за борбу са султановом регуларном 

војском. У Витезу код Сарајева 29. маја 1832, Градашчевић је са свега 3500 

људи поражен и хитно се вратио на своје имање у Градачац, док је валија 

са војском ушао у Сарајево. Код Жупање је 16. јуна 1832. Градашчевић 

пребегао у Аустрију са својом свитом и пратњом, а слично ће учинити и 

многе од његових присталица. Ускоро је био интерниран у Осек. Већ 

опробаном тактиком избеглице су размештене по територији Војне 

границе и није им било дозвољено да међусобно комуницирају. Исто тако 

Порта је решила да не примени све најригорозније мере против 

побуњеника, али је захтевала од Аустрије да не пружа помоћ 

Градашчевићу, што је Беч прихватио и подржао као идеју. Током јуна и 

јула 1832, Порта је потпуно успоставила своју власт.  

Градашчевић интерниран у Осеку, је покушавао да се домогне 

Бечког двора, захтевао пријем и слао представке. У искусној дипломатској 

утакмици Порта и Беч су се лако договорили да се некадашњи локлани 

господар помилује (август 1832), али да му се не дозовили повратак у 

Босну, већ да може да се настани у било којој од провинција Османског 

царства. И поред многобројних молби, представки и површног обећања 

Дворског ратног савета да ће га интернирати у Коморан (септембар 1832), 

Градашчевић је врло брзо суочен са повратком у Османску државу. Његове 

молбе и жалбе цару сведоче о забринутости, али и давно показаном ставу 

Аустрије да се нежељени савезници не могу бесконачно задржавати на 

њеној територији. Градашчевић је 1. октобра 1832. прешао у Београд, а 
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затим спроведен у Цариград, где је и умро скршен својим политичким 

поразима и невољама 1. октобра 1833. године.9  

Показало се да и поред свих својих слабости Порта може да 

савлада локалне моћнике у Босни. Херцеговина није пришла 

Градашчевићу из својих разлога, а утицај Травника није могао да се мери 

са богатствима Египта Мехмед Алије и Јањине знаменитог Али паше, 

који ће обојица у дипломатским играма Великих сила завршити 

неславнио своје каријере. Монархија посебно није била заинтересована 

за ову врсту метежа. Њена каснија улога у подривању османског система 

била је срачуната и опрезна и резултирала је окупацијом 1878, али и 

променом односа према агама и беговима, што је посебна тема.  

Мудро и тактично показало се кнез Милош је умео са Великим 

силама и Портом, па је крајем 1833. дошло до враћања нахија, области 

Јадра и Рађевине, које су одузете Србији. У Босни је почело ново 

комешање које није промакло вештим аустријским уходама. Тома Вучић 

Перишић и Вуле Глигоријевић су били задужени да се овај процес 

заврши мирним путем, у разумном року, имајући на уму стална 

одуговлачења османске стране.10 Успеси кнеза Милоша не само што су 

изазивали бес и фрустрацију босанских ага и бегова, већ су били и под 

будним оком Аустрије. Монархија је са пажњом гледала како се 

некадашња устаничка Србија уздиже и лагано заузима место према коме 

ће сви Срби упирати своје погледе. Беч је у том моменту исправно 

проценио да ће појачати свој утицај у Србији ако буде дозволио ученим 

Србима из Монархије да путују у Србију и да тамо шире свој утицај јер ће 

то уједно бити и утицај саме Монархије. Такви односи ће потрајати све 

до Велике источне кризе (са већим или мањим интензитетом), али ће 

Босна и Херцеговина бити тачка раздора и спиритус мовенс лоших 

односа две државе посебно после 1878.  

                                                             
9 Видети опширније: Милорад Екмечић, Из историје Срба у Босни и Херцеговини у 
19 веку, Београд 1995; Милорад Екмечић, Стварање Југославије, књ 1, Београд 
1989. 
10 Радош Љушић, Кнежевина Србија, 26-41; Радомир Ј Поповић, Тома Вучић 
Перишић, Београд 2003, 61-68. 
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Увиђење централистичких мера и репресалије против локалних 

моћника, завршиле су се репресалијама исто тако локалних моћника 

против хришћанског становништва. Притиснути централним властима и 

репресијама, они су свој несигуран положај и све тању касу 

надокнађивали отмицама, пљачкама и изнудама од Срба у Посавини и 

централној Босни (случај девојака Марије Леовац и Франциске Марић).11 

Ахмед Грдашчевић брат од стрица Хусеина Градашчевића није се 

устручавао јавних отмица и силовања девојака. Кнез Милош је од 

септембра 1833. чинио доста да помогне Србима у Босни. Забележено је 

да су одаслате 42 књиге у форми припрема за устанак. Враћање нахија је 

ипак успорило акцију у Србији. 

Притиснути репресијама и неделима, Срби се под вођством 

свештеника Јовице Илића подижу на одбрану почетком 1834.12 Почетком 

марта 1834, долази и до првих окршаја, а код Оџака су Срби победили 

спахијску војску 11. марта 1834. У наредним данима окршаји су се 

наставили на Вучјаку и код Гомионице, Поточана и Недокланог Врела. 

Иако су наступали храбро и пожртваовано устаници, њих 600, нису 

имали довољно оружја за дуготрајније борбе, а проносила се вест да је 

Илић рањен на Вучјаку. Српске избеглице у Шапцу и Славонији око 200 

породице, сведочиле су да су почињена велика насиља над Србима.13  

Фра Илија Старчевић је у детаљном извештају забележио о 

страшним злочинима над Србима на Вучјаку (убијено 700 људи). 

Потресно сведочење говори о десетинама мучених и убијених недужних 

виђенијих Срба, одсецању глава, пљачкању имовине. Он је констатовао 

да се таква злодела не истражују, а да је Ахмедбег Градашчевић из 

                                                             
11 Галиб Шљиво, нав дело, 259. 
12 Илић Јовица, свештеник (Бања Лука 1784/1785- Цариград 1834), службовао је 
у Дервенти. Један је од најгласнијих, када је 1833 скупљање пригхода од тимара 
препуштено спахијама, у одбрани православних. После слома буне прелази у 
Србију, а кнез Милош га је послао у Цариград да сведочи о злочинима и 
насиљима који су се десили над Србима и да објасни шта се заправо дешава у 
пограничним крајевима царевине. Умро је у Цариграду (Српски биографски 
речник, том И-Ј, стр 142-143, написао Милорад Екмечић) 
13 Драгослав Страњаковић, Борбе Срба хришћана у Босни и Херцеговини 1834, ГНЧ, 
Београд 1931, 122-169; Алекса Ивић, Устанак дервентског попа Илића, Загреб 
1919. 
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Градачца који је уједно и муселим најодговорнији за поменуто стање. 

(Дешавања између 10-21 марта 1834).14 У Градачцу су бедеми кићени 

главама побијених Срба, после покоља на Вучјаку. У Брчком на пијаце 

српске главе су продаване за две паре, а аге су на капама носиле обележја 

Срба које су побили. Буна свештеника Јовице Илића само је једна 14 

српских буна у Босни и Херцеговини у периоду 1804-1882. 

До немира је дошло и на другој страни. Јован Мићић ужички кнез 

је јављао Милошу Обреновићу (6. марта 1834) о значајним немирима код 

Вишеграда и тврдио да сакупља момке да се пребаци и започне борбе 

против Турака. Посебно су се истицале породице из Горажда и Фоче које 

су на граници са Србијом добили задатак од паше Сточевића да руше 

гранична обележја и врше упаде у Србију.  

Аустрија је наравно искористила прилику и послала знатан број 

својих конфидената који су крстарили у Посавини и слали детаљне 

извештаје о стању у пограничним областима, немирима, али и 

пресељеним породицама на територију Монархије које траже заштиту. 

Др Јаков Марчета је обилазећи становништво ејалета установио 

мноштво нерегуларности, насиља, проблема са којима се суочавају 

цивили и за то директно окривио валију који ништа није чинио да 

спречи злоупотребе и насиља. Он наводи спискове породица и њихове 

чланове који су пребегли на територију Монархије и траже заштиту.15 

После неколико интервениција на Порти, стигао је одговор да се 

неоправдава насиље, да ће се ускоро завести редовно стање и да ће бити 

дозвољена оправка цркава и манастира. Ипак немири се нису смиривали, 

погранична чаркања, напади приликом сеча шума, упади појединаца на 

Аустријску територију нису престајали. Током 1835-1836, неколико пута 

је команда Војне границе захтевала интервенцију већих размера у Босни 

и Херцеговни, а њене посаде код Орашја и Брода биле су стално на 

опрезу. Маја 1835. дошло је до интервенције граничара код Кулен 

Вакуфа. Генерал Рукавина је оштро захтевао да се стање смири и тражио 

да се одговорнима суди, на шта је као и увек до тада добијао обећања о 

                                                             
14 Галиб Шљиво, нав. дело, 268-269. 
15 КА Wien, SM, 1834, 26/ 16, Zagreb, 9 мај 1834. (Исти извештај и код Г. Шљиво, 
стр 285) 
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смиривању ствари и процесуирању криваца. Већих окршаја је било и 

1836, када је 2. јула код Изачића дошло до правог боја, када се у 

извештају спомиње 500 мртвих и 360 спаљених кућа. 

Слично је било и у јадарском крају где су разне нерегуларне чете 

упадале у крај око Лознице и Лешнице и харале цивиле, док су Срби из 

Јање и Бијељине све чешће прелазили у Србију (март 1835). Махмуд паша 

Видајић из Зворника и Али паша Видајић из Бијељине су се ипак нашли у 

чуду када кнез Милош са војском фактички запосео границу.16 

Стање није било ништа мирније ни у Херцеговни. Покушаји нове 

административне поделе Царства, нису наишли ни на разумевање 

локланих херцеговачких паша, које су се већ налазиле под притиском 

Цетиња и херцеговачких устаника и чета. Привреда Црне Горе, опет била 

је уско повезана са дешавањима у суседној Херцеговини. 

 Чести ратови и кршевито, неплодно земљиште објективно су 

представљали озбиљне тешкоће за економски развој друштва. Владика 

Петар II је настојао да поправи рђаве путеве, унапреди трговину и појача 

своје везе са Херцеговином, што Аустрији није прошло незапажено. 

Производња и трговина зависили су директно од политичких и ратних 

околности, а када су оне биле повољне нарочито се трговало с 

аустријским и турским градовима, житом, сољу, оружјем. Посебно се и 

Црне Горе и Херцеговине трговало са Далмацијом односно Котором и 

Рисном у које су Срби доносили млечне производе, живу стоку, суво месо 

и рибу, а куповали уље, смокве, свеће, мед, свилу, фабричке производе.17 

Спољна политика Црне Горе у време Петра II Петровића Његоша 

све време је остала на линији континуитета успостављеног у периоду 

владавине његовог стрица Св. Петра Цетињског, што је подразумевало 

одржавање добрих односа са Аустријом и, изнад свега, прилагођавање 

националних интереса подршци и саветима руске дипломатије. Упркос 

                                                             
16 Радош Љушић, Кнежевина Србија, Београд 2004, 15-32; Радош Љушић, Српска 
државност 19 века, Београд 2008, 119-122; Радош Љушић, Ужичка нахија 1804-
1842, у: Србија 19 века, књ 2, Београд 2001. 
17 Дејан Микавица, Горан Васин, Ненад Нинковић, Срби у Црној Гори 1496-1918, 
Никшић 2017, 159-160; Бранко Павићевић, Саздање црногорске државе, Београд 
1960, 222-223. 
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споразумима, те обећаној и потврђеној спремности да се умеша у немире 

у Албанији и Босни, где су против Султана устали скадарски везир 

Мустафа Бушатлија (1830.), а затим Хусеин – капетан Градашчевић 

(1831.) црногорски владика је остао уздржан, знајући да се на нови рат 

Црне Горе не гледа са одобравањем ни у Санкт Петербургу ни у Бечу. С 

руске стране сугерисано је истовремено Његошу да поступа врло 

обазриво према Хусеину Градашчевићу. Градашчевић је пак ослушкивао 

поруке са Цетиња знајући да му Сточевићи и Мушовићи нису били 

наклољени, па је покушавао да избегне отварање новог фронта (1831).  

Размах рата између Црногораца и Турака 1831-1832. заустављен 

је руским дипломатским заузимањем, апелима руског представника на 

Порти и упозорењима упућеним црногорским властима да би свако 

нападање на турске земље могло да их лиши руског покровитељства. 

Аустрија је слала сличне поруке, желећи да избегне нове компликације 

које је већ створио Градашчевић. У овом контексту, прихваћена је посета 

Петра II и извршено његово хиротонисање у Санкт Петербургу, после 

чега је на државној скупштини (26. децембар 1833.), прочитана је 

грамата руског цара којом је препоручено народу да се покорава Петру II 

као свом законитом господару и поштује добросуседске односе са 

Аустријом и Турском.18  

Његошева настојања да успостави мир са Турцима на 

херцеговачкој страни, преко херцеговачког везира, Али – паше 

Сточевића и муселима Хасан – бега Ресулбеговића нису спречила 

херцеговачке Турке да са Хасан – беговим знањем пљачкају граничне 

области Црне Горе. Међусобна нетрпељивост показана је и убиством 

                                                             
18 Склапањем руско-турског уговора у Ункјар Искелесију (8/20 јул 1833.) 
озакоњена је руска доминација на Босфору и мореузима, а црноморски водени 
простор је стављен под искључиву контролу руске флоте. Крајем августа 1833 
године, у Минхенгрецу је склопљена конвенција између руског и аустријског 
цара којом се Русија практично и дефинитивно одрекла плана о стварању 
империје на рушевинама Османског царства. У случају да до распада Османског 
царства ипак дође, допуштена је могућност да се на том простору формирају 
мање, независне државе и то Молдавија, Влашка, Србија, Босна, Бугарска и 
Албанија. (Микавица, Васин, Нинковић, нав дело, 165-167; Дејан Микавица, 
Владан Гавриловић, Горан Васин, Знаменита документа за историју српског 
народа 1538-1918, Нови Сад 2007, 216-221 ) 
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бањанског буљубаше Мурата Борчанина, скривањем његових убица у 

Грахову и нападом Турака на ово херцеговачко подручје. Аустријски 

представници у Задру већ су помно пратили ове све догађаје 

упозоравајући Порту и руског посланика у Цариграду да се стање ствари 

смири. Аустрији је посебно било значајно да се стање ствари око Котора 

држи под пуном контролом и да црногороске избеглице не улазе у 

Монархију, и да спречи свако евентуално четовање на територији 

Монархије.19  

Аустрија је будно посматрала стање ствари на граници са Црном 

Гором и Турском, посебно тражећи да се реше све обавезе око Клека и 

Суторине. Обавезе херцеговачког муселима да се заузме за изградњу 

пута између Клека и Суторине Аустријанцима је био од пресудног 

значаја. Извештаји са терена су говорили о доста осионом Али паши 

Ризванбеговићу, који покушава у целој ситуацији између Порте и 

аустријских власти у Дубровнику да извуче корист за себе, а наравно 

оптужујући Србе из Кривошија и Убла да ометају изградњу пута. 

Извештаји доносе податке и о унутрашњим проблемима Црне Горе, 

односом Владике према породици Радоњић, али и значају мира који је 

неопходан да би се успоставиле трговачке везе које би несметано могле 

да функционишу без упадица хајдучких чета из Херцеговине, Кривошија 

или због насиља локлних турских одметника. Ипак Клек и Суторина и 

Грахово доминирају овом тематиком.20  

Борба за Грахово интензивирана у јулу 1836. године, продужила 

се у следеће две деценије, испуњена непопустљивошћу обе стране. 

Грахово као јабука раздора постаће важна тачка Херцеговачких 

устаничких покрета, али и покрета са српску државност у Херцеговни 

коју је започео Лука Вукаловић (1852-1862), а која неће јењавати ни у 

Великој источној кризи (1875-1878).  

Одговор граховских Срба на турске претње 1836. да харач 

исплаћују њима садржан је у реском одбијању упућеном Али - паши: ,, а 

                                                             
19 КА Wien, извештај из Задра, 17. јул 1836, 31. јул 1836 (потом серија извештаја о 
пограничним споровима) 
20 КА Wien, извештаји из Задра, 25. август 1836, 17. септембар 1836, 3. новембар 
1836, 27. новембар 1836, 15. децембар 1836 
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арача ти не дамо нити паре ни динара. Ми нијесмо раја царска, нити 

признајемо султанске власти, него смо ми људи владике црногорскога, 

који је наш господар''.21 Истог мишљења био је и владика Његош, који је у 

писму херцеговачком везиру Али-паши Ризванбеговићу одлучно рекао: 

,,... Ја ти кажем да је Грахово мој ђед населио и оно је наше, а посад биће 

онога коме Бог суди''.22 Ипак, у турском нападу који је предводио Али 

паша Сточевић и гатачки муселим Смаил ага Ченгић (1836), Граховљани 

су поражени, те су били приморани да изјаве покорност Турцима, 

организују и прихвате пандурске страже према Црној Гори, прикупе 

тражени харач. Ипак стање ствари се није битније мењало нити 

смиривало, тражила се нова прилика за српски устанак у Херцеговини. 

Губитак Грахова је за Црну Гору представљао озбиљан и јак 

ударац. Због тешке ситуације, Владика се упутио у Петроград (1836), 

остављајући Сенату да управља земљом, што се посебно пратило у Бечу. 

На путу за Русију, задржао се у Бечу разговарајући са кнезом Горчаковим 

и Клеменсом Лотаром Метернихом, после чега је упутио меморандум 

руском цару Николају I, у којем је нагласио да постоји опасност да Црна 

Гора, као последња слободна област некадашњег српског царства, падне 

под турску власт, да изгуби слободу и самосталност ,,своје последње 

благо које служи као луча и другијем једноплеменијем Црној Гори 

народима; и падом црногорске слободе, потоње из србскога царства 

области, која је до сад сачувала своју независност, неминовно ће се 

умножити гоњење и противу другијех јој околнијех племена''.23  

Тако се 1836-та година завршила се тешким положајем Срба у 

Босни и Херцеговини. Од времена покрета Хусеина Градашчевића 1831-

1832, Срби су покушавали да своју борбу за опстанак преточе у 

државотворну мисао, да се уз помоћ Милоша Обреновића и владике 

Петра II почну постепено ослобођати од злочина и недела локалних 

турских моћника. Покрет свештеника Јовице Илића и дешавања у 

Херцеговини сведоче да централна власт у Цариграду није била способна 

да реши своје проблеме са обласним господарима, а да за положај 

                                                             
21 П. И. Поповић, Односи Србије и Црне Горе у 19 веку, 150. 
22 Петар II Петровић Његош, Изабрана писма, Београд 1979, 52. 
23 Микавица, Васин, Нинковић, Срби у Црној Гори 1496-1918, 162-163. 
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хришћана нико није марио. Аустрија је из свог интереса будно пратила 

стање ствари са на границама, али сматрајући да није време за дубље 

ангажовање. У плановима Балхаусплаца Босну и Херцеговну тек је 

требало претворити у област од свог утицаја, што ће посебно бити 

видљиво после Револуције 1848/49, али и још више после пораза од 

Италије и Пруске 1859-1866. Српски државотворни покрет у Босни и 

Херцеговини до тада потпуно је формиран и није било планова да се 

трајно устукне пред налетима Беча и Пеште. Сукоб је био неминован. 

Српски устаници, свештеници, кметови, у Босни и Херцеговини, добро су 

памтили 30те године када је Аустрија пасивно посматрала њихово 

страдање и чувала се принципа статус кво. Од времена устанаке Луке 

Вукаловића који ће уследити деценију касније није више било повратка 

на старо. Млада Босна није настала само почетком 20 века, она је 

последица сазревања мисли о читавом веку односа које је Аустрија 

имала према страдању Срба у Босни и Херцеговини.  
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РАДАКОВИЋЕВА МИСИЈА У ВОЈНОЈ ГРАНИЦИ 1868. ГОДИНЕ И 
ОПЕРАТИВНЕ И ТАКТИЧКЕ ПРОМЕНЕ У ПОЛИТИЦИ СРБИЈЕ ПРЕМА 

БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

Апстракт: Анализу узрока и последица кнежевих одлука у погледу 
Босне и Херцеговине, као првог и главног националнополитичког циља 
Србије, извршићемо ослањањем на најновија истраживања, али и на до 
сада некоришћену архивску грађу.1 Циљ овог рада је да објасни да је 
такозвани „други план“ о Босни и Херцеговини подразумевао измене у 
операционом и тактичком, али не и стратегијском деловању, као 
највишем нивоу планирања. Три су нова става изнета у овом раду: 1. 
Русија је знала али није подржала кнеза Михаила у његовим 
оперативним и тактичким заокретима; 2. Кнез Михаило није намеравао 
да са војском Кнежевине упадне у Босну јер је хтео да избегне улазак 
Србије у рат по сваку цену. Оба поткрепљују недавно изнете научне 
тврдње да је кнез Михаило планирао да, уз одобрење и у име Турске, као 
њен вазал, добије мисију да уђе у Босну и Херцеговину ради смиривања 
стања и обезбеђивања безбедности и мира; 3. Опозивањем Радаковићеве 
мисије 3. јуна 1868. године и позивањем Гарашанина на консултације 5. 
и 6 јуна, кнез је имао намеру да се врати на поље деловања које је 
подразумевало знатно шири балкански покрет али у договору са 
Русијом, а не са Мађарском нити са Аустријом. 

Кључне речи: Аустроугарска, Србија, Војна граница, Босна и 

херцеговиона, мисија, Коста Радаковић, Илија Гарашанин. 

                                                             
1 Ради се о три важна документа: 1. Архив Србије, Varia, Извештаји К. Радаковића 
који обухватају све његове активности од 7/19. маја до 24 маја/5. јуна 1868, пет 
дана уочи кнежевог убиства (даље: АС, V – 448, Извештаји К. Радаковића); 2. 
Историјски архив Шумадије у Крагујевцу (даље: ИАШК), Б. 2, 192, 1869, I, (18), 
Лични фонд Антонија Орешковића; 3. Архив Србије, Varia, Медаковић Милорад, 
Некаторие очерки объ убийстве княза Михаила Обреновича III, (даље: АС, V- 301, 
Некаторие очерки объ убийстве княза Михаила. 
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Српске аспирације према Босни Аустроугарска је пред Европом 

представљала као атак на интересе Монархије и на њену безбедност. Већ 

у јануару 1867. у Бечу се врше припреме за војну интервенцију у Босни и 

Херцеговини са 50.000 војника и израђују се детаљни планови како 

спречити учешће граничара у случају устанка који Србија спрема у тој 

турској провинцији. Саветовања на тему како спречити ширење српске 

пропаганде у Босни и Херцеговини у Бечу су све интезивнија. Ове 

превентивне мере против Србије и њених планова крајем 1867. године 

прерасле су у офанзивне планове, када се у војним круговима заметнула 

мисао о неопходности заузећа Босне.2 

На плану за прикључење Босне и Херцеговине Србији почело се 

радити интезивније од краја фебруара 1867, али без јасног и чврстог 

договора између кнеза Михаила и председника владе Илије Гарашанина 

– да ли акцији дати широке размере и вребати већи заплет какав је био 

очекивани турско-грчки рат у пролеће 1867, или пак ширити и снажити 

дипломатске кораке до крајњих граница, будући да је дошло до крупних 

промена на међународној сцени, пре свега победом Пруске у лето 1866. и 

истискивањем Аустрије из германског света. Све је изгледало много 

другачије када је Пруска уз подршку Италије и Француске преко ноћи 

поразила Аустрију. Србија се користила тим поразом северног суседа и 

добила градове као компензацију, не би ли се умирила и обуставила 

даље ратне припреме. Њене жеље су, међутим, биле много веће и тицале 

су се обједињавања српског живља у Османском царству под народном 

управом, на чијем челу би се нашао кнез Михаило Обреновић. Разуме се 

да су савезнице Пруска и Италија (али више Италија) размишљале о 

могућности рушења Аустрије после пораза 1866. Бизмарк је тврдио да то 

зависи од става Француске. Таква могућност примљена је двојако у 

Србији и, по први пут, довела је мисли и жеље кнеза и Илије Гарашанина 

до супротних закључака. Њихове односе закомпликовала је понуда 

мађарског политичара и државника Ђуле Андрашија Србији, након слома 

                                                             
2 Политичка акција Србије у јужнословенским покрајинама Хабзбуршке монархије 
1859–1874, Београд, 1965, приредио В. Вучковић, 310, 324, 342–348, (даље: В. 
Вучковић, Политичка акција Србије); Уједињена омладина српска и њено доба, 
1860–1875. Грађа из совјетских архива, прир. В. Н. Кондратјева, Нови Сад, 1977, 
57–58. 



РАДАКОВИЋЕВА МИСИЈА У ВОЈНОЈ ГРАНИЦИ 1868. ГОДИНЕ …  

 

307 

Аустрије, да се успостави тешња сарадња између Мађара и Срба, те су 

отпочеле прве размене мисли на том пољу. Андраши се начелно сложио 

са потребом и намером Србије да уз мађарску подршку обједини под 

једном народном управом Србе у Османском царству – у Босни и 

Херцеговини и Старој Србији. Али, он није давао конкретан предлог о 

савезу Србије и Мађара, нити се изјашњавао о времену и начину којима 

би то Србија имала да оствари.3 

Гарашанинов повереник за Војну границу и Хрватску Антоније 

Орешковић тврди да је кнеза целе 1867. и 1868. мучила дилема да ли до 

Босне доћи мирним путем или силом у смислу руских планова, пошто 

Русија процени време за извођење акције. Нужно је нагласити да је одмах 

после победе Пруске 1866. године Србија желела Босну и Херцеговину 

као накнаду, а не градове које је добила након изласка турских 

гарнизона из њих. Бизмарков одговор на питање да ли Србија може 

рачунати на подршку Пруске у погледу Босне, био је отворен и јасан: 

„Ако победите, моћи ћете као трећи у савезу заступати сами своје 

интересе. Будете ли побеђени, не могу да одбраним ни себе, а камоли 

вас.“ Орешковић је имао од генерала ађутанта италијанског краља 

Стевана Тира поверљиве информације и убеђивао је кнеза Михаила да ће 

Аустрија у предстојећем сукобу подлећи. Пруска и Италија су желеле 

Србију у савезу, надајући се да ће учешће Србије задржати граничаре у 

Аустрији од учешћа на ратиштима Италије, као и против Пруске. Да би 

пустили Србију у савез тражили су од ње да упадне у јужне крајеве 

Аустрије не ради освајања, него да подигне граничаре да уђу у Турску, 

заправо у Босну, и на тај начин да значајно ослабе отпор Аустрије. Кнезу 

Михаилу се ова понуда чинила погодном, али не и Илији Гарашанину. Он 

је категорички одбијао сваку помисао да Србија без формалног уговора и 

тачно назначеног добитка може да изводи своју војску изван граница 

Кнежевине. Кнез Михаило се пак, и поред Гарашаниновог противљења, 

сложио да, у случају наставка ратовања против Аустрије, обезбеди 

пушке, добровољце, па најзад и да се сам укључи у активно деловање.4 

                                                             
3 В. Вучковић, Политичка акција Србије, 245– 247. 

 
4 Исто, 186–208, 214. 
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Ова дихотомија између кнеза и Гарашанина све више се продубљивала 

од августа 1866, да би на крају кулминирала Гарашаниновим 

отпуштањем са положаја председника Владе новембра 1867. године. У 

међувремену, српска национална политика ишла је из једне крајности у 

другу, што је посебно видљиво од фебруара до јула 1867. године, јер је 

Бизмарк с почетка 1867, после вишемесечног затишја, опет најавио 

„одсудан“ рат против Аустрије за 1868. годину и послао свог човека у 

Београд да саопшти кнезу да „особито рачуна на Србију“ као на 

савезника. Како је Француска одбијала сваку могућност да подржи 

комбинацију за Босну и Херцеговину у корист Србије, још је путем своје 

штампе раздраживала западно мњење против Србије, вере у подршку 

Берлина и Париза испариле су код Срба у потпуности.5 

Зато, баш у марту 1867, спољна политика Србије почиње да се 

одвија на два колосека – једним руководи кнез Михаило, а другим Илија 

Гарашанин. Кнез пропагира мирољубиву политику и тражи од Едмунда 

Зичија да му се Босна и Херцеговина уступе на управу, док Јован 

Мариновић припрема, уз помоћ Француске, дипломатску акцију на 

Порти за прикључење Босне и Херцеговине Србији. Илија Гарашанин пак 

спрема чете и одборе за активно деловање и дуж западне и југозападне 

границе са Турском организује војне пунктове да на знак Србије крену у 

Стару Србију и Босну и Херцеговину. На седници владе 28. фебруара 

1867. и кнез, и Гарашанин, и сви министри су се сложили да Србија може 

да зарати против Турске иако се питање градова буде решило повољно 

по Србију. План Антонија Орешковића о организацији акције Србије на 

терену Гарашанин је упростио, одобрио средства и сав се усредсредио на 

ратни сукоб, изражавајући велико неповерење према европској 

дипломатији.6 Кнез опет прихвата убрзавање ратних припрема, али их 

види само као крајње средство у остварењу циља, јер он не жели ратни 

сукоб широких размера који би запалио читав Балкан, а још мање да чека 

Русију да му одобри акцију. На то га наводе експертизе руских војних 

стручњака које су указивале да стање у војсци напредује и да је солидно, 

али још увек далеко од потребног за сукоб са Турском. Гарашанин и даље 

                                                             
5 Исто, 251–252; Уједињена омладина српска и њено доба, 74–75. 
6 В. Вучковић, Политичка акција Србије, 264–272 
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истрајава на почетном плану о широкој акцији на Балкану која ће 

срушити османско господство и чврсто се држи Русије, док кнез схвата 

да се ствари на међународној позорници брзо мењају и да се и Србија 

према њима мора управљати и водити опортуну политику, према датим 

околностима. 

Гарашанин је стоички отрпео Орешковићеве нападе да „није 

дорастао ситуацији“ и рекао да одлично увиђа да се уз помоћ граничара 

и Срба из Црне Горе са успехом може изаћи на крај са Турском, али да 

нема гаранција да „нећемо за другога да вадимо кестење из ватре“. Јер, 

велике силе ратују међу собом, свађају се, а када се мире, оне се на 

малима раскусуравају. На крају је закључио: „Нигда нећу да улазим у рат 

противу Турске докле немам све гарантије да тим ратом нећемо да 

извојујемо Аустрији Босну“. На Орешковићеву опаску да управо Италија 

и Пруска дају ту гаранцију, под условом да Србија има успеха у Босни, 

Гарашанин се није дао, рекавши да таква гаранција нема вредности док 

исту не потпише Русија. „Дајте ми гарантију Русије и ево ме готова на 

све“, био је категоричан Гарашанин. Орешковић му је пребацио да је 

управо на Гарашанину као председнику владе да снабде такву сигурност 

за земљу, а добио је јасан одговор: „Зар мислите да нисам то настојавао... 

не само да нам је неће да даде, но нас штавише још одвраћа од акције, 

која за нас, како она мисли, може само штетни последица да има“.7 

Кнежевој одлуци о оперативним и тактичким изменама у 

спољнополитичком деловању Србије претходио је тактички заокрет у 

руској балканској политици, који је промовисан за званични правац 

деловања октобра 1867, али се већ од почетка те године уочило да се 

војно-техничка сарадња, за коју су се начелно залагале обе стране, одвија 

успорено и отежано.  

Император Александар II је још крајем лета 1867. донео одлуку да 

је рат могућ једино у случају директног угрожавања територије или 

независности саме Русије. Русија је у дефинисању политике на Истоку за 

мање од годину дана прешла путању од самосталног деловања на 

хришћане до потпуног усвајања принципа колективног деловања са 

                                                             
7 ИАШК, Б. 2, 192, 1869, I (18), Лични фонд Антонија Орешковића. 



проф. др Сузана РАЈИЋ 

 

310 

европским силама. Погледи канцелара Горчакова на крају су превагнули 

и цар их је прихватио као предохрану од европске антируске коалиције. 

Србија је такође морала да прихвати такав заокрет ка дипломатским 

решењима и сарадњи са европским кабинетима на очувању интегритета 

Турске. Отуда и кнежева одлука да своју спољну политику преусмери ка 

добицима које може остварити под капом турског сизеренства. На молбу 

Србије Горчаков је 30. октобра 1867. издао декларацију у којој је 

предложио принцип неинтервенције за све велике силе. Ако би Аустрија 

кренула у окупацију Босне и Херцеговине и тако онемогућила Србију да 

њима завлада, „са циљем да то спречим, ја сам предложио принцип 

неинтервенције“, објашњавао је Горчаков.8 

 Србе, и Бугаре, и Грке Русија је упозорила да могу деловати само 

на сопствени ризик. Оно што им Русија нуди на почетку 1868. године јесу 

симпатије и помоћ сходно њеним могућностима и датим околностима. 

„То је тачна мера између алтернативе да бацимо хришћане у наручје 

запада, или да прихватимо оптерећујуће обавезе према њима“, тврдио је 

Горчаков. Према хришћанима је заузета наизглед средња линија, а 

заправо се радило о минимуму ангажмана који Русију ни на шта није 

обавезивао. „Желимо свим силама да смиримо и успокојимо Исток, што 

нимало није лако када је то једно огњиште где у сваком моменту од 

варнице може да настане пламен“, писао је канцелар, наглашавајући 

колико је важно да се отклоне узроци „превременој експлозији“. „То је 

нов пут за пролаз и није на мени да га кратим. Ми морамо да чувамо 

наше достојанство и да чекамо тренутак,“ био је категоричан.9 

Упоредо са тим, управо у ово време трасиран је и други колосек, 

много мекши према хришћанима који су спроводили такође званичници 

                                                             
8 Више о томе у Д. Леовац, Србија и Русија за време друге владавине кнеза 
Михаила Обреновића (1860–1868), Београд, 2015, 272, и С. Рајић, Спољна 
политика Србије, између очекивања и реалности 1868–1878, Београд, 2015, 45–
49. 

Декларацијом од 30. октобра, император је установио принцип неинтервенције 
или немешања на Истоку, који ће се практиковати све док он буде поштован од 
других држава. Тај принцип Русија не би могла да поштује безусловно, ако би 
начела човечности била порушена. 
9 С. Рајић, Спољна политика, 51. 
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из другог ешалона, односно руске дипломате које су службовале у 

Османском царству – Грчкој, Румунији, Србији, Црној Гори. Од њиховог 

деловања Горчаков се пред Европом увек дистанцирао, мада је било 

јасно да му је циљ био да заштити Царство, а да оно потпуно не изгуби 

углед и утицај код хришћана. 

Новопрокламовани правац према хришћанима под Османском 

влашћу у Петрограду изазвао је ланчану реакцију тако што је довео 

Србију у позицију да и сама мора своје интересе штитити и 

прилагођавати се како тактичким променама из Петрограда, тако и све 

учесталијим опоменама из Беча да им није могуће да Србију прихвате за 

свог новог суседа у Босни. „Ми радо штитимо аутономију Србије у њеним 

садашњим географским границама, али Босна и Херцеговина треба да 

остану изван тих комбинација“, тврдио је аустроугарски министар 

иностраних дела Фридрих Фердинанд Бајст, појашњавајући зашто 

Аустрија не може да допусти да Србија постане „чвор“ једне компактне 

групе словенских народности пред вратима Хабзбуршког царства. Босна 

и Херцеговина зато може бити или турска или аустријска.10 Кнез је 

уложио напор да умири Аустрију, притиснуту унутрашњим проблемима 

и без стварне војне моћи. Многи промашаји и падови учинили су 

Аустрију невољним партнером Француске, те она није могла да 

успостави умерену линију којој је тежила. Зато је и сама почела да 

заговара очување Турске, па чак и војну помоћ Турској ако би јој била 

потребна. Под плаштом заштите и помоћи желела је да потчини судбину 

Турске себи, али ју је тренутна слабост упућивала на стрпљење.11  

Баш такве околности кнез Михаило је хтео да употреби у корист 

акције у Босни, али је и сам имао велики отпор да савлада све бурније 

                                                             
10 В. Поповић, Европа и српско питање у периоду ослобођења (1804–1918), 
Београд, 1940, поглавље Југословенска пропаганда пред Европом за Источно 
питање; АСАНУ, 12577/Б21, Грамон – Мустјеу, Беч, 5. и 9. фебруар 1867; Д. 
Леовац, Србија и Русија, 266, 268–269. 
11 АСАНУ, 12577/Б21, Грамон – Мустјеу, Беч, 5. фебруар 1867. На француски 
предлог реформи Бајст је био уздржан и без дефинитивног одговора. У складу са 
ставом да је најбоље Источно питање сматрати затвореним, он је одбио предлог 
о саветовању на конференцији у Бечу на којој Турска не би присуствовала; The 
National Archives, Foreign Office (даље: ФО), 421/24, Блумфилд – Стенлију, Беч, 9. 
април, 19. мај и 15. и 18. јун, 1867. 
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унутрашње проблеме и да консолидује снаге за пресудан корак, пре него 

што се Босне и Херцеговине домогне опасан ривал са севера. Србија је 

почела да агитује против Беча, а у савезништву са Мађарима и Хрватима. 

Свој контранапад кнез је замаскирао пацифистичким изјавама пред 

конзулима у Београду, али и пред званичницима у Бечу.12  

Још један важан елеменат је био избегавање свих јавних 

манифестација блиских односа са Русијом. Русија је била под јаком 

присмотром западних сила и с разлогом је стрепела од копромитације, 

али је ипак прихватала кнежев предлог да помогне Србији у 

наоружању.13 Следећи важан захтев Србије тицао се неопходности да јој 

Русија пошаље неколико школованих официра да утврде стање и 

потребе српске војске. И он је за Русију био тежак и опасан. Од јануара до 

априла 1867. тражени су начини да се Србији изађе у сусрет. Минстар 

војни Блазнавац покушавао је безуспешно Србе официре у аустријској 

војсци да придобије за прелазак у српску војску. Од петорице 

препоручених само је један исказао интересовање за такву понуду. 

Потом су кнез и министар војни Блазнавац решили да моле Русију, али 

да то буде одобрено од тамошњег министра војног Миљутина, као и од 

самог цара. А оба ова важна фактора стајала су све време на пола пута, 

свесна одговорности ако нешто крене по злу, на шта их је канцелар и 

шеф руске дипломатије Горчаков све време опомињао. Отуда двојне 

радње попут оних да цар одобри иступање из руске војне службе 

генералу Михаилу Грегоријевичу Черњајеву, али да му не одобри пут на 

Балкан, или да капетан Николај Николајевич Рајевски отпутује на Балкан 

без одобрења министра војног, а у договору са Иваном Аксаковим, 

челником словенског комитета у Москви. Има вести да је Черњајев 1867. 

посетио Србију, мада је Блазнавац више пута негирао да је до тога 

дошло.14 Као што је генерал Игњатијев у дипломатији играо двоструку 

                                                             
12 ФО, 421/24, Лонгворт – Стенлију, Београд, 3. јун и 6. јун 1867, Лајонс – 
Стенлију, Цариград, 5. јун 1867. 
13 Д Леовац, Србија и Русија, 232–234. 
14 АСАНУ, ИЗ, бр. 14556/49а, Тајна преписка М.П. Блазнавца; ФО, 78/2033, 
Лонгворт – Стенлију, Београд, 7. март 1868. И помоћник канцелара Горчакова 
Вестман у више наврата је негирао вести да се руски официри стављају у службу 
српског кнеза, као и податак да је Черњајев тражио царево одобрење да пређе у 
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игру, што ће посебно до изражаја доћи од 1868. године, тако су и највиши 

званични кругови, начелно противећи се, прећутно прелазили преко 

непоштовања њихових наредби и одлука. Русија је бранила углед велике 

силе и није смела да пређе црвену линију, те је Бугаре, Румуне и сву 

акцију упућивала на кнеза Михаила и Србију, која је и сама дошла у 

најужи фокус европских политичких и дипломатских представника и, 

због тога, постала крајње обазрива. Србији стога такође нису 

импоновале јавне манифестације руско-српског јединства и, како је кнез 

сматрао, око Етнографске изложбе и Словенског конгреса у Москви, у 

мају 1867. године, дизала се беспотребна ларма која је шкодила обема 

странама.15  

Паралелно са променом рада, Горчаков је почео да ради на 

„разведравању“ руско-аустријских односа. Посета Игњатијева Бечу током 

јануара 1868. може се сматрати почетком спровођења оног деловања на 

Истоку које је 1867. осмислио Горчаков. Николај Павловић Шишкин, 

руски конзул у Београду, предлагао је да Игњатијев дође у Београд и да 

лично пренесе кнезу поруку од императора. Цар је то најпре одобрио, 

али је убрзо повукао реч, када су му Горчаков и Штакелберг предочили 

негативне последице таквог плана. Уместо у Београд, Игњатијев је 

отишао у Беч да лечи руско-аустријске односе обећањима да Русија нема 

намере да поремети мир на Истоку него да заједно са осталим силама 

утиче на Порту да задовољи праведне захтеве хришћана. Неповерење 

између Беча и Петрограда, међутим, тиме није отклоњено. Штавише, 

односи су се заоштрили повлачењем аустријског посланика из Русије, на 

шта је Русија узвратила истом мером, а повод свему био је категоричан 

Бајстов став да не признаје било какво мешање Русије у Босну и 

                                                             
српску службу. Намеђе се логично питање откуда онда царева забрана ако није 
било захтева?! Вестман је негирао и чињеницу да је у Србији, пуковник Лер за 
кога се поуздано зна да је 14. маја 1867. допутовао са још двојицом колега; 
спорадичних врбовања српских официра из Војне границе од стране Србије било 
је током целе 1867. године, В. Вучковић, Политичка акција Србије, 290–295, 308; 
Д. Леовац, Србија и Русија, 221–223.  
15 В. Вучковић, Политичка акција Србије, 237; АС, ИГ, 1643, Кнез Михаило – И. 
Гарашанину, 2/14. новембар 1867. 
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Херцеговину, осим хуманитарног.16 Бајст је још тада закључио да Русија 

неће заратити против Турске јер је свесна да би се у том случају морала 

ухватити у коштац са Аустроугарском. Било је јасно да руско-турском 

рату претходи споразум са Бечом.17 

 Када се Русија јавно дистанцирала од покрета на Балкану, 

наставила је и даље тајно да их помаже. Ипак, кнезу је то дало повода да 

у потпуности преузме слободу акције. У вези са маневром Русије од 

јесени 1867. јесу и промене које су уследиле у Србији и Румунији где су се 

владе, које су од почетка шездесетих година биле на управи, повукле. О 

смени Гарашанина новембра 1867. године много је писано,18 али има још 

важних а непоменутих факата који би могли изменити досадашња 

сазнања. Више о томе другом приликом.  

Овде је важно нагласити да су страни конзули уочили да је, више 

месеци после Гарашанинове смене (новембар 1867), „Гарашанинов дух 

још увек приситан“ у свакој влади без обзира на то што њега у њој више 

нема. Ни када је Јован Ристић вратио кнезу поверени мандат за састав 

нове владе у децембру 1867, опет се нису могле уочити промене у 

државној управи, мада су у владу Милана Петронијевића ушле не тако 

јаке личности. Британски конзул Лонгворт износи став да је повлачење 

Гарашанина уследило као резултат компромиса између руских 

панслависта и српских националиста који се залажу за независну Србију. 

Према овом конзулу, то је требало да буде средњи пут, трасиран између 

оног који су заговарали окупљени око Омладине која прихвата долазак 

до циља по сваку цену, па и уз потпуну руску доминацију и, умеренијих 

националиста који би да до циља дођу уз договор са Русијом, али без 

                                                             
16 ФО, 7/734, Бонар – Стенлију, Беч, 13. јануар 1868; Исто, 7/735, Бонар – 
Стенлију, Беч, 6. и 20. април, 1. мај 1868; ГАРФ, оп. 1, ф. 828, д. 1146, л. 36, 87, 105–
116; Аustrian red-book. Corespondenzen des Kais.Kön. Gemeinsamen. Ministeriums des 
Äussern, No 2 (Vom Januar bis November 1868), Wien, 1868, 30, (даље: Аustrian red-
book). 
17 С. Рајић, Спољна политика Србије, 52. 
18 В. Ћоровић, Око пада Илије Гарашанина у јесен 1867. године, Политика 23–26 
април 1938; В. Вучковић и Г. Јакшић, Спољна политика Србија за време друге 
владавине кнеза Михаила (први балкански савез), Београд, 1963, 430; Д. Леовац, 
Србија и Русија, 275–276. 
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њене доминације. Лонгворту је требало три до четири месеца да схвати 

да се ради о тактичком заокрету коме је кнез Михаило прибегао, а пошто 

је на највишим нивоу решено да је затишје и слабљење спољних 

притисака интерес и Србије и Русије. Још више збуњујуће је деловало 

што је румунска влада послала у јуну 1867. новог агента Јонескуа уместо 

Кантакузена. Уз потпуно надзирање Русије кроз шест месеци, у јануару 

1868, дошло је до склапања савеза између Србије и Румуније.19 

Што се више Горчаков дистанцирао од самосталног иступања на 

Балкану, то се више отварало поље за деловање појединаца који се не 

могу сматрати полузваничним државним чиновницима, него 

званичницима другог реда. Са Гарашанином су зато потиснути први 

Горчаковљеви сарадници, попут Шишкина и Штакелберга, а морао се 

повући њима близак Јован Мариновић, persona grata на руском двору. 

Њихова места заузели су нови људи који су до тада деловали из сенке. У 

првом реду то су били Јован Ристић и Блазнавац, који се борио за 

очување своје позиције у војсци нарушене претензијама Шишкина и 

Гарашанина да га замене руским официрима. Исто тако, кнежева одлука 

да, уместо Гарашанину, понуди Ристићу састав владе, морала је бити 

однекуд сугерисана. Сматрамо да је управо Игњатијев, као главни 

противник и критичар Горчаковљеве спољне политике коју је називао 

„политиком везаних руку“, имао удела у томе. Кнез, који је до тада са 

успехом сарађивао са руским канцеларом, одједном се окренуо његовом 

опоненту. За то је морао имати крупних разлога, који су науци до данас 

непознати. Није без значаја чињеница што се у време смене Гарашанина 

појавила вест да ће и Горчакова заменити генерал Игњатијев!20  

Тачна је била опсервација Лонгворта да у српској нацији не 

постоји субординација међу друштвеним сталежима. Требало ју је 

некако постићи, а Јован Ристић је заговарао и обећавао да ће постићи 

јаче друштвено јединство са светоандрејским либералима, те путем 

унутрашњих реформи на које је кнез дао свој пристанак. Надмено 

држање и нетактички Ристићеви испади приликом састављања листе 

                                                             
19 Д. Леовац, Србија и Русија, 192–194. 
20 ФО, 78/2033, Лонгворт – Стенлију, Београд 15. јануар 1868; Напредак, 11/23. 
новембар 1867. 
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министара јако су повредили кнеза. Међутим, колико год изгледало да је 

Ристић био позван зарад консолидације унутрашњег стања (пошто је 

кнез био јако заоштрио односе са Омладином), ускоро се испоставило да 

су за њега агитовале значајне личности попут Игњатијева и Хитрова, и 

то превасходно са намерама у спољној политици, односно у вези са 

националноослободилачким плановима Србије и Русије на Балкану. У 

првој половини јануара 1868. у српску престоницу допутовао је секретар 

руске амбасаде у Цариграду Хитров са мисијом да поради код кнеза на 

Ристићевој рехабилитацији.21 

Да је мисија била успешна говори чињеница да се Ристић појавио 

на новогодишњем балу у двору 22. јануара 1868, на општу запањеност 

дипломатског кора и осталих присутних. Тако је захваљујући Игњатијеву 

Ристић опет био у кнежевој милости.22 

Шта је за спољну политику Србије то значило? Да је Игњатијев у 

Источном питању заговарао програм по којем би се Турци истерали из 

Европе, било је свима јасно. У његову куражност нико није сумњао и већа 

се пажња у Европи поклањала његовим потезима него Горчаковљевим 

речима. Ристићеви погледи, како су савременици приметили, били су 

блиски Игњатијевљевим. Сви су мислили да је Србија та која ће дати знак 

за почетак борбе против Турске. О бруталности Турака према 

хришћанима писали су незванични српки листови свакодневно, 

подстичући отпор и мржњу према господарима. Према нашим 

схватањима, нови курс се није ослањао на рат против Турске, него на 

„акциону политику“, како је тврдио и сам Ристић. 

*** 

Кнез је намеравао да у највећој тишини обави потребно 

наоружање, обезбеди новчана средства, командни кадар и да од руских 

војних стручњака отворено чује какве су могућности и капацитети 

                                                             
21 Ристић је пао у немилост код кнеза након што је изнео неприхватљиве захтеве 
кнезу приликом понуде да састави нову владу, Д. Радовић, Јован Ристић. 
Биографија државника, потцелина „Јавно одабрана страна“, неодбрањена 
докторска теза у изради на Филозофском факултету у Београду. 
22 ФО, 78/2033, Лонгворт – Стенлију, Београд 15. јануар 1868.  
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српске војске. Било је неопходно постићи ефекат пред Француском, 

Британијом и Аустроугарском дистанцирања и удаљавања Србије од 

Русије. Исто то је чинила и Русија.  

Кнез је наредио министру војном да састави посебан извештај о 

дотадашњим војним припремама. Свеукупно мишљење капетана 

Сњесорева, задуженог за стање артиљерије, било је повољно. 

Констатовао је у извештају да су Срби „прилично способни за војне 

послове“, да је у моралном погледу стање у војсци задовољавајуће упркос 

неодговарајућој обуци. Позитивно је оцењен и домаћи официрски кадар, 

мада га није било довољно. Недостајало је 170 официра и подофицира, 

али најмање још 110 од којих 56 за потребе артиљерије. Иако је имао 

упутства од свог министра војног, где је јасно истицано да Русија није у 

могућности да помогне акцију на пролеће 1868. године, Сњесорев је 

ранији умерени став да постоје неке могућности да српска војска буде 

спремна за покрет, кориговао и почео да инсистира да српска влада 

треба да искористи упорност и решеност народа и да крене у рат. То се 

директно косило и са ставом кнеза креираним након званичног става 

Петрограда.23  

Ситуацију са Бугарима Србија је рашчистила од лета до јесени 

1867. године. Српска влада није прихватала преузимање обавеза према 

Бугарима, али је пристала да прими и организује бугарске емигранте, да 

им помаже новчано, да их наоружава и да им спреми храну у случају 

вишемесечне борбе против Турака. Бугари су пристали да се потчине 

Србији у погледу времена и начина дејства, што је Русија здушно 

подржавала јер није хтела себе да компромитује. И кнез и Гарашанин су 

сматрали да преузимање обавеза према Бугарима само компликује 

њихове планове и доводи Србију у опасност да буде компромитована 

пред Портом и великим силама. Зато је српска влада у јулу и августу 

1867. предузела мере да спречи прелазак српских добровољаца у Турску 

ради помоћи бугарским четама.24  

                                                             
23 Д. Леовац, Србија и Русија, 223–228, 230, 249. 
24 Русия и българското национално-освободително движение 1856/1876. 
Документи и материали, т. 3 (май 1867 – декември 1869), ред. кол. О. 
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У домаћој историографији пренаглашено је снажење 

јужнословенске идеје почев од 1867. године. Неки су изнели став да је 

Гарашанин „начелно прихватио“ предлог Бугара о југословенском 

царству, док су други у у програму из марта 1867. са бискупом 

Штросмајером и хрватским народњацима, и у преговорима с Бугарима, 

видели отелотворење идеје уједињења Јужних Словена.25 А истина је да су 

у три наврата дати негативни одговори Бугарима током 1867, као и 

Штросмајеру средином године, те сумњамо да би уопште могло бити речи 

о снажној јужнословенској идеји. Нико не може да негира њено постојање 

и симпатије које је изазивала код мањине, али чвршће потпоре 

једноставно није имала.26 

Евидентно је да од јесени 1867. кнез Михаило све педантније 

спрема свој план за Босну и Херцеговину. Пошто није било довољно 

оружја, новца, официра, као ни подршке званичне Русије за замашну 

акцију, а надзор гарантних сила над Србијом је драстично пооштрен, кнез 

је гледао шта и како може учинити са оним чиме располаже. Одлучио је да 

делује самостално, без обзира што се званична Русија са тим није слагала. 

Гарашанин је пак сматрао сулудим и ризичним радити без дозволе и 

подршке Русије. Кнез је устврдио да је политика Илије Гарашанина да 

угоди свима постала неодржива, јер је приморавала Београд да улази у 

конфликт са свим великим силама. Поткрепљујући свој став тврдњом да је 

Гарашанин на врху државне управе двадест и пет година, за време којих се 

ништа конкретно није постигло, кнез је на суптилан начин ставио до 

знања да је он, Михаило Обреновић, створио народну милицију и оснажио 

Србију, а не Илија Гарашанин. Мада није спорио заслуге бившег сарадника, 

                                                             
Маждракова и др, София, 2002, 17, 20, 24–28, 60, 109, 110; О бугарском пројекту о 
југословенском царству у: Уједињена омладина српска и њено доба, 63–64, 67–69. 
25 Ј. Милићевић у: Историја српског народа (даље: ИСН), V-1, Београд, 1983, 298; 
Р. Љушић, Српска, великосрпска и југословенска политика Србије 1804–1918, 
Србија 19. века, књ. 3, Београд, 2005, 264–265; В. Ђ. Крестић, Хрватско-Угарска 
нагодба 1868, Београд, 1969, 348–366; Исти, Српско-хрватска и југословенска 
идеја Јосипа Јураја Штросмајера, Београд, 1983, 9–82. Ставове из друге половине 
20. века овај историчар добрим делом ревидирао почетком 21. века у делу 
Југословенка политика Јосипа Јураја Штросмајера у светлу нових извора, 
Београд, 2003. 
26 С. Рајић, Спољна политика, 34–36. 
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кнез је подвукао да руске диктате да га врати на стару позицију тумачи 

као неосновано мешање у интерне ствари Србије и да на то никада неће 

пристати. Понашање руског конзула, са којим је због унижавајућег тона 

којим му је саопштена заповест Штакелберга, руског посланика у Бечу, 

навело га је да прекине сваку комуникацију са представником те 

словенске велике силе у Београду, мада су његови министри и даље 

наставили успешну сарадњу са Шишкином. Истовремено, руски амбасадор 

у Цариграду Игњатијев није добио одобрење да сврати кнезу у Београд, 

али је послао у Србију свог секретара да тражи од кнеза да хитно постави 

бившег српског капућехају на Босфору Јована Ристића на Гарашаниново 

место, односно за председника владе.27 

Познато је да је канцелар Горчаков осудио неодмерено понашање 

дипломатског руског персонала, али то није умањило кнежеву намеру да 

стави свима на знање да се српски државни и национални интереси 

морају уважавати, те да он као владар Кнежевине њима руководи и, 

сходно томе, о њима се не може одлучивати изван Србије.28  

На конкретном плану, превазишавши притиске колективние ноте 

великих сила због наоружања из децембра 1867, он је у јануару и фебруару 

1868. предузео неколико крупних корака који нису остали непримећени. 

Успео је да потпише договор са Румунијом. Није дозволио Србима да 

прелазе границу према Румунији нити према Турској у правцу Видинског 

санџака. Ипак, Блазнавац је уз кнежево допуштење Бугаре који су се 

обучавали и издржавали на рачун Србије почео да уписује у спискове 

                                                             
27 ФО, 78/ 2033, Београд, Лонгворт – Стенлију, 16. фебруар 1868. 
28 За Шишкинов извештај из Београда Горчаков каже да је пун срџбе и лишен 
хладног погледа на ствари. Молећи Штакелберга да Шишкину појасни 
околности и да га умири, Горчаков је, између осталог, писао: „Не мислим ни у 
ком случају да намећем Гарашанина кнезу Михаилу, иако мислим да је 
погрешио што га је отпустио. Нити мислим да тражимо да опозове Блазнавца. 
Ми уопште не желимо да управљамо Србијом, нити да се мешамо у њене 
унутрашње ствари. Ми само треба да упутимо кнеза Михаила на распоред и 
трошење средстава која је добио од цара да послуша савете наших војних 
стручњака и да надмено ћутимо – то је дуг према нашем пријатељству. Ако то 
пак има за последицу опозив Блазнавца, онда би то био логичан след 
рационалног политичког потеза. И то је све – ништа више и ништа мање“, Русия 
и българското, т. 3, 204 
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српске регуларне војске. Блазнавац је правдао поступак репресијама 

Мидхат-паше над Бугарима у Турској због којих је Бугарима у Србији било 

немогуће да се врате. Са друге стране, било је јасно да влада Србије таквим 

поступком преузима пуну контролу над бугарским четама. Иако њихова 

стварна снага није била велика, у условима интезивне обуке за кратко 

време то се могло променити. Упис Бугара није био присилан, него им је 

понуђен избор – или да се упишу у војску, или да напусте Србију. Крајем 

фебруара око тридесеторица њих постали су подофицири у српској војсци. 

Британски дипломатски и војни стручњаци су проценили да се сарадњом 

између Румуније и Србије под руским покровитељством револуционарни 

покрет на Балкану развија великом брзином и да предстојеће пролеће 

може носити опасност по Турску, иако такав исти покрет није још увек 

формиран међу Бугарима у Турској. Спекулисало се у фебруару 1868. да је 

кнежев план да на пролеће чете упадну са територије Румуније у Турску, а 

да Румунија и Србија искористе то и преузму административну управу над 

околним турским провинцијама, уз очување територијалног интегритета 

Турске.29 

Увидом у до сада некоришћене изворе можемо се уверити да таква 

претпоставка није била близу истини. По специјалној заповести 

британски посланик је посетио кнеза 15. фебруара и тада је од кнеза 

добио одговор да, све док се Србија стара, односно док контролише 

ситуацију, устанка на Балкану у пролеће неће бити. Румунски министар је 

изјавио да није ни било намере о дизању устанка.30  

Шта је то значило, можемо судити по кнежевим даљим мерама 

током марта, априла и маја месеца 1868. године. Уклонио је опцију 

званичног учешћа Србије у било којој акцији, јер је сматрао да се тако лако 

може десити да Србија заправо ради у корист неке велике силе. Нема 

сумње да је ту мислио на Аустроугарску. Идеја о моменталној акцији у 

Србији напуштена је у јануару управо из тог разлога. Тактичке промене у 

деловању кнеза уочене су јасно у марту месецу 1868. године. После бучног 

                                                             
29 ФО, 78/2003, Лонгворт – конзулу у Букурешту Е. Грину, Београд, 28. фебруар 
1868, исто, Лонгворт – Елиоту, Београд, 10. фебруар 1868. 
30 ФО, 78/2003, Лонгворт –Стенлију, Београд, 15. фебруар 1868. и Лонгворт – 
Елиоту, Београд, 11. март 1868. 
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наступа и револуционарних текстова у штампи одједном су сви ућутали, 

јављао је британски конзул. О четама широм Балкана стижу информације, 

али нема преласка чета ни из Румуније ни из Србије у Турску. Због 

репресије турских власти егзодуси хришћана у Србију, Грчку, Румунију 

трају већ годинама, подсећа исти извор. Ипак, кнез је отворено рекао 

британском конзулу да се плана за ослобођење хришћана од отоманске 

власти никада неће одрећи. Кнез прелази на мирољубивију политику, 

јавља исти извор. Он је дао налог да се џамија у напуштеном турском 

кварту обнови и стави у службу муслиманима који се на путу затекну у 

Србији; охрабрује муслимане да остану у Србији, да се не исељавају него да 

прихвате српску јурисдикцију; кнез је узео за једног од својих ађутаната 

муслимана и приде је све чешће говорио о либералним реформама на 

којима ради.31 

Али наоружање и јачање револуционарног духа није јењавало, 

приметио је Лонгворт, додајући да српска и румунска влада играју сувише 

брзо и да губе конце из руку. Није било релаксације тензије, нити обуставе 

војних припреми, па су се многе дипломате с правом питале каква је онда 

промена наступила.32 

На Србију се појавио притисак и са руске стране. Сњесорев је 6. 

марта поражен напустио Београд, пошто су га на Блазнавчево 

подстрекивање српски официри игнорисали, чак га при сусрету нису 

поздрављали. Две недеље касније у Београд је допутовао руски мајор 

бугарског порекла Кисељски, са извесним искуством у герилском 

ратовању. Одсео је у хотелу Српска круна, а дошао је са задатком да врбује 

Бугаре уписане у српску војску да из ње иступе и да се упуте ка османском 

простору насељеном Бугарима. Сви који су баш тих дана чекали на упис у 

српску војску, отишли су. Већи проблем је био са онима који су већ били 

уписани у спискове, уз сву непријатност што руски официр ради директно 

против одлука српске владе. Блазнавац, који је за кратко време изоловао 

руског мајора и сузио му маневарски простор, изјавио је пред 

дипломатама у Београду да Србија неће више улазити у пројекте који 

изазивају незадовољство гарантних сила, те да ће употребити све ресурсе 

                                                             
31 ФО, 78/2003, Лонгворт–Елиоту, Београд, 29. март 1868.  
32 ФО, 78/2003, Лонгворт–Елиоту, Београд, 11. март и 17. март 1868. 
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да се циљ постигне цивилизованим средствима а не ратом. И кнез је 

категорички одбио да буде „окидач“ за туђе интересе иако су и даље 

апетити Србије били ван сваке сумње велики. Ипак, Србија, како је 

Блазнавац нагласио, не тражи ништа да „исече“ или да „убере воћку пре 

него што она сазри“. То је била јасна алузија на Босну и Херцеговину, за 

коју се тражила само административна управа уз очување интегритета 

Османске власти над том провинцијом.33 Исто је, у име српске владе, 

причао и италијански конзул Сковасо аустријском команданту у Земуну 

тврдећи да је руски утицај одстрањен, да српска влада сматра да своје 

циљеве може постићи без рата, да је у њеном интересу да са Турском живи 

у пријатељству и да се не шири на њен рачун, те да је одлучна да се за 

њено одржање евентуално и бори. Турском комесару председник владе 

Петронијевић је саопштио да Србија жели мир, али му је ставио до знања 

да је Београд спреман да, чим Беч предузме било какву акцију у Босни, 

изазове немире у Војној граници. Недавно објављена истраживања стоје 

на становишту да је циљ Србије био, „захваљујући разгранатој шпијунској 

мрежи, да се аустријске агитације у Босни искористе за улазак српске 

војске и наводно очување султанових права“.34 Додајемо важну напомену 

да кнез није планирао да са војском улази у Босну, него да му после побуне 

сама Турска одобри мандат да, ради повратка безбедности, реда и мира, 

преузме управу над њом, тако шт ће га у томе потпомоћи Мађарска, која ће 

му обезбедити мирно држање Беча, те потпору Француске и Пруске. Како 

смо раније устврдили, кнежев план је ишао ка томе да се Србија домогне 

Босне без великог рата, односно да је добије на управу уз помоћ једне 

исцениране побуне, после које би могао преговарати са Портом око 

плаћања неке врсте годишње закупнине. Дакле, то не би био рат са 

Турском, него интервенција у интересу Турске.35 Истовремено је преко 

повереника радио у Босанској крајини код виђенијих муслимана да и они 

сарађају са Србијом на дизању устанка и на том пољу је било значајних 

резултата.36 

                                                             
33 ФО, 78/2003, Лонгворт–Елиоту, Београд, 29. март 1868. 
34 Д. Леовац, Србија и Русија, 283–284. 
35 С, Рајић, Спољна политика Србије, 60. 
36 В. Вучковић, Политичка акција Србије, 309–312; Уједињена омладина српска и 
њено доба, 66. 
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*** 

Управо у те сврхе је и предузета мисија Косте Радаковића у мају 

1868. године, док је два месеца раније тек рехабилитовани Јован Ристић 

послат у специјалну мисију у Пешту, Берлин и Петроград ради 

утврђивања спремности тих сила да поштују принцип неинтервенције на 

Балкану. У Петрограду је кнезу саветовано да не предузима ништа јер 

околности нису повољне.37 Неспреман да и даље чека у неизвесности, 

кнез је одлучио да нешто уради преко Војне границе. 

Коста Радаковић, бивши официр аустријске војске и граничар, 

добио је задатак који му је усмено саопштио министар војни Блазнавац. 

Он је гласио: организовати чету од две хиљаде људи у такозваној Горњој 

граници, у бившој Слуњској и Огулинској пуковнији, и превести их у 

Босну да се споје са четом Голуба Бабића која је била на око 20 до 25 

миља удаљене. Голуб је оперисао око Книна, на међи Лике и Далмације. 

Образовану чету Радаковић је требало да новцима, које му је министар 

војни ставио на располагање (око 2.000 форинти), опреми оружјем и 

храном, а да аустријске и мађарске власти то не дознају. После спајања са 

Голубовом четом, Радаковић је требало, за награду, да преузме команду 

над целом силом.38 

Радаковић је 19. маја 1868. године39 са Симом Вишњићем кренуо 

на пут и два дана касније, пола сата пре поноћи, приспео у Горњи 

Карловац. Ујутро 22. маја посетио је човека од поверења, проту Беговића, 

изложио му план и придобио га за сарадњу. Пошто је требало окупити 

чак две хиљаде људи, поред негдашњих Слуњске и Огулинске, за 

деловање су прикључене још две пуковније, Биначка и Оточка. Прота 

Беговић је својим писмом позвао тамошње Србе и заказао им зборно 

место у Карловцу за 27. мај 1868. године. Онда је Радаковић послао Симу 

Вишњића у Љесковац да прикупи истакнуте свештенике, посебно попа 

Лазу Одановића који је уживао велики углед међу Србима. У Карловцима 

се Радаковић задржао још један дан, да би се 23. маја састао са Луком 

                                                             
37 С. Рајић, Спољна политика Србије, 58–59; Д. Леовац, Србија и Русија, 285–286.  
38 АС, V – 448, извештаји К. Радаковића. 
39 Сви датуми у основном тексту наведени су по новом календару. 
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Петровићем и Николом Славнићем који су му препоручени као одани 

Срби који могу да му помогну у набавци оружја. Пошто је уговорио 

пушке и муницију, истог дана увече Радаковић се упутио у Огулин код 

Стева Никшића кога је од раније познавао док је ту службовао и са њим 

се окумио. Као политички комесар под којим је било око 150.000 до 

170.000 људи, имао је утицај и владао је важним информација војне и 

политичке природе. Никшић је одмах саопштио Радаковићу неповољну 

вест да је Генерална команда у Загребу издала президијал у којем стоји 

да је аустријски конзул из Београда телеграфисао загребачкој команди 

како је бивши аустријски официр, а сада српски чиновник Радаковић, 

послат од српске владе са задатком да „да узбуни Војну крајину, 

негдашњу Границу према Горњој Босни и да на тај начин устанак у Босни 

распламти“. Уједно, можемо закључити да је то била суштина акције коју 

је кнез Михаило планирао последњих месеци свог живота. Граничари би 

заправо били брана од аустроугарске војне интервенције у Босни која је 

представљала, према кнезу, главну опасност по Србију и Србе у Босни. 

Како је загребачка команда одмах наредила властима да се 

бунтовник ухапси и преда војним властима, Радаковић је истог дана, у 

ноћи између 23. и 24. маја напустио Огулин и отишао у Плашко код друга 

из младости и кума а тада начелника, веома поштованог међу Србима, 

Радише Крагуљца. Он му је обећао да ће обезбедити хиљаду људи 

спремних за борбу. Из Плашког се 24. маја упутио код попа Лазе 

Одановића. Уз помоћ њега и пароха Јова Вукелића окупили су се ноћу 

кнезови српски (локални народни прваци) који су се са највећим 

одушевљењем одазвали позиву.  

У Карловцу се 27. маја окупило тринаесторо људи, махом 

свештеника и трговаца, „признатијих људи из горњих крајева“ Босне у 

којима је муслиманско становништво доминантно над рајом. У том 

пределу Босне није било великих шума нити заклона где би се мање чете 

могле обдржавати. Зато је одлучено да се ништа не отпочиње без силе од 

најмање 2.000 људи. Људи су тражили по коју оку жита да оставе 

породици и новца за џебану и оружје. Северна и северозападна Босна су 

биле јако сиромашне и раја је живела на рубу егзистенције. Закључке са 

састанка Радаковић је одмах по Вишњићу послао у виду извештаја 

Блазнавцу, јер је било неопхдно одобрење и новчана потпора. У истом 

извештају дао је предлог да му Никола Славнић набави пушке и 
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муницију јер је варошки капетан у Карловцу среброљубац, а као 

начелник полиције неопходан у подухвату. За 300 форинти зажмурио би 

на поруџбину барута, олова, пушака. 

Иако је специјалним каналима о свему извештавао Блазнавца, до 

3. јуна отуда није добио било каква упутства, како је иначе било 

договорено пре поласка Радаковића на пут. Ипак, мислећи да је застој у 

комуникацији, Радаковић је решио да поручи оружје за оно новца што му 

се нашло, док не стигне уплата из Београда. 

Усред тог посла, 31. маја дојављено му је да је у президијалу који 

је потписао бан Мажуранић наређено да се Коста Радаковић, бивши 

аустријски официр који се у Карловцу налази, ухапси и преда војном суду 

зато што врбује по Аустрији и узбуњује босанску рају, те постоје 

страхови да ће се и остали српски народ побунити на прелазак у Босну. 

Пошто из Београда није добио никаквих вести, Радаковић се склонио у 

једну воденицу надомак Карловца, известивши телеграфски Блазнавца о 

збивањима. На то му је узвраћно „Аманет примљен, предат коме припада. 

Одговор добијаш својим путем.“ Блазнавчеву поруку Радаковић је 

разумео као „спремај се, средства су отправљена,“ или би у противном, 

како је мислио, одговор гласио „дођи кући одма“. Тако је Радаковић и 

после 31. маја наставио са акцијом, са циљем да пушке које је наручио 

код Николе Славнића допреми у место Боговоља недалеко од Слуња. 

После одржавања кључног састанка у Карловцу 27. маја, 

Радаковић се упутио на слуњску границу да би обећане пушке од Симе 

Библије пренео у Боговоље. Отуда је кроз шуму продужио у Љесковац да 

би се састао у ноћи са Врновићем и договорио придруживање Раковчана 

целом подухвату. Истовремено је позвао Србе из Плашког, Тоболића и 

Тржића, њих око пет стотина, да у мањим четама у среду 7. јуна пред 

зору буду у Боговољској шуми код каранског моста, као и друго људство 

да се у мањим четама прикупља на исто место. У среду ујутро Радаковић 

је са попом Лазом Одановићем и још неколико Љесковчана отишао у 

речену шуму да сусретне људе. Ту га је трговац Урош Миличевић сачекао 

са вестима да пушке од Симе Библије нису стигле до Миличевића него до 

Шевића и других из чете Карађорђевића. Радаковић је раније већ слао 

Миличевића Шевићу да га пита да ли ће им се придружити и овај је 

одговорио да, „чим Србија буде дала паре за покрет,“ он и његови људи 
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ће оставити Карађорђевића, прићи Радаковићу и уговорити заједничка 

дејства. Очито је да су браћа Библија издале ствар и, под сада 

неразјашњеним обећањима, остали уз Карађорђевиће.40 

 Ни пушке које је Радаковић за новац поручио код Николе 

Славнића нису стигле 6. јуна, у уторак, како је требало. Тек 7, у среду, 

Славнић је отишао у Војнић да нађе кочијаше да у четвртак, 8. јуна, 

испоруку обави ноћу. Како се цело људство било покренуло, тај 

Славнићев потез је свима пао у очи. Радаковићев план да се оружје 

испоручи пре него се људство окупи сасвим је компромитован. Потрага 

за кочијашем усред дана, те полазак конвоја предвече, пре дубоке ноћи, 

дали су повода и времена властима да реагују. Кроз сат времена стигли 

су их жандари и одузели им оружје.  

Било је питање шта рећи људима који су дошли на зборно место у 

Боговољској шуми, а било их је око пет стотина. Радаковић их је одмах 

војно организовао, именовао десетаре, получетнике који су водили по 

педесет људи и четнике, команданте стотину људи. Послао је искусног 

официра Трифуна Раставца да дозна шта је са оружјем. И када му је 

официр 9. јуна јавио да је акција пропала, Радаковић је осмислио 

промену деловања. 

Имао је у том тренутку на располагању око 300 Раковчана 

наоружаних домаћим оружјем и спремних у свако доба, како се граница 

пређе и у Босну упадне, на покрет. Окупио је и 500 босанске раје без 

пушака, са слабим домаћим наоружањем. Зато је Радаковић одлучио да 

пређе на турско земљиште и тамо развије „српски барјак,“ те да на тај 

начин покуша да покупи људе из свих окружја и када их буде око две 

хиљаде да отпочне борбу „са највећим одушевљењем“. 

Дана 9. јунаура Радаковић је примио телеграм из Београда стар 

шест дана, односно од 3. јуна, следећег садржаја: „ Иако ти је мајка на 

                                                             
40 Науци је је познато деловање браће Библија за и у корист Карађорђевића у 
устанку 1875, који је избио у Херцеговини па у Босни, В. Чубриловић, Босански 
устанак, 116, 128–130; М. Екmečić, Ustanak u Bosni 1875–1878, 144–148, 150–151; 
Д. Живојиновић, Краљ Петар I Карађорђевић, I, 105, 117–136. 
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смрти остави ју и дођи кући, жена ти је болесна. Јудита је здрава“.41 

Знајући да су очекивана средства обустављена, да су по извештајима које 

добија Турци у Босни сва добра склонили са границе у унутрашњост, 

Радаковић је закључио да нема сврхе да прелази у Босну пошто људство 

не би било у могућности да се опскрби храном.  

Радаковић је окупљенима рекао да слушају своје старешине које 

им је одредио, а он ће до попа Лазе у Љесковац па у Карловац да види 

шта је са оружјем. Поп Лаза Одановић му је саоптио да је ситуација врло 

опасна по Радаковиће, помогао му је да се преруши у свештеника и 

упутио га преко Петрова Села и Оточца у Сењ, па лађом у Ријеку. На лађи 

се срео са ујаком, генералом аустријске војске, који му је помогао да се 

сакрије у хотелу у Ријеци. Пошто су га власти свуда тражиле, Радаковић 

је возом пошао за Праг, па у Будим, а отуда је лађом приспео у Београд.  

Дакле, телеграм од 3. јуна који је Радаковићу уручен 9. јуна, 

завређује анализу да бисмо разумели смисао акције и како се она 

трансформисала под теретом тешких спољних и унутрашњих околности. 

Основно питање јесте зашто је реализација започетог плана обустављена 

и какве су биле кнежеве активности од 31. маја до 9. јуна 1868. године? 

Дана 2. јуна 1868. Орешковић је имао важан разговор са 

Андрашијем на који га је послао министар војни Блазнавац. Кнез 

Михаило је своје преговора са председником мађарске владе 

Андрашијем, започете у Иванци августа претходне године, планирао да 

настави. Тражио је за почетак „преиначење споразума у смислу 

разложноме“. И, пошто је Андраши пристао, затражио је од кнеза 

предлог измена, а сугерисао шта Мађарска заузврат тражи.  

Најпре да видимо шта је тражено од Србије у Иванци августа 

1867. године. Мађарска влада се у том предлогу обавезала да изврши 

притисак на Беч да се одрекне капитулација према Србији, а да Србија 

заузврат омогући поданицима Аустроугарске да имају непокретности у 

Кнежевини и да њене компаније преузму грађење железнице које би 

спојиле пруге Монархије са турском линијом, преко Србије. То је требало 

                                                             
41 Јудита јесте уговорена шифра за Радаковићу жену, како би он знао да је она 
заиста добро, али да прилике захтевају де се он врати у Београд.  
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да буде једна врста сатисфакције у привредно-политичкој сфери. Даље, 

Андраши обећава помоћ Србији на присаједињењу Босне и Херцеговине, 

али без назначеног рока и под условом да се Србија обавеже да током две 

године неће заратити против Турске, нити ће подстицати хришћане на 

устанке против турске власти.42 Између тог захтева Пеште и става који је 

Андраши изнео кнежевом емисару Јовану Ристићу у априлу 1868. године 

додирних тачака није било.43 Сем тога, од самих почетака размене мисли 

између Србије и Угарске у августу 1866, видело се да су кнез и 

Гарашанин тражили зближење и уговор с Мађарском против Немаца, док 

су Мађари тражили савез са Србијом против Русије. Срби су у преговоре 

ушли се са јасним циљем, како је у првим сусретима на преговорима 

саопштено Андрашију, да српски народ што је под Турцима уједине под 

својом влашћу (прим. – СР), док су Мађари штитили Турску као свог 

потенцијалног савезника против Руса.44 И док је Андраши захтевао да се 

прво порази Русија, па онда да се комада Турска у корист Србије, Србија 

је тражила њену потпору да одмах приступи присаједињењу Босне и 

Херцеговине Србији, уз очување интегритета Османског царства. 

Преговори тада нису застали само око рокова и фаза деловања, него и 

око поделе Босне. Напомињемо да је понуда Пеште подразумевала и 

поделу Босне, те уступање тзв. Турске Хрватске круни Светог Стефана, 

номинално Хрватској, како би се задовољиле њене тежње, а заузврат да 

                                                             
42 Уједињена омладина српска и њено доба, 80–81. 
43 Андраши се изјаснио за поштовање принципа немешања на Истоку, тврдећи 
да то и Беч прихвата. Обећао је да неће сметати српским националним 
амбицијама јужно од Дунава. Заузврат би Србија подржала мађарска настојања 
да уреди односе са Србима у Угарској, да им да верске слободе и право 
коришћења језика и писма. Андраши је уверавао да су Босна и Херцеговина 
изван свих амбиција Угарске, АСАНУ, 14556/421, Ј. Ристић – кнезу Михаилу, 
Пешта, 19. април 1868.  
44 В. Вучковић, Политичка акција Србије, 244–249. Преговори Србије и Мађара 
отпочели су пре мира између зараћених страна у Прагу 23. августа 1866, а 
инезивирани одмах после аустро-угарске нагодбе. пошто јеу фебруару 1867. 
Андраши саставио мађарску владу. На једном од првих озбиљнијих разговора 
српског изасланика Н. Крстића са Андрашијем, на питање да потпомогне Србију 
на Порти да јој уступи Босну и Херцеговину и Стару Србију на управу, под 
условом да Србија остане турски вазал и да јој плаћа годишњи данак за 
уступљене области, Андраши је промрсио да то треба да буде мирним путем, али 
није обећао подршку и помоћ, исто, 250 
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се Србија накнади деловима у Нишком пашалуку. У марту 1868. кнезу је 

достављена карта као основа за преговоре о подели Босне. То значи да 

кнез у Иванци није a priori одбио такву могућност.45 

У поменутом разговору са Орешковићем од 2. јуна Андраши 

прелази преко питања поделе Босне олако, уз констатацију да могу 

негодовати Хрвати. Исто тако, он пристаје да Србију потпомогне да 

одмах крене у остварење плана о прикључењу Босне и Херцеговине, али 

да се најпре утврде основе за мађарско-српски одбрамбени савез. Без 

сумње, тај би савез био уперен против Русије. Зато је кнез тражио да о 

свему „још који дан промисли“, обуставио је Радаковићеву мисију и 

позвао Гарашанина на консултације. Гарашанин је на консултацијама 

код кнеза био 5. и 6. јуна 1868. године.46 

Када је кнез решавао ова питања, Блазнавац није био у Београду, у 

који се вратио 6. јуна, пошто је кнез већ донео најважније одлуке у вези 

са акцијом у Босни и обавио консултације са Гарашанином. 

Иако су се Мађари уплашили да би кнез могао да дâ знак за 

акцију, на шта је Калај од свог доласка у Београд за конзула указивао, 

они нису били спремни да попусте у најважнијем захтеву – да се Србија 

обавеже формалним уговором против Русије. Кнез није могао на то 

пристати чак ни по цену толико жељене Босне и Херцеговине.  

Прихватање наставка преговора са Андрашијем и позивање 

Гарашанина на консултације било је изнуђено страхом кнеза да покрет 

који је он ставио у акцију не буде спречен уласком Аустрије у Босну и 

Херцеговину. А Русија је стала по страни. Својим одлукама од 3. до 6. јуна 

1868. кнез је потврдио спремност да се врати на трасу безрезервног 

ослонца на Русију. По свему судећи, био је спреман и да врати 

Гарашанина на чело владе. А Гарашанинови ставови у погледу сарадње 

са Мађарима били су негативни и јасни, уз то добро познати кнезу 

Михаилу.47  

                                                             
45 В. Вучковић, Политичка акција Србије, 348, 367–368. 
46 ИАШК, Б. 2, 192, 1869, I, (18), Лични фонд Антонија Орешковића. 
47 У свом запису из децембра 1867. године Илија Гарашанин, између осталок 
каже: „Мађарска никада неће бити искрени сајузник Србије. Ма каква обећања 

 



проф. др Сузана РАЈИЋ 

 

330 

Узимајући у виду последње истраживачке резултате који говоре о 

томе да је кнез Михаило имао план да упадне у Босну 15. јуна 1868. и да 

након исцениране побуне са својом војском ради на смиривању устанка, 

можемо закључити да je остао доследан свом главном правцу, упркос још 

једном тактичком заокрету, након којег је напустио преговоре са 

Мађарима и повратио се на стазу спољне политике коју је креирао скупа 

са Илојом Гарашанином.48 

Међутим, овај последњи заокрет одвео га је у смрт. Само неколико 

дана од одлука донетих 3. односно 5. и 6. јуна 1868. кнез Михаило је 

крвавао страдао у Топчидеру. Завера против кнеза коју су ковали његови 

противници изнутра годинама уназад остварена је тако лако и готово 

преко ноћи. 

Изнети закључци траже појашњења. 

Као што је у време пораза Аустрије став Илије Гарашанина био од 

пресудног значаја за војно немешање Србије и одустајање од плана о 

побуни Срба граничара, тако је после смене Гарашанина новембра 1867, 

ојачао Блазнавчев утицај на кнеза да се, упркос негативном ставу Русије 

према било каквом покушају Србије у Босни, изврши реанимирање 

пропуштене прилике из 1866. године, како се тада веровало.49 Околности 

су 1868. године биле сасвим другачије. Преживеши тежак војни и 

морални пораз и дошавши у позицију пристане на дуалистичко државно 

уређење са Мађарима 1867, Аустрија је држала кнеза Михаила и све 

његове потезе на оку. Видевши да Србија није задовољна добијањем 

градова и исељвањем турских гарнизона, у чему је и сама помогла на 

дипломатском плану, Монархија је стешњавала кнезу маневарски 

простор. За њу су кнежеве активности на западу биле веома ризичне и 

многе процене су ишле ка томе да кнез може направити корак ка Босни 
                                                             
она Србији чинила, и ма какве јој сјајне изгледе пред очи стављала, свему томе 
не треба никада веровати“, В. Вучковић, Политичка акција Србије, 322 – 324. 
48 Д. Леовац, Босна и Херцеговина у последњој години спољне политике кнеза 
Михаила, рад у штампи.  
49 Необјављена истраживања А. Савића нам говоре да је Илија Гарашанин један 
такав план са граничарима одбио и 1858. године, изразивши неповерење у 
граничаре и бојазни да их Беч не окрене против интереса Србије, а у сопствену 
корист. 



РАДАКОВИЋЕВА МИСИЈА У ВОЈНОЈ ГРАНИЦИ 1868. ГОДИНЕ …  

 

331 

који се више неће моћи исправити. Отуда и мотив те силе да поспешује и 

подстрекује све интезивније незадовољство према кнезу у земљи, а 

посебно код Срба у Хабзбуршкој монархији. У време када је отпустио 

Гарашанина и ослонио се на Блазнавца кнез је постао озбиљан 

реметилачки фактор на Балкану за све гарантне силе. 

Калајево ангажовање је било огромно, као и његовог секретара 

Тодоровића. Он је окупљао присталице Карађорђевића, ишао на њихове 

састанке који су одржавани на на тлу Монархије у Каменици, Земуну, 

Новом Саду. Калај је, међутим, осетио да се убојитија оштрица против 

кнеза налази у Омладини коју је против кнеза анимирала његова 

политичка опозиција из Србије, а не у Карађорђевићима. Има и тврдњи 

да је Калај пред убиство у потпуности предузео руковођење тајном 

полицијом у Србији. То је значило да је имао контролу над поштом, 

телеграфом, половином жандармерије.50  

Пред убиство кнеза Михаила, Бенјамин Калај је добио шифровани 

телеграм, али не у Београду, него је ишао у Земун по њега. Писало је 

кратко „да се оно дело што скорије изврши“. Калај је преко своје десне 

руке секретара Тодоровића организовао састанак кнежеве опозиције у 

кући Хаџи-Томе. 51 Нема спора да су интереси и Беча и Пеште налагали да 

се Источно питање држи затвореним до даљњег, а да је кнез Михаило са 

својим плановима ишао насупрот тим тенденцијама. 

                                                             
50 АС, V- 301, Некаторие очерки объ убийстве княза Михаила. 
51 Исто. 
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ХЕРЦЕГОВАЧИ УСТАНАК И ИСТОЧНО ПИТАЊЕ У СВЕТЛУ ПОЛИТИКЕ 
СРПСКИХ ЛИБЕРАЛА У АУСТРОУГАРСКОЈ 1875-1878.1 

Апстракт: Српска национална политика у Хабзбуршкој монархији 
заснована је првенствено на тумачењу царских односно српских црквено-
народних привилегија које су добијали за војничку службу од угарских 
краљева и аустријских царева почевши од Жумберачких привилегија 
(1538) до оних које су стечене после Велике сеобе Срба, током аустријско-
турског рата окончаног Карловачким миром (1699) и касније потврђиваних 
у оним приликама када је ратовање на страни Бечког двора представљало 
ратничку услугу које се Хабзбурговци нису хтели одрећи. Без сопствене 
државе, у земљи у којој нису представљали равноправан, историјски и 
дипломатички народ, црквени и световни прваци српског народа на 
зборовима и Црквено-народним саборима који су представљали 
најзначајније представничко тело Срба у оквиру Карловачке митрополије, 
дефинисали су програм који је подразумевао успостављање политичко-
територијалне аутономије, што је посебно наглашено на Темишварском 
сабору 1790. године. Одлуке овог Црквено-народног сабора у новијој 
српској историографији оцењене су далекосежним и историјски пресудним 
за целокупни српски народ и тумачене су као први српски национални 
програм у новом веку. За Србе у Херцеговини, Босни, Далмацији, Хрватској, 
Славонији, Србији и Црној Гори ове одлуке су представљале доказ да 
државотворност пречанских Срба није изгубљена, тим пре што су се 
хрватско-славонски Срби у оквирима Границе које су константно босански 
Срби обнављали и бројно увећавали, показивали као важан чинилац у 
очувању националног и верског идентитета, а црногорски Срби у биткама 
на Мартинићима и Крусима најавили стварање прве слободне нововековне 
државе на челу са владарима-владикама из породице Петровића-Његоша. 

                                                             
1 Рад је настао као резултат пројекта Срби у Босни у Босни и Херцеговини од 1463. 
до 1918, Покрајинског секретаријата за високо образовање и 
научноистраживачку делатност АП Војводине.  
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Кључне речи: Херцеговачки устанак, Босна и Херцеговина, Аустроугарска, 

српски либерали, Светозар Милетић, Михаило Полит Десанчић 

Крајем XVIII века, у периоду који је најснажније обележила 

европска грађанска револуција, афирмација рационалистичких и 

просветитељских идеја, борба за грађанска и колективна права а самим 

тим и свеобухватна демократизација друштва заснована на 

општеприхваћеним начелима равноправности, настављен је процес 

дискриминације балканских хришћана који је подразумевао да је 

херцеговачким и босанским Србима, првенствено због традиционалне 

подршке Француске и Енглеске одржању Османског царства, константно 

ускраћивано право да постану уважен чинилац у решавању сопственог 

правно-политичког статуса. Као најуверљивији отклон од узимања у 

обзир српских захтева у босанско-херцеговачким областима Османског 

царства показали су се управо правни акти којима је равноправност 

гарантована на простору целог Царства, без обзира на вероисповест, а 

који никада нису заживели као што је хатишериф од Ђилхане из 1839. 

или Хатихумајун из 1856 године.2 За српску пречанску, посебно световну 

елиту они су представљали најуверљивију потврду опште прихваћеног 

мишљења да за босанско-херцеговачке Србе православне вероисповести 

не важе демократска начела на која су се позивали други европски 

народи, да Порта неће бити приморана да спроведе реформе, да Источно 

питање ни убудуће неће бити решавано у интересу балканских 

хришћана.3 У Великој источној кризи 1875-1878. године, српска 

национална политика нашла се на преломним, историјским искушењима 

која су водила стицању међународног признања за српске кнежевине, 

Србију и Црну Гору и слому вековног сна о присаједињењу босанско-

херцеговачких области овим државама. Већ до тада, на више начина и у 

бројним примерима који су постали саставни део њихове политичке 

биографије, показало се да најистакнутији представници српске 

пречанске либерално-демократске елите посвећено и предано настоје 

да, политичким, журналистичко-публицистичким, саборским, 

                                                             
2 Д. Микавица, В. Гавриловић, Г. Васин, Знаменита документа за историју 
српског народа 1538-1918, Нови Сад 2007. 224-227, 249-253. 
3 Ч. Попов, Источно питање и српска револуција 1804-1918, Београд 2008, 9-17. 
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посланичким и страначким деловањем афирмишу права народа у Босни 

и Херцеговини, посебно својих сународника и неретко несебичном, 

личном жртвом докажу своју посвећеност остварењу националне и 

државотворне доктрине која је подразумевала национално ослобођење 

Срба и њихово уједињење у једну државу, такозвану Већу Србију, како је 

то казивано и у преписци чланова прве српске завереничке организације 

настале из Уједињене омладине, Дружине за ослобођење и уједињење 

српско. Током друге половине XIX века и у прве две деценије XX века, 

целокупна елита пречанских Срба сабрана око демократских и 

националних циљева, заветне мисли народног ослобођења и окупљања 

васколиког српства око две српске кнежевине, Србије и Црне Горе, 

заузела се за афирмацију идеје присаједињења босанско-херцеговачких 

области државама које су водиле две, неретко међусобно завађене 

српске династије. Више од других у организовању и подстицању рата 

против Османског царства који је подразумевао ослобођење Босне и 

право њеног народа на самоопредељење истакли су се међу пречанским 

либералима Светозар Милетић, Лаза Костић, Михаило Полит Десанчић, 

Јован Суботић и Јаша Томић, док се несуђени војвода Српске Војводине, 

Ђорђе Стратимировић непосредно и активно ангажовао у црногорском 

ратовању против Турака. Посебно су прва тројица својим чланцима, 

списима, деловањем у оквиру страначких и политичких организација 

које су оснивали и предводили, босанско-херцеговачко питање учинили 

важним, видљивим и отвореним за целокупну српску и европску 

политичку јавност. Њихове концепције и планови у контексту решавања 

Источног питања као проблематике опстанка Османског царства у 

Европи и евентуалног настанка нових држава на његовим рушевинама 

претходиле су неколико деценија избијању Херцеговачког устанка, 

разбуктавању Велике источне кризе после 1875. године и хапшењу и 

заточеништву Светозара Милетића и других, виђенијих првака његове, 

иначе у српству прве формално организоване, Српске народне 

слободоумне странке.4 

                                                             
4 С. Милетић, Сабрани списи (приређивачи Чедомир Попов и Дејан Микавица), 
књ. 2/1, Београд 1999, 144-158; Д. Микавица, Политичка идеологија Светозара 
Милетића, Нови Сад 2006, 86-91. 
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У свим плановима који се односе на решење Источног питања, у 

другој половини XIX века, пречански Срби су полазили од уважавања 

природног и историјског права истичући национални принцип као 

примаран у дефинисању политике која би осигурала балканским 

народима слободан културни, друштвени и државни развој. Иначе 

најзнаменитије програме овог карактера написали су у то време Ђорђе 

Стратимировић, Михаило Полит Десанчић и Светозар Милетић (1863).5 У 

свим овим пројектима Херцеговини и Босни је одређена улога од 

посебног националног и политичког значаја. Милетићева критика 

спољне политике Кнежевине Србије заснована је искључиво на уверењу 

да се од 1862. године, када су Турци бомбардовавали Београд са 

Калемегданске тврђаве, не чини довољно за национално ослобођење и 

државно уједињење српског народа од стране србијанске владе, посебно 

на простору Босне и Херцеговине. У том контексту је судио о српским 

владарима различито. Карађорђеве устанике упоређивао је са 

тројанским јунацима, уставобранитељску владу кнеза Александра 

Карађорђевића сматрао је неспособном да ,,и поња а камоли да изврши 

велики задатак Србије'', а после њиховог пада са власти оцењивао их је 

као ,,одметнике и крвопије рода свога''. Династију Обреновић, посебно 

кнеза Михаила, сматрао је у једном тренутку (1861) позваним да заступа 

народне жеље, уставни и слободан развитој Србије, Милоша је називао 

(1877) ,,Улисом српским'', а Михиала ,,Ајаксом српским'', адопцију 

црногорског кнеза предлагао је као исправно решење србијанско-

црногорског династијског питања за будућу јединствену српску државу 

(,,почем породица Обреновића нема члана за то''), а ослобођење српског 

народа у Босни и Херцеговини као императив националне, спољне 

политике.  

Посебно место Босне и Херцеговине у политичкој идеологији 

Светозара Милетића осигурано је његовим програмским списом о 

решењу Источног питања, подстицањем Србије и Црне Горе да загазе у 

рат ради ослобођења ових покрајина (1876), његовом посвећеношћу и 

посебним пожртвовањем у време Велике источне кризе, новинским 

                                                             
5 Тачније, Стратимировићев план је из 1857, Политов из 1862, а Милетићев из 
1863. године. О томе види ближе: Д. Микавица, Михаило Полит Десанчић, вођа 
српских либерала у Аустроугарској, Нови Сад 2007, 137. 
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чланцима и убедљивим и аргументованим говорима на Угарском сабору 

у прилог ослобођења Босне и Херцеговине. У поменутој студији Источно 

питање6, насталој делимично на основу увида у сличне програмске 

концепције Михаила Полита Десанчића које су настале нешто раније, 

Милетић је објаснио да је Источно питање од изузетног значаја и да је 

директно повезано са свим другим политичким питањима.7 Сматрао га је 

,,Гордијевим чвором'' Европе и издвојио три фазе у његовом историјском 

развоју. У првом стадијуму, који траје од Петра Великог до 1829 године, 

Русија је откидала постепено делове Турског царства, у другој етапи 

западноевропске државе су настојале да одрже Турску и Русију одбаце од 

мореуза, док трећу етапу од 1856. карактерише договор о 

неинтервенцији великих сила у случају устанка хришћанских народа у 

Турској. Као три главна чиниоца у решавању Источног питања, Милетић 

је уочио посебне интересе оних држава које су везане с Турском 

царевином морем или копном, затим опште европске интересе 

несметане трговине и одржања равнотеже и, као треће, интересе 

хришћанских народа који живе у Турској и теже ослобођењу од турске 

власти. Посебним интересом Русије сматрао је сталан и сигуран излазак 

на Средоземно море, Аустрије - држање под контролом ,,турских'' земаља 

како би осигурала границе од Албаније до планине Балкана и контролу 

над Дунавом, док је енглеско-француска политика која је ишла за 

избегавањем било чије хегемоније, а нарочито руске, доводила до тога 

да је Европа, како је предочавао Милетић ,,мирно гледала покољ 

хришћана'' у Херцеговини где је, после 1852-53 и 1857-1858. године 

поново пламтео устанак Луке Вукаловића (1860-1862), док је ''Србију за 

руку ухватила да браћи својој притећи не може''.8 

Ослобођење хришћанских народа у Турској и успостављање 

њихових самосталних, националних држава уместо европске Турске, 

Милетић је сматрао кључним интересом и јединим могућим начином да 

се одстрани турско варварство, заустави турска самовоља, успостави 

слободна трговина, осигура мир и равнотежа у Европи. Издвајајући 
                                                             
6 Милетићева студија Источно питање објављена је други пут у Застави 1877. 
године, бр. 6-11, у време када је он био у тамници. 
7 С. Милетић, Сабрани списи, књ. 1, Нови Сад-Београд 1999, 122-127. 
8 В. Ћоровић, Историја Срба, Подгорица-Београд-Нови Сад 2005, 707. 
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четири балканска народа који су позвани да створе самосталне државе 

на развалинама Турске, Милетић је навео Србе, Бугаре, Грке и Румуне. 

Ови народи би требали да се удруже и националне циљеве остваре 

заједничким устанком, а затим да успоставе политичку повезаност која 

би подразумевала да Срби и Бугари успоставе заједничку, федеративну, а 

онда са Грцима формирају и конфедеративну државу која би имала 

заједничку одбрану и спољну политику као и један орган за ,,решавање 

међусобних зађевица''. Ова посебна српска држава која је по Милетићу 

требала да уђе у федеративни савез са Бугарском, обухватала би 

обавезно осим Србије, Босну, Херцеговину, Зету, Стару Србију, део 

Македоније и Солун. Граница српске државе у односу на Грчку и 

Бугарску, ишла би од Драча на Јадранском мору линијом испод Охрида и 

Битоља до Солуна, а одатле косом линијом до Крушевца и Ниша.9 

Херцеговина и Босна у овом програму или и касније, за Милетића су 

искључиво српске земље, оне су требале да буду део увећане српске 

државе и према томе, одлучно и изричито је одбијао свако хрватско 

својатање истих. Избор кнеза Милана Обреновића за владара Кнежевине 

Србије (1872), Милетић и његова Застава оценили су као свршен чин уз 

очекивање да Србија бити под њим ,,слободна и напредна земља, а споља 

чврст и поуздан наслон осталој својој браћи'' да би од августа 1870. 

интензивирана критика намесничког режима у Србији због одлагања 

,,неодложивог'' рата који би Србији донео сједињење са Босном и 

Херцеговином и Старом Србијом.10 Милетић је, већ следеће године, 

покушавао да створи организацију која би дело националног 

ослобођења Срба учинила извесним и то одмах после пропасти 

Уједињене омладине српскеи стога је створио (1871) на Цетињу 

поменуту Дружину за уједињење и ослобођење српско која је имала за циљ 

да ратом, које би предводиле српске кнежевине, ослободи и уједини 

српство и дефинитивно одбаци наводну спремност Порте да мирним 

                                                             
9 С. Милетић, Сабрани списи (приређивачи Ч. Попов и Д. Микавица), књ. 2/1, 155; 
М. Марковић, Милетићева национална политика и балканско питање, Зборник 
радова Актуелност мисли Светозара Милетића, Београд 1997, 14-15; С. 
Милетић, Сабрани списи (приређивачи Ч. Попов и Д. Микавица), књ. 1, Београд 
1999, 419-452. 
10 Д. Микавица, Политичка идеологија Светозара Милетића, Нови Сад 2006, 79. 
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путем уступи Босну Србији и тако постигне мирољубиви расплет 

Источног питања.11  

У новинарско-публицистичкој делатности током целе деценије 

(1866-1876), Милетић је низом чланака осветлио друштвени положај, 

социјално сиромаштво, тегобе, националну и верску дискриминацију 

којој су изложени Срби у Херцеговини и Босни под отоманском влашћу. 

Нарочиту пажњу је усмерио на узроке нереда и незадовољства турском 

управом, првенствено сељака – кметова које је тлачила турска 

администрација, тешки порези и свеколики притисци режима. При том 

није изостајала ни критика упућена оним српским трговцима који су 

сарађивали с Турцима у меџлисима и вилајетској скупштини. И сваки 

пример пословне сарадње српских трговаца са грчким владикама 

(фанариотима) наилазио је на прекор и осуду. Чак су и ,,кубуру'' 

препоручивали као једино средство у борби против српских ,,бегова'' 

којима је материјална добит важнија од Бога, слободе, отаџбине и 

националности. С друге стране, на велику подршку Милетићеве Заставе 

наилазили су бунтовни представници млађег нараштаја српског 

грађанства да би отпор и страдање босанско-градишких трговаца и 

емиграција српских трговаца из Босне у Славонију због насиља турских 

власти (1873) подстакли отворену подршку и организовано прикупљање 

помоћи. И сви други важнији догађаји у Босни будно су праћени, 

регистровани и тумачени од стране Заставе и у њеним круговима је 

упоредо осмишљавана и организована активна национална пропаганда 

у Босни и Херцеговини, остваривано повезивање са политичким 

истомишљеницима, организована мрежа сарадника.12 

                                                             
11 У изради устава Дружине учествовали су Васа Пелагић, Коста Угринић, Милан 
Кујунџић Абердар, Миша Димитријевић, Ђока Влајковић и Лаза Костић. Према 
тексту овог устава Дружина је замишљена као тајна, илегална организација коју 
чине сви Срби који су ,,одушевљени за ослобођење и уједињење српских 
земаља'' За Дружину је био основни циљ да се уз коришћење ,,свих могућих 
средстава'' успешно и што пре ,,сви српски крајеви ослободе од туђег господства 
и уједине у једну државу'' ... (Д. Микавица,  Последњи српски панкалист, Нови 
Сад 2004, 108-109, 121-127).  
12 Х. Капиџић, Застава о Босни и Херцеговини, књ. 1, Сарајево 1953, 11-13. 
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Извештаји из Херцеговине и Босне писани су и објављивани, 

детаљно и надахнуто, сасвим у духу Милетићеве политичке доктрине, 

што је подразумевало истицање одговарајуће националне солидарности 

према сународницима у овим покрајинама, од стране аутора односно 

дописника. Од првих бројева пештанске Заставе (1866) њени читаоци су 

могли пратити дописе који су се односили на Луку Вукаловића, случајеве 

који су потврђивали да турске реформе, правно санционисане 1839. и 

1856. године, не осигуравају хришћанима на босанско-херцеговачком 

простору никакву равноправност, услове за просветни напредак, 

равноправност вероисповести. Када су школске књиге, упућене из 

Београда, стигле у Босну, по заповести великог везира биле су спаљене и 

тако навеле дописника Заставе да напише: ,,Живео деветнаести век! 

Живела турска слобода! А срам било Европу што допушта ова 

варварства у 19 веку!''13 Сви гласови који су се односили на уступање 

Босне и Херцеговине Аустрији односно Аустроугарској налазиле су своје 

критичко место на Заставиним ступцима, а нарочите осуде изазивале су 

предлози из хрватских новина који су одобравали и подстицали планове 

о присаједињењу Босне и Херцеговине – Хрватској.14 Хрватско историјско 

право на Босну доследно и изричито је негирано иако не сасвим (,,осим 

дела до реке Врбаса''), мађарско историјско право на Босну је одбацивано 

као превазиђено, после 400 година ,,за које време Угарска није ништа за 

ослобођење оног народа учинила'' и узрок државног пропадања српског 

народа и пут његовог препорода сагледаван на исти начин: ,,Као што је 

један од главних узрока пропасти србске био што Србија и Босна нису 

уједињене биле, што држава србска није сав србски народ обимала, тако 

србски народ неће ни дићи главе, док Србија и Босна са Херцеговином не 

буду заједно ... Не припадну ли Босна и Херцеговина Србији, но дође ли 

Босна и Херцеговина у туђе руке – онда је то крај србској историји''.15 У 

овом духу су Милетић и његови истомишљеници писали и мислили 

читаву деценију, очекујући и подстичући на све начине рат у циљу њеног 

ослобођења и присаједиња. О судбини Босне писано је у контексту 

непрежаљеног губитка и историјске опомене: ,,Да се нису толики Срби у 

                                                             
13 Х. Капиџић, Нав. дело, књ. 1, 20-21.  
14 Застава, 7/19. март 1876, бр. 38; Застава, 11/23. јул 1876, бр. 103 
15 Исто, 39. 
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Босни потурчили – не би ни Босна данас робовала, него би и она и Србија 

још раније васкрсле''.16 Политичко опредељење Светозара Милетића 

према Кнежевини Србији је, при том, увек зависило од држања званичне 

српске владе према Босни. ,,Задатак је Србије да она у свези са Црном 

Гором своју једнокрвну и једноплемену браћу у Турској, наиме у Ст. Србији, 

Босни и Херцеговини ослободи, да Србе с оне стране Саве и Уне уједини и 

тако самосталну државу, већу Србију оснује''.17 

Више од свих других устанака босанско-херцеговачких Срба 

значила је у контексту решења Источног питања ,,невесињска пушка'' 

као симбол устанка који је, обухвативши рубне крајеве Херцеговине и 

Босне, покренуо Велику источну кризу (1875-1878) и током ње, 

проглашењем уједињења Босне са Србијом на Видовдан 1876. године 

достигао врхунац у напорима за реализацију српске државне идеје. 

После прокламације кнеза Милана која се односила на рат Србије против 

Турске због херцеговачког и босанског устанка (1876), Милетић је у 

Застави објавио чланак Дакле, мира ради – рат у којем је изнео 

мишљење да рат против Турске једини пут за обезбеђење трајног мира 

на Балкану и уједно позивао војвођанске Србе да буду достојни потомци 

Бакића и Јакшића и не изостану од помоћи Устанку и рату који је био у 

изгледу. Две недеље касније, Милетић је ухапшен (5. јул 1876) и на тај 

начин онемогућена било каква његова политичка активност у правцу 

ослобођења Босне и Херцеговине. До тада је прошао фазу неизвесности 

која се односила на мотиве и циљеве устанка у Босни и Херцеговини, 

политичке активности у правцу убрзавања рата Србије и Црне Горе 

против Турске и могућност да добије посебну улогу у време Велике 

источне кризе јер је сумњао да иза устанка у Босни стоје интереси 

Аустроугарске која тежи да осигура повод за мешање у догађаје на 

својим југоисточним границама. Своје опредељења објаснио је, у почетку 

Херцеговачког устанка (9. јул 1875), на следећи начин: ,, Можда ћемо 

скоро чути о новим јунацима на бојном пољу. Но ако је у другим 

приликама на оваки глас лице Србина надом синуло, сад овлађује срцем 

зебња и слутња. Не видимо на међународном зренику ниједне прилике која 

                                                             
16 Застава, 5/17. јануар 1873, бр. 2. 
17 Х. Капиџић, Нав. дело, књ. 1, 50. 
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би приказивала згоду времена и борбе. Може се ствар свршити тим да ће 

млога наша браћа главом платити, па ће опет при старом остати. Не 

види се још ни откуда ветар дува ... Ми се од садање побуне у Херцеговини 

не надамо већем успеху, а најмање томе да ће се источно питање 

заталасати ...''18 Већ у августу 1875. године променио је мишљење, 

упутио емисаре у Црну Гору, приступио врбовању добровољаца из јужне 

Угарске, директно и непосредно настојао да утиче на опредељење 

српских кнежевина, Србије и Црне Горе да загазе у рат против Турске, 

ослободе своје сународнике, исправе историјску неправду и сузбију 

турско насиље којем су првенствено Срби у Босни и Херцеговини 

изложени вековима. Послао је свог политичког истомишљеника и 

страначког саборца Лазу Костића да утиче на Цетињу у циљу убрзавања 

акције у корист босанско-херцеговачких устаника, а сам је постао битан 

чинилац у плановима који су ишли за тим да се образује привремена 

влада у Херцеговини у којој би он, Светозар Милетић био председник. 

Задатак ове владе био би да сазове велику народну скупштину, формира 

сталну владу, изврши општу мобилизацију и позове у ,,братско коло'' 

Србе муслиманске вере, давши им потпуну религиозну слободу и 

равноправност. 

У српској савременој историографији утврђено је са сигурношћу 

да Велика источна криза није избила онда када су велике силе биле 

незаинтересоване за српску националну револуцију, а како је то 

својевремено прижељкивала влада кнеза Михаила, напротив. Аграрна 

револуција, као увод у националну, избила је у доба ,,највише 

заинтересованости великих сила за судбину турске државне баштине''.19 

                                                             
18 С. Милетић, Сабрани списи, књ. III, 416-417, 437-442) 
19 Истина, вође Херцеговачког устанка, као што је био Лука Вукаловић, још од 
1872. године, из руског егзила, шаљу поруке у своју домовину са позивом да се 
покрене нова буна. Он је у својим прокламацијама позивао све три вере у 
Херцеговини да се одметну од султана, а руски конзул у Мостару је бележио 
како не постоји сагласност између Србије и Црне Горе око устанка у босанско-
херцговачким пoкрајинама, али да постоји могућност сарадње све три вере и то 
нарочито у Херцеговини где, за разлику од Босне где су муслимани под утицајем 
многих дервиша, ,, често стају на страну хришћана'', када нису у питању њихови 
непосредни, муслимански интереси. Остало је на истом месту забележено и да 
католички фратри нису јединствени односно да се већи део држи папе и 
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Наиме, упркос свим међународним околностима и објективним 

узроцима и разлозима, Велика источна криза је спонтано покренута 

једним догађајем који изгледа безначајно у контексту поменутих 

херојских примера и крвавих сукоба између Срба и Турака на простору 

Херцеговине и Босне који су Устанку претходили и који су га потом 

обележили, а реч је о нападу хајдучке групе харамбаше Пере Тунгуза на 

турске трговце код села Бишина у близини Невесиња када су их побили 

и оробили.20 После ове хајдучије21 уследио је сукоб ширих размера 

између наоружаног херцеговачког сељаштва и турских заптија и 

кордуна који су прогонили хајдуке, (9. јул 1875) код места Креково, опет 

недалеко од Невесиња. То је била чувена Невесињска пушка, којој испрва 

ни Турци нису посветили нарочиту пажњу већ су слушајући савет руског 

амбасадора грофа Игњатијева на лице места упутили најпре двојицу 

комесара, Констан-ефендију и Хасан Едиб-пашу, да испитају устаничке 

захтеве. Пропашћу њихове мисије, која је за кратко зауставила оружане 

борбе, устанак се почео ширити и већ 24 и 25 јула уследили су жестоки 

окршаји код Добре и Невесиња. За само месец дана је број устаника 

порастао са 300 на 7. 000, да би до средине августа заједно са 

црногорским добровољцима (,,јајошима'') достигао и 12. 000. Тек тада је 

европска дипломатија постала сигурна да је Невесињска пушка отворила 

врата већем сукобу и међународном заплету. Србију је овај устанак иначе 

                                                             
западних држава док један део не одбија сарадњу са Србима (1871). 
Истовремено ја био веома активан и Петар Матановић који је због раније 
показане храбрости у херцеговачким побунама, од црногорског књаза стекао 
медаљу, затим непуну годину боравио у Русији, а потом се повезао са 
Уједињеном омладином српском у Новом Саду и најзад боравио у Београду. 
Посебно значајан моменат у припремама устанка које je разрешен Невесињскoм 
пушкoм представља склапање Тројецарског савеза између Аустрије, Немачке и 
Русије у Шенбруну (6. јун 1873) и он се сматра политичком основом Велике 
источне кризе отворене 1875. године.  
20 Ч. Попов, Источно питање и српска револуција 1804-1918, Београд 2008, 171-
173. За Црну Гору је важан посебно такозвани подговрички покољ када су 
Турци, после убиства забита и зулумћара Јусуф бега Крњића/Мусе Јучине од 
стране Пера Иванова (7 октобар 1874) већ првог дана погрома масакрирали 17 
Црногораца, а затим покоље проширили по Подгорици и Зети. 
21 Сматра се да је Устанак заправо покренут четири дана пре 9. јула нападом на 
турски гарнизон на месту које се назива Ћетна пољана (Цветна пољана) пред 
Невесињем (М. Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918, 284). 
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затекао у стању унутрашње политичке кризе и оштре страначке борбе 

пред скупштинске изборе који су били заказани за 15. август.22 Иако је 

устанак у Херцеговини представљао историјски преседан у окупљању 

босанско-херцеговачких Срба и две српске кнежевине у рату против 

Турске, то није значило да су србијанско-црногорске суревњивости 

превазиђене у интересу постизања виших националних циљева и 

решавања Источног питања на основу уважавања права балканских 

народа на самоопредељење..23  

За све време трајања устанка у Херцеговини и Босни, Срби у 

Аустро Угарској, првенствено Српска народна слободоумна странка, њен 

вођа Светозар Милетић и око њега окупљени војвођански либерали, 

радили су на повезивању две Кнежевине, подстицању и припремању 

општег рата српског народа против Турске. У бројним чланцима, 

објављеним у то време (1875-1876) Милетић је подсећао читаоце на 

турске злочине с једне и на јунаштво српских херцеговачких и босанских 

устаника, велике подвиге црногораца и њиховог књаза у борбама против 

Османлија, са друге стране. Новосадска Застава, пратила је догађаје у 

Црној Гори са посебно великим интересовањем, упечатљиво 

глорификујући подвиге црногорских Срба. Публицистичко-

журналистички није био активан само Милетић. Његови 

истомишљеници су из броја у број, од првог до последњег реда, писали и 

извештавали о борбама устаника, нарочито на простору Херцеговине. 

Књаз Никола и његове војводе имали су безрезервну подршку и потпуно 

разумевање српских либерала у Монархији, током друге половине 1875. 

године и касније. Светозар Милетић је у више оштрих и упечатљивих 

коментара писао о улози Црне Горе и Црногораца у Српству. Борба коју је 

повела Књажевина за ослобођење Херцеговине и заштиту нејачи и 

цивила величана је на страницама Заставе с попуно јасним политичким 

порукама. При том је Милетић, прилично разочаран у дотадашњу 

политику Србије у Источном питању, све време агитовао за 

                                                             
22 Ч. Попов, Нав. дело, 172-173 
23 Д. Микавица, Г. Васин, Н. Нинковић, Историја Срба у Црној Гори, Нови Сад 2011, 
227-243. 
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присаједињење Херцеговине Црној Гори.24 Увиђајући и критикујући 

неактивност Кнежевине Србије, вођа либерала је свој поглед упирао ка 

,,Српској Спарти'': И нема другога изласка, него да се Херцеговина 

придружи Црној Гори. Дипломација трију царева мора увидити, да 

Херцеговину није можно оставити дуже под турским пашама. Пре 14 

година подигла се Херцеговина, Црна Гора источила је своју снагу за њу, и 

свршило се на том, да су побуњена херцеговачка места добила неку 

општинску самоуправу за сигурност своју. Ено се већ развијаше, или бар 

привиђаше аустријске заставе у Херцеговини; ено нека наша браћа с ове 

стране већ шире мисао „ослобођења” Босне и Херцеговине путем анексије, 

придружења Аустроугарској, односно Угарско-хрватској круни. У таким 

околностима прече је Црној Гори. Она би тим ојачала утолико, да би ако 

не „официозну”, оно народну Србију на рад потиснути могла. Што се неки 

боје, да би Црна Гора Херцеговину добити могла само за цену, да Аустрија 

добије Босну, то ми тај стра држимо за неоснован, једно што држимо да 

кнез Никола на таку погодбу и цену никад пристао не би, нити да би по ту 

цену Херцеговину примио, друго, што се то не би могло догодити без 

сугласа Русије, а оваки суглас да осујети – опет је једино Србија позвана, и 

само ће њена кривица бити ако се тако што догоди, и – изврши. Пошто је 

дакле Херцеговина толико пута оружијем протестовала противу 

насиља турског, пошто су и најновија насиља, што су нов устанак 

изазвала, показала, да није можно, да онакав јуначки слободоуман, и 

поносит народ, као што је херцеговачки и даље под турском самовољом 

живи, а да се опет и опет не искреше варница устанка, то би најпречи лек 

био: да херцеговачки усташи затраже придружење своје Црној Гори, а 

                                                             
24 У чланку Сад ил никад!-кнезовима српским, Милетић је тврдио да није тачно 
како либерали дувају у ратну трубу или фанатично мрзе Турке, већ да са правом 
имају зебњу када виде став Аустро Угарске према устанку: Дошао је кобни час по 
српство, Босну и Херцеговину, мора се нагласити српским кнежевима-сад или 
никад. Желимо видети Васкрсло Српство, јер ако се промени констелација снага, 
може се десити да оваква прилика буде у некој другој ситуацији осујећена. 
Милетић је навео пример Кавура и Гарибалдија, на кога су се требали по 
његовом мишљењу угледати српски кнежеви. Најстрашније по Српство је ако се 
остане без храбрости, јунаштва и снаге да крене у помоћ хиљадама нејачи у 
Босни и Херцеговини, од моралног суноврата нема касније Васкрса! (Застава, бр. 
31, 24 фебруар/7 март 1876.) 
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дипломација ће најпаметније радити, да Турску дипломатски присили на 

ту уступку у интересу – мира.25 

Сматрао је дакле, да се црногорска књажевина мора упустити у 

отворени рат како се њеном недовољном активношћу не би смањиле 

могућности за повољно решење Источног питања, што је подразумевало 

давање права српском народу на осамостаљење и формирање 

самосталне, веће државе на основу уважавања етничких, демократских и 

историјских права.26 Током фебруара 1876. године Милетић је пледирао: 

у руци кнеза Николе је данас кључ судбине, кључ будућности, среће и 

несреће српске.27 Ови чланци имали су далекосежан утицај на свеукупну 

српску политику, посебно на борбу херцеговачких и босанских Срба 

против омраженог противника. Изван Угарске, како је касније забележио 

Гавро Вуковић, Застава је читана као политичко Јеванђеље од које се 

стрепило као од огња живог. Иако је у наредна два месеца дошло до 

промена које су резултирале ратом Србије и Црне Горе са Турском, 

Милетић у тим збивањима више није могао да игра активну улогу као до 

тада, пошто је ухапшен и осуђен због велеиздаје. Писмо Лази Костићу на 

Цетиње, подстицање на рат и глорификација Црне Горе, били су један од 

разлога поменутог хапшења.28  

Истовремено, изван круга Заставе, у осталој српској, пречанској 

штампи је херојска борба херцеговачких и босанских устаника праћена 

помно, неретко са одушевљењем и дивљењем, али се ово извештавање 

ни у једном сегменту не може упоредити и изједначити са оним што је 

                                                             
25 Херцеговачки устанак и Црна Гора (Застава, бр. 82, 16/28 јул 1875; М. 
Вукчевић, Милетић и Црна Гора, 347.) 

 
26 Милетић је инсистирао на војној сарадњи Србије и Црне Горе и заједничком 
рату против Турске. Сматрао је да обе Кнежевине само у јединству могу однети 
потпуну победу на Турцима, а лично је критиковао застој у преговорима и 
династичко супарништво.  
27 С. Милетић, Сабрани списи, књ 3, 564-565. 
28 Д. Микавица, Политичка идеологија Светозара Милетића, 139-144; Исти, Лаза 
Костић, 173-176, Н. Петровић, Светозар Милетић и Народна странка, књ 3, 46-
48; Г. Васин, Пречанска штампа о устанку у Босни и Херцеговини, у: Буне и 
устанци Срба у Турској у 19 веку, Ниш 2011, 141-161. 
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писано у Застави29. Други листови у Војводини најчешће нису излазили 

изван забрана који им је одредила аустроугарска влада. Ово није важило 

за хумористично-сатирични лист Комарац30 који је својевремено будно 

пратио збивања у Херцеговини, нарочито у време Вукаловићевог 

устанка.31 Панчевац32 је од избијања устанка у Херцеговини у готово 

сваком уводнику третирао питања борбе против Турака и националног 

ослобођења које је тим устанком најављено. Његовим путем је од 1875. 

ишао и Граничар вршећи притисак својим писањем на Србију и Црну 

Гору да Турској објаве рат. Поводом венчања кнеза Милана, у јеку 

Источне кризе, Павловић је у Граничару опомињао србијанског кнеза: На 

твоју брачну постељу прска крв српске раје! Хоћеш ли моћи лећи на њу! 

Кнеже! Твој сватова испрекидан је и загушен вриском и лелеком 

сиротиње босанско-херцеговачке!''33 Посебно је Граничар иступао против 

тадашње хрватске политике која је у укључењу Херцеговине и Босне у 

састав аустроугарских граница видела свој национални и политички 

интерес и отворено га заступала у тадашњем Обзору.При том међутим 

није умео да запази истоветност политичких опредељења хрватске 

владе и њене опозиције и стога је препоручивао Србима да следе 

Маканчеву политику што му није помогло да спречи забрану излажења 

                                                             
29 Застава је пренета из Пеште у Нови Сад од броја 46 из 1867. године. Од 
почетка 1876. Застава је излазила, уместо дотадашња три пута, четири пута 
недељно. У то време имала је око 1.000 претплатника. 
30 Овај лист је излазио у Новом Саду, са прекидима, од 1861. до 1869. године, 
уређивали су га Милетићеве присталице Ђорђе Рајковић и Јован Јовановић Змај 
до 1863. а затим противник Светозара Милетића, Аца Поповић Зуб па Игњац 
Фукс и Лаза Телечки.  
31 Од сатирично-хумористичних листова из овог времена треба поменути и 
Домишљан који је излазио од 1862 до 1869, Хуморист, Зољу, Змај, Рен, Жижа. У 
години Велике источне кризе излазио је у Земуну Слободњак и затим Бомба, 
такође у Земуну. Примерци ових листова су углавном остали сачувани у малом 
броју па се не зна о чему су писали, посебно до 22. јуна када излази Стармали 
који је израстао из Илустроване ратне хронике коју је Змај покренуо јула 1877, а 
обуставио фебруара 1878. године.  
32 Овај лист је покренут у Панчеву 25. априла 1869. и његов уредник био је Јован 
Павловић, а од 1875. Каменко Јовановић. Последњи број је изашао 10. фебруара 
1876. и рад је обновио десетак година касније.  
33 Граничар 1875, бр. 79. 
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листа која је уследила већ у фебруару 1876. и коначно 8. августа исте 

године. На тај начин је Застава остала једини политички лист 

војвођанских Срба који је одушевљено извештавао о српским победама и 

циљевима борбе против Турака на простору Херцеговине и Босне.34 

У првој фази Велике источне кризе Милетићева Застава је борбу 

херцеговачког народа представила узвишеним подвигом од 

далекосежног значаја за целокупно српство под османском влашћу. 

,,Хришћанство Невесињске крајине, како и столачке, које је особито му 

свакојаким насиљем Дервиш-паше и његових хала, већ једном охрабри 

своје срце, и одреди баш од две једну да задобије, то јест смрт или 

слободу. Први окршаји не пођоше лоше за кршћане, узпркос великој 

окрутности турској, која убија старо и младо, и допокон животињу кад јој 

до руку дође. Прилика је да се ватра још даље распространи, јер је 

свакому додијала турска усилност'', јављала је Застава на самом почетку 

Херцеговачког устанка, кад је одјекнула Невесињска пушка.35 Преношене 

су вести из Гласа Црногорца који је јављао ,,Ових дана стигоше нам из 

Херцеговине врло озбиљни гласови. Безочна свирепост турска нагнала је 

народ да тражи себи заштиту у самоодбрани. Народ се побунио и 

вишестотина људи с оружјем у руци заузели су важне положаје од 

Требиња до Мостара, и прекинули сваку свезу између овијех и Билећа, 

Стоца и Невесиња''.36 Ипак, то није наводило дописнике листа 

Милетићевих либерала да закључују, не спорећи да устанак напредује и 

да Турци узмичу пред Невесињцима, како је херцеговачки устанак 

велика загонетка и дописујући како Аустрија устанак потпомаже, а 

усташи поред аустријске границе истичу свуда аустријске барјаке. Када 

се то променило, извештавано је о биткама, често преузимањем дописа 

из србијанске, црногорске или хрватске штампе. Понекад су ти дописи 

били кратки и прецизни: ,,У Невесињу Срби отеше три топа, острагуша 

180, муниције, 25 коња. Мртвих и рањених Турака 90, Срба 28. Обшти је 

устанак. Крв се пролева. Помозите невољној браћи... Турци пале, кољу 

жене, децу. Устанак се шири. Требиње обкољено. Невесињци напредују. 
                                                             
34 В. Крестић, Историја српске штампе у Угарској 1791-1914, Нови Сад 1980, 141-
280; Х. Капиџић, Застава о Босни и Херцеговини, књ. 3-4, Сарајево 1954-1956. 
35 Х. Капиџић, Застава о Босни и Херцеговини, књ. 3, Сарајево 1954, 55. 
36 Исто, 58. 
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Помозите женама, дечици ... Но зато браћа у Србији не стоје скрштених 

руку. Склопио се тамо одбор, који ће купити добровољне прилоге за 

пострадалу нејач херцеговачку. То серади већ и у тројној крааљевини, 

међу браћом Хрватима. Иза тога не могу изостати ни Срби с ове стране 

Саве и Дунава..''.37 Јављано је и детаљније о свакој активности која је 

ишла у прилог Устанку, тако је било и са вестима које су се односиле на 

штампање прокламације у Трсту у којој се хвалила херцеговачка 

храброст: ,,Херцеговачки Срби су и сад показали да није изумрло колено 

Милоша Обилића и Марка Краљевића, јер се усудило да полумесецу 

огласи рат''.38 У истој прокламацији говорило се о томе да је некад 

велика српска држава постојала, која се истина сад не може подићи, али 

да се стога мора настојати да се у случају ослобођења становника 

Херцеговине и Босне ове покрајине сједине са Србијом и Црном Гором и 

,,да се онај има сматрати као велеиздајник, који оће да Босна и 

Херцеговина дођу под туђе господство'', а ,,да ли ће српска или 

црногорска династија владати новом државом, о том се не треба 

препирати, јер је то ствар кнезова Петровића и Милана, да се у томе 

споразуму''.39 Преузимају се из броја у број дописи из Београда: ,, ...По 

вестимаиз Херцеговине наша устала браћа напредују. Требиње је 

опкољено. А Вукаловићева Крајина, која је досад имала неке аутономије, 

скочила је на оружје. Ту су Зупце, Шума и Попово и друга ратоборна 

племена. Вођа је Љубибратић. Види се да је то српски устанак ...''40 

Мађари се сматрају за ,,српско-словенску народност исто тако опасни 

непријатељи као Турци'', према Аустријанцима се препоручује 

уздржаност, а према Русији према Русији ,, ... не треба никакве симпатије 

на видик износити, док стварно не докаже, да јој ослобођење 

подјармљене браће штогод на срцу лежи''.41 Јављано је дописом из 

Суторине читаоцима: ,,Код нас овђе нема него два турчина, ми живимо 

од Вукаловића доба готово независно, шта више турска власт нам плаћа 

пандурину да чувамо границу и мити нас ласкавим речима. Али знамо да 

                                                             
37 Исто, 71. 
38 Исто, 78. 
39 Исто, 79. 
40 Исто, 81. 
41 Исто, 79. 
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у турчину није вјере; док му је нужда, он око раје милелале, а кад види да 

му не треба, онда је сиктерише. Наша браћа Невесињани и крајишници 

дају нам јасан доказ љубави турдке, за то су и устали да се силом оружја 

бране да их турчин у загрљају љубави не би свијех задавио''.42 

Упоредо с тим, пише се и јавља о пребацивању добровољачких 

чета из Црне Горе које предводи Богдан Зимоњић, ка Поповом пољу где 

је био устанички табор, броје се устаници које у том тренутку предводи 

Љубибратић, њих 18. 000, јавља се о одбијању Турака код требињског 

манастира Дужи, код Столца, учешћу бокеља у Херцеговачком устанку, 

телеграмом добијене вести извештавају о томе да су Невесињци крајем 

јула посекли 800 турских низама и још толико ранили, Селим-пашу 

ранили и заробили, а у сличном одушевљењу извештавано је о победама 

на Невесињу, Љубомиру, Љубошком, преноси се Објава коју потписује 

између осталих устаничких старешина и Трипко Грубачић у којој се 

говори о турским зулумима и спремности Херцеговаца да или јуначки 

изгину на бојном пољу или извојују своју слободу, јавља се у августу 

1875. да ,,гласовити'' Мићо Љубибратић предводи са Цетиња дружину 

која полази у бој, а касније да на Дрини ,,удара на турске куле'' и води 

успешну и крваву битку код Требиња да би касније био изабран за 

,,војводу свију чета , што четују по Херцеговини'' док други Херцеговци 

,,после жестоког боја отимају Крстац најтврђу тврђаву херцеговачку, на 

пола пута од Билеће до Пиве, са свом војничком опремом и огњу предају 

куле Бобатовопоље, Злострн, Смедерево, Ноздр, Пресјека, Оџина пољана, 

Аквир''.При том се није пропустило да се помене и како католички 

владика у Дубровнику шаље баца анатему на католике који у 

Херцеговини уз устанак пристају.43 Из Гласа Црногорца преузимају се 

информације да из Црне Горе у Херцеговину стижу ,,познати 

херцеговачки јунаци Лукаа Петковић, Вуле Хаџић, Лазар Сочица, Богдан 

Зимоњић'' и да се Зимоњић упутио на Троглаву у сред Херцеговине, а да 

су му се придружили Бањани и друга суседна племена.44 Истовремено је 

извештавано да је војвода Зимољић освојио град Корита, а Лазар Сочица 

                                                             
42 Исто, 83. 
43 Исто, 86, 88, 90, 92-93, 114, 115, 121. 
44 Исто, 126-127. 
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знамениту тврђаву Столац и четири друге Трстеник, Гласовита, Јежецу и 

Забрђе и ,,код Забрђа жесток бој с великим губитком турским''.45 У тим 

извештајима налазиле су се и вести да је устанике између Гацка и 

Никшића предводио највећи јунак Српске Војводине из времена српско-

мађарског рата 1848-1849. Ђорђе Стратимировић.46 

Преузимани су и дописи из Граничара као што је онај који је 

говорио о августовском нападу турском (1875), изведеном преваром из 

Требиња на Дражин до и изненадном нападу на Поповце и Бобанце када 

се нарочито истакао херцеговачки војвода Глигор Милићевић: ,,У уторак 

била је битка на више мјеста и ти дан исте уре изађу Билећани Турци да 

поразе Глигора Милићевића и његову сву војску повише Билећа, али 

Глигор стара јуначина, вазда је чекао Турке када ће доћи. Боме Турци 

дођу, али Глигор их баш јуначки дочека и разби и спали Билећ и сва села 

око Билећа и касабу, само оста једна мала тврђавица и око ње стража...''47 

И о другим херцеговачким војводама Застава је писала и извештавала 

на посебан начин, наводећи их именом у свом листу: Лука Петковић, 

Стојан Ковачевић, Бело Спајић и Трипко Вукаловић из Зубца, затим 

Зимоњић у Гацку, Лука Канкараш у Голији, Глиша Миљанић, Станиша и 

Благоје Копривица у Бањанима, Томо Томашевић на Крушевици и 

Суторини, Максим Баћевић, Зеко Огњеновић, Видак Копривица, радивој 

Алексић на Рудинама, потом Раде Бабић, Лазар Сочица и Вуле Хаџић у 

Пиви, па Живко Шибалија, Зуко од Адмлуге и Јоксим Кнежевић у 

Шаранцима, затим Вучко Вулетић и Ђоко Ћуртовић у Шуми требињској, 

потом Михајил Рудић, Илија Стефановић и Трифко Грубачић у Невесињу, 

Мијо Брстина около Столца и најзад Софроније Спремо ,,игуман 

манастира Завале свуда по народу''.48 Заставини извештачи су јављали о 

сваком њиховом покрету, битци, успеху, уздизали њихово јунаштво не 

пропуштајући да пренесу сваку информацију која је била од значаја за 

развој Херцеговачког ратовања против Турака као што је био глас да су 

херцеговачки устаници прогласили књаза Николу за свога владара или 

                                                             
45 Исто, 127. 
46 Исто, 132. 
47 Исто, 133. 
48 Застава 17/29 август 1875, бр. 97. 
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скупштини устаничких старешина у манастиру Косијереви. Наравно, 

најревносније је извептавано о биткама, оним које су вођене код 

Требиња на пример или кад је Дабар ослобођен од Турака или војевању 

на Билећи. Издвајани су око Требиња, Љубибратић и Лука Петковић, 

Пеко Павловић који је предводио чете око Невесиња, Зимоњић који је 

био на челу устаничких одреда између Гацка и Билећа, Сочица када је 

заузео Столац и Невесиње.49 Понекад су дописи као што је један из 

Херцег Новог веома емотивни, а неретко потресни и 

острашћени:,,Новости из Херцеговине има доста, сваки дан седеси по 

неки окршај. Усташи до сада свуда побеђују. У биткама их мало гине, као 

да их сами Бог чува. Помислите у петак била је жестока битка код 

Требиња, па нијесу погинули три добровољца, међу којима мјешћанин 

Крсто Деспинић младић од 28 лета, жестоки јунак, лака му црна земља, 

добро се замјенио, убио је пет турака, а дружина га је лијепо осветила 

погубивши 60 турака осим рањених''.50 И на овом месту је величан 

допринос и значај Мића Љубибратића и Луке Петковића који су, уз два 

барјактара Крсту Вукасовића и Јову Вукосављевића, заповедали 

стодвадесеторици устаника тако да су им се и ,,сами турци дивили''. 

Јављано је о и свему другом, чак и када Глигор Милићевић у 

Љубињу нападне на Турке и отме им 2000 глава стоке или кад Максим 

Баћевић и Пеко Павловић освоје Жабицу и отму 1200 коза, 150 волова, 50 

коња51 или кад бечки и пештански листови ликују кад устаници почну 

напуштати манастир Дужи у време док је Љубибратић отишао на 

скупштину у Косијерево, а камоли о томе да се Петар Карађорђевић 

нашао у Херцеговини или да устаници у манастиру Косијереву већ у 

августу 1875. траже аутономију Босне и Херцеговине под особеним 

кнезом.52 Можда је најбоље, мада помало преувеличано, сведочанство о 

Херцеговачком устанку и његовом историјском значају током 1875 

године дато у једном пасусу новинског чланка где је објављено: ,,Никад 

повољнијих политичких прилика за решење источног питања није било 

                                                             
49 Х. Капиџић, Нав. дело, 145-146. 
50 Исто, 160. 
51 Исто, 193. 
52 Исто, 186, 163-164. 
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од данашњих; никад се до сад пламен устанка тако далеко распламтио 

није као данас. До сад устанци овда онда бијаху само у појединим 

покрајинама подизани и остављени сами својој снази, угушивани, а 

овогодишњи ерцеговачки устанак тако је јако одјекнуо по покрајинама 

угњетене браће да је подигао на крваву борбу и Босну и Албанију и 

Бугарску. Готово све покрајине европске турске пламен устанка 

обузимље. Свуда народи устају с куком и мотиком противу оружаних и 

бјесних угњетача и крвопија својих, турака ... Крв није вода, мука није 

пјесма, време није шала. Ово велимо браћи и сестрама свију наших 

покрајина, а највише онима што и до сад зборише о ослобођењу 

угњетене браће ...''.53 

Посебно место је нађено у Застави за споменицу херцеговачких 

устаника коју су они предали међународном повереништву у 

Метковићима (12 септембар 1875) а у којој се објашњавају разлози који 

су приморали Херцеговце да започну борбу за ослобођење и 

равноправност.54 Сваки поступак херцеговачких војвода и устаника 

сагледаван је у његовој узорној величини и примеру: ,,Војводе Пеко 

Павловић, Максим Баћевић, трипко Вукаловић, Мићо Љубибратић са 

Луком Петковићем кренули су своје војске из горње Херцеговине и 

отишли да затворе Требиње и Клек. У петак 17 септембра (1875-ДМ) 

удариле су ове војскена село Жабицу те су све осим џамије попалили, а 

ову су оставили да виде турци како усташи почитују њихове богомоље, а 

не као што турци српске цркве и манастире. У овом селу усташи су 

заробили 1826 брава, 128 говеда, 20 коња и 23 жива турчина. Турке су 

пустили и још им давали два брава за храну до Требиња...''55 а при том је 

у понашању херцеговачких војвода сагледан и циљ и смисао рата који је 

вођен: ,,Консули њемачки, талијански и аустријски позвали су 6 

септембра на састанак војводу Мићу Љубибратића, Трипка Вукаловића и 

Луку Петковића, али они нису могли доћи, него су им послали место себе 

одговор да они не пристају ни на какав мир с турцима, нити народ хоће 
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ни да чује о каквом миру, него смрт или подпуну слободу''.56 И 

реорганизација устаничке војске и њена подела на четири чете које су 

предводили Максим Баћевић, Трипко Грубачић, Богдан Зимоњић и Лазар 

Сочица, испраћена је и у Граничару и у Застави, уз навођење имена свих 

капетана и секретара (Крсто Пејовић).57 Посебно занимљив чланка је 

преузет из београдског Истока у којем је између осталог наведено о 

битци у Суторини где је спаљено осам турских тврђава: ,, ... Војвода Пеко 

Павловић са војводом бањскијем дођоше из Невесиња са добрвољцима и 

Херцеговцима у петак у јутро са 4-500 близу Требиња, 55 товара хране, 

коју су носиле мазге. Но Турцима приспе индатте навале на наше, да би 

им отели храну. Али наши завикаше: ,,Јуриш ко је јунак, ево мегдан!'', а 

Турци се од вике препадоше и у град побегоше. Сутрадан, у субору пође 

из Требиња 2000 Турака, да отимају од устаника храну о отвори е бој на 

Главскоме. Наши соколови опале само по неколико пушака па завичу: 

,,ко је Србин нека свети Косово! И синуше јатагани, а Турци се задржаше, 

устукнуше и побегоше. Наши су их гоннили до бедема градскијех и 

посјекли 72 главе, које су донели војводама''.58 У истом духу је 

извештавано о Латару Сочици када је почетком октобра 1875. Ударио на 

Дрњиш и са својим херцеговцима спалио 1000 кућа турских, ,,посекао 20 

глава и побио око 150 Турака''.59 

Херцеговачке војводе су описиване понаособ, сликовито и 

уверљиво у Застави: ,,Пеко Павловић је висок, јак са громовним гласом. 

На прсима му сијају сребрне токе. Поглед му је енергичан и строг, 

понашање солидно и пријатно. Својом одлучношћу и пријатношћу 

завладао је Пеко својим људима, који се боје његова гњева а жедне за 

његвом похвалом. Максим Баћевић, војник одушевљен и храбар, млад је, 

тек 25 година. Има плаве власи и граорасте очи. Стас му је снажан...''60 У 

исто време читаоци овог листа су могли сазнати шта се о Херцеговачком 

ратовању против Турака пише у другим европским листовима и 

                                                             
56 Исто, 202. 
57 Исто, 204. 
58 Исто, 213. 
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часописима, које се књиге објављују, а међу њима и путописи који се 

односе на Херцеговину и Босну. Извештавано је о броју устаника, тада је 

њих било око 8000, њиховом наоружању, моралу, јунаштву, подвизима.61 

Крајем децембра односно 1875 односно почетком 1876 године већ је 

извештавано с позивањем на задарски Народни лист како устаници 

планирају да устанак прошири, да од Црне Горе очекује ново, офанзивно 

суделовање, да ће у Америци ,,добити топове на веру'' и тако даље. Тако 

је извештавала новосадска Застава током прве устаничке и ратне 

године 1875, а у истом духу и опредељењу јављала је војвођанској и 

свеукупној српској јавности и 1876. године када су у рат ушле и српске 

кнежевине са истим циљем који су до тада пред собом имали 

херцеговачки ,,витезови''.62 При том ни интересовање за збивања у 

Босни нису изостала, посебно када је реч о деловању босанских 

устаника/усташа од Врбаса, дуж Саве, Уне и суве међе до Глинице, 

окупљању босанске скупштине у Јамници, присуству и улози Петра 

Карађорђевића, неоснованим надама Турака да се устанак може 

зауставити: ,,Турска господа мисле да је раја тако глупа, колико је турска 

политика подла, те је прећутала она права народу пружити која су му 

најпреча и најспасоноснија. Тако мисле и остали турски пријатељи, али 

се јако варају јер се народ тргао из мрака и почео критички о себи 

мислити ...''63 За овим чланцима следе они који се односе на пројекте о 

преуређењу Босне и Херцеговине, а које потписују углавном анонимни 

..босанци'' у којима се истиче да се босанско-херцеговачко питање једино 

може тако решити да Босна и Херцеговина ,,престају бити саставни 

дјелови турске царевине, потом и султаново суверенство престаје над 

народом у овим провинцијама'' и да ,,оне (ове области-Д.М.) сачињавају 

одсада једну провинцију као саставни део српске државе устројену према 

околностима оназађеног и осиромашеног дјела српског народ који у 

њима живи.'' Ову провинцију је требало поделити, по аутору овог 

предлога, на 20 округа унутар којег би укупно живело 1. 400 000 душа.64 

Извештаји са бојишта стизали су телеграмима истог месеца, из 
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62 Исто. 
63 Застава, 11/23 јануар 1876, бр. 6. 
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Дубровника где су устаници херојски напали опкољене Турке и где је 

донето тело славног бањанског војводе Максима Бачевића погинулог ,,у 

крвавој борби на друму испод Требиња'': ,,Јутрос у девет сати донешено 

је са бојног поља у Суторину тело војводе Максима Бачевића, опћинско 

представништво са начелником кнезом Војновићем, свештенством и 

многобројним народом дочекали тело на Топли, послије опела 

величанственим спроводом уз пуцњаву прангија кроз варош донешено 

те морем спроведено у Рисан''.65 Објављен је и Бачевићев претходни 

проглас (4/16 јануар 1876) у којем, спремајући се за пут у Београд, 

помињао између осталог и смисао свог деловања: ,,Дошавши у 

Херцеговину, имао сам двоструки циљ. Прво, борити се са нашим 

петстољетним крвником; друго, чинити све што ми буде могуће, да се 

слободњачка странка Европе заузме за нашу ствар ... Свака лична страст 

нека умукне. Јуначки се борите под управом новијех војвода, којим 

срдачно желим да не наилазе на препреке на какве сам ја наилазио. Ко 

би другачије радио, био би издајник своје домовине''.66 

У истом броју Заставе објављени су и биографски подаци који се 

односе на овог славног војводу и његову породицу, а у следећем броју 

помиње се и разговор једног дописника ,,Дели-Њуса'' са Гарибалдијем 

који се односио и на устанак у Херцеговини и у којем се пише како се 

италијанском револуционару обраћао Љубибратић тражећи топове за 

херцеговачке устанике и једног шефа генералног штаба, а у том 

контексту је остала забележена и Гарибалдијева мисао: ,,Кнез Црне Горе 

гори од жеље да Херцеговину присаједини, он је заклети непријатељ 

Љубибратића и дражи друге поглавице против њега. Љубибратић је 

млад, леп човек, јак је као Ираклије и врло је даровит; молио ме је за 

неколико топова. Ја сам молио краља Виктора Манојла, да ми поклони 

пољску батерију, нећ ми је моћи никако одбити. Не знам какву улогу 

мисли Италија играти у Источном питању, али то је истина, да би она 

могла бацити јаку војску на бојиште устаничко ... Усташи ме моле да им 

се на чело ставим, али у овој војини мора се пешке маширати или бар 

јашити. Чини ми се да би још могао предводити војску, али ја могу само 
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на колима кретати се...''67 Вести о томе да је аустријска полиција 

спречавала и затварала италијанске добровољце, њих 33 у том тренутку, 

који су пристизали у Дубровник, на бојиште, из Италије, посебно је 

пропраћена у извештајима Заставиних дописника с напоменама да иза 

свега стоји управо италијански конзул у Дубровнику који је био велики 

туркофил.68 Одговори устаника из главног устаничког стана у Суторини 

на европске реформске предлоге које су се односиле на турске ноте 

преузимане су из бечких листова и з њима се издваја непоколебљивост 

народа који није хтео да одустен од борбе: ,,Само права слобода може нас 

обезоружати; да нас униште, нужно је више оружја него ли што има у 

Османлија''.69 Овај и овакве прогласе потписивао је војвода Лазар Сочица, 

архимандрит Мелентије Перовић, војвода поп Богдан Зимоњић, Лука 

Петковић. Збивања на ратишту као што су била она мартовска када су 

Пеко и Сочица ударили на Турке на Муратовици и ,,гонили их и сјекли 

све до Липика'' (усташи посекли 800 турских глава) давали су им за 

право да подсећају велике силе и њихову дипломатију: ,,Ми смо народ 

ерцеговачки, народ мученички, народ кроз 5 столећа робујући, народ од 

кога је пре 5 столећа потицала, расла и ширила се најсветија, најчистија, 

најблагороднија крв српска, за које зна изображена Јевропа да је овако. 

Али кад нас потлачи, утамани, задоби на јуначки мегдан косовски, сабља 

Османова и ми сами себи нашу слободу заковасмо у љути ланац ... Браћа, 

брацка браћа, дична српска крв, поносити Војвођани над слободом и за 

слободу нашу бдију дан и ноћ као мати за отцем на беђику болеснога 

сина или кћери јединице. Дично коло њиховога друштва, пред којима 

Милетића чујемо и видимо, немамо им друго рећи но у потомство 

препоручити потомству нашем покољењу, да их свјеткује...''70 

Извештавано је благовремено и тачно о хапшењу Љубибратића, 

италијанских добровољаца, холанђанки Маркус71, демонстрацијама 

подршке Љубибратићу у Трсту, састанцима устаничких војвода у 
                                                             
67 Застава, 6/18. фебруар 1876, бр. 21. 
68 Застава, 19. фебруар 1876, бр. 28. 
69 Застава, 24 фебруар/7 март 1876, бр. 31. 
70 Застава, 27 фебруар/10 март 1876, бр. 33. 
71 И бакљади која је приређена касније њој у част, у Београду (Застава, 11/23 
април 1876, бр. 55). 
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Суторини, војводи Зимоњићу, војводи Луки Петковићу, војводи попу 

Петру Радовићу. Биографија о Лазару Сочици преузета је из Народног 

листа, као и за Богдана Зимоњића, Пеку Војновића, Перу Цвијетова, Луку 

Петковића. Извештавано је о аустријском посредовању преко барона 

Родића и њеним намерама да устанике убеди да се врате у своје 

разрушене домове и прихвате нове турске реформе.72 Објављено је и 

писмо Лазара Сочице Пеку Павловићу о боју код Пресјеке: ,, ... Слава богу 

и богородици, лијепо испратисмо Муктар – пашу, који се био цару 

захвалио да ће све усташе исјећи који се њему не предају али се грдно 

преварио и 4000 роба и војске у Никшићу без тајина оставио и 

устаашима плећа окренуо...''73 После тешке борбе у кланцу Дуги јављано 

је о договору устаничких војвода и главара да се успоставе војничка 

правила и ,,између осталог закључили су у напријед ни један усташ не 

смије посјећи турску главу; кад би се ударило на које село да се не смије 

куће палити, ни робити, из којих пушка не пуца ...''74 Ови извештаји су 

пропраћени Милетићевим деловањем на Угарском сабору и преношењем 

у целини његовог предлога (4/16 јун 1876) који се сводио на то да се 

Аустроугарска, у случају да отоманска Порта не прихвати пацификацију 

босанско-херцеговачких области и одобравање самоуправе за исте, 

уздржи од сваке материјлане и оружане интервенције, окупације или 

анексије и Србији и Црној Гори призна право ратујуће стране.75 У то 

време су већ бечке вести извештавале јавност да предстоји прикључење 

Херцеговине Црној Гори, а Босне Србији.76 Највеће одушевљене су 

произвеле вести о уласку Црне Горе, а затим и Србије у рат77. Од прогласа 

књаза Николе народу херцеговачком Застава је писала о свему што се 

односило на бојиште на којем су се херцеговци и црногорци, а затим и 

                                                             
72 Застава, 4/16 март 1876, бр. 36; Х. Капиџић, Застава о Босни и Херцеговини, 
књ. 4 (1876-1878), Сарајево 1956, 50-54, 60-66. 
73 Х. Капиџић, Нав. дело, књ. 4, 70-71. 
74 Исто, 76, 83-85. 
75 Застава, 9/21 јун 1876, бр. 85. 
76 Застава, 18/30 јун 1876, бр. 90. 
77 Прокламација пуковника Милете Деспотовића Бошњацима у којој се они 
позивају да устану у борбу за слободу објављена је 8/20 августа, у 119 броју 
Заставе 1876-е, а састављена је у Грахову 27 јула исте године.  
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србијанци сложно борили за остварење националног ослобођења. 

Посебно је детаљно извештавано од почетка о црногорском 

напредовању од Гацка до Мостара, походу ка Невесињу, боју на Вучјем 

долу, прогону Муктар пашине војске ка Требињу, паљењу турских села у 

Херцеговини.78 Преузимане су нарочито вести из Гласа Црногорца, 

задарског Народног листа и од Заставиних сталних дописника који су 

иначе стизали са закашњењем од 10 до 12 дана.Није се пропустило ни 

извештавање о томе да је будимско-пештанска омладина послала 

заступнике да предају почасну сабљу Абдул.Керим паши због победе 

турске војске над србијанском, код Ђуниса (17. октобар 1876).79  

Током 1877. године, Застава је посебно извештавала о 

збивањима на бојном пољу, хрватским настојањима да Босна припаде 

Хрватској80, стању и страдању босанских избеглица, организовању 

босанских устаника окупљених око пуковника Деспотовића, деловању 

страних агената у складу са интересима великих сила у Источном 

питању, црногорско-херцеговачком освајању Никшића, активностима 

привремене босанске народне владе у устаничком логору у Тишковцу 

којима су отколоњене све сумње у крајње циљеве ратовања у Босни, а то 

је уједињење са осталим српским земљама.81 И током марта је посебна 

пажња усмерена на опредељење босанских устаника директно 

супростављено хрватским аспирацијама ка анексији Босне и 

Херцеговине: ,,Босанци и Ерцеговци нијесу устали на оружје да 

издржавају мученичку борбу са далеко јачим непријатељем да оборе 

полумјесец па да постве над собом круну хрватског краља Звонимира. 

Народ за њу не мари исто као ни за полумјесец ...''82 Средином марта 

објављена је у новосадској Застави и споменица/меморандум 

припремљен у Тишковцу заступницима великих сила на престојећем 

конгресу.83 Наиме, овим меморандумом босанских устаника који су у 

                                                             
78 Застава, 25 јул/6 август 1876, бр. 111. 
79 Застава, 31 децембар 1876/12 јануар 1877, бр. 197. 
80 Застава, 16/28 септембар 1877, бр. 144. 
81 Х. Капиџић, Наведено дело, књ. 4, 187-205, 215-217, 222-223, 227-229, 233. 
82 Застава, 24 фебруар/8 март 1878, бр. 31. 
83 Застава, 21 март/2 април 1878, бр. 45. 
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Берлин (1878) однели њихови представници српска државотворна идеја 

је изнова проширена у територијaлном погледу односећи се на 

присаједињење Босне и Херцеговине Србији и Црној Гори, као српским 

кнежевинама84, али уз алтернативну опцију да у случају неиспуњавања 

овог предлога буде допуштена аутономија побуњених покрајина са 

гувернером којег би бирала Босанска скупштина плаћајући трибут 

Порти. Одлуком о окупацији Босне и Херцеговине од стране 

Аустроугарске дефинитивно су одбачене идеје о обнављању српске 

државности на босанско-херцеговачком простору, српски национални 

покрет је доживео катастрофу коју је делимично умањила чињеница да 

је независност Кнежевине Србије, као и независност Црне Горе, била 

међународно потврђена и призната.85 

Ни после завршетка Велике источне кризе и Берлинског конгреса 

(1878), Босна и Херцеговина нису нестале из контекста Милетићевог 

политичког интересовања и извештавња Заставиних дописника. 

Напротив. У последњој фази његовог његовог политичког деловања 

(1879-1882), после пуштања из тамнице и повратка у јавни и политички 

живот, Босну и Херцеговину је сагледавао искључиво у светлу 

незадовољства због аустроугарске окупације, не одступајући при том од 

оштре критике спољне политике Кнежевине и Краљевине Србије због 

њеног ослонца на владу у Бечу. У новинским чланцима и саборским 

иступима Милетић је пледирао на мађарску страну да одустане од 

подршке бечкој империјалистичкој политици, одбаци идеју о анексији 

Босне и Херцеговине, приближи се политици сарадње са хришћанским 

народима на Балкану, одустане од трошкова окупације Босне и 

Херцеговине које су Угарску прилично финансијски оптерећивали.86 

Аустроугарску окупацију Босне и Херцеговине сматрао је привременом, 

али се ипак интересовао за сваку промену управе над овим 

                                                             
84 Посебно незадовољство показано је у то време према хрватским посланицима 
на Угарском сабору и њиховом настојању да тамо представе народ који је живео 
у Босни и Херцеговини као хрватски народ подељен на три вероисповести 
(Застава, 22 март/3 април 1878, бр. 46). 
85 Х. Капиџић, Наведено дело, књ. 4, 251-253. 
86 Д. Микавица, Српско питање на Угарском сабору 1690-1918, Нови Сад 2011, 
passim. 
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провинцијама јер се она ,,тек нашег рода тиче'', смену Славија Калајем 

који је био ,,поборник анексије'' на месту заједничког министарства 

финансија, оцењивао је (1882) као корак у правцу учвршћења власти ,,у 

рукама војничког поглаварства'', истицао је евентуалну анексију као 

погрешно и неоствариво дело не само због интереса хришћана у Босни и 

Херцеговини већ и због очекиваног отпора Порте, несагласности Русије, 

резерви Енглеске. Посебно је критиковао писање мађарског листа Pester 

loyd који је био ,,пуки анексиониста''и противник 

провизоријума/привремености који одржава простор да хришћански 

Словени слушају ,,шаптање суплеменика у Србији и Црној Гори'' и 

напомињао да у Босни и Херцеговини све три вероисповести чине исто 

племе и то ,,српско и именом одсрбљено мухамеданско''87 

На седници Угарског сабора (13/25. мај 1882) у босанској 

расправи која је требала да донесе став о томе да ли ће овај сабор 

одобрити трошкове за савлађивање устанка у Босни, Милетић је одржао 

последњи посланички говор у којем је потврдио раније становиште које 

је било противно окупацији и анексији и заузимао се за да се ,,окуповане 

области, поред закључења одговарајући конвенција предају Србији''88, а 

последњи чланак у Застави који се односи на писање старочешке 

Политике о Босни и Херцеговини, поводом крунисања руског цара, 

објављен је 18/30. августа 1882. без ознаке ауторства и тиме је 

потврђено да су ове земље у његовој политичкој идеологији остале 

незаобилазне. У овом чланку Милетић је оштро критиковао писање које 

је стајало у функцији оправдавања анексије Босне и Херцеговине као 

корисне политике за Аустрију и Чешку, осуђивао је схватање да би 

анексија ,,умложила важност аустроугарски, а нарочито чешки Славена у 

Аустрији и хрватски у Далмацији, Хрватској и Славонији и да би Аустрија 

тим славенском постала'', а посебно је одбацивао мишљење да би 

,,анектована Босна била привлачна тачка за освојење Србије, Црне Горе и 

свега Балканског полутока на ком би се чешки лав прокомешао''.89 Истим 

путем истрајавања у ставу да се оконча присутво Аустроугарске на 

                                                             
87 С. Милетић, Сабрани списи, књ. 3, Београд 2002, 858. 
88 Исто, 847. 
89 С. Милетић, Сабрани списи, књ. 3, 878-880. 
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босанско-херцеговачком простору и да се спроведе дело националног 

ослобођења српског народа у Босни и Херцеговини и његовог 

прикључења Србији и Црној Гори, наставили су Милетићеви следбеници 

после 1882, све до рата који је наговештен атентатом у Сарајеву 1914. 

године. 

Милетићев савременик и истомишљеник, иначе велики песник 

српског романтизма, Лаза Костић је у готово свим тумачењима српског 

природног права на сједињење Босне, Херцеговине, Србије и Црне Горе у 

већу српску државу задржао идентичан став, али је при том на посебан 

начин допринео остварењу кључних циљева српске националне 

политике. Као најистакнутији члан Преоднице, српске студентске 

организације у Пешти, ангажовао се од 1861. године у културној и 

уметничкој сфери држећи занимљива предавања, читајући своје драмске 

текстове, учествујући у дискусијама о многим социјалним и културним 

питањима и објављујући песме којима је давао наглашену политичку 

функцију. Смишљајући српску народну химну, поводом новосадске 

прославе стогодишњице рођења Саве Текелије, романтичарски занесено 

говорио је: ,, ... Да ми је дочекати свесрбски устанак за слободу и 

уједињење, па макар више не певао. Куд ћеш лепше песме од те 

чињенице''.90 Као искрени присталица пијемонтске политике кнеза 

Михаила Обреновића прижељкивао је ,,анексију свих и свакога'' мислећи 

првенствено на јединство Босне, Црне Горе, Србије и Војводине, и оштро, 

у преписци, осуђивао мађарску асимилаторску политику према Србима у 

Угарској. У делатности Уједињене омладине српске, организације и 

културно-политичког покрета који је у својим редовима окупљао 

национално најборбеније снаге читавог српства, Костић је активно 

учествовао као публициста објављујући чланке политичке садржине у 

Србском дневнику и Застави, предано се ангажовао на омладинским 

скупштинама и у бројним омладинским социјалним и политичким 

акцијама, у дискусијама политичког карактера истицао је либерално-

демократска опредељења, борио се за културну и националну 

еманципацију свог народа, заступао идеју словенске узајамности, 

захтевао од власти у Србији да не избегава спровођење либералних 

                                                             
90 Л. Костић, О Змају, Нови Сад 1989, 120. 
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реформи под изговором приоритета национално-ослободилачке акције. 

Као бележник градског магистрата, у коме је Милетић био начелник, 

упорно је пледирао против настојања мађарских власти да ограниче 

права варошких изборних тела и у том циљу је састављао жалбе и 

протесте путем којих је негодовао због бесправног мешања виших 

државних органа у послове магистрата.91 

Следећи политику Светозара Милетића ушао је у српски Црквено-

народни сабор већ 1869, изабран гласањем бирача Тителског среза и у 

њему заступао ставове Српске народне слободоумне странке све до 1875. 

а то значи и да је начело народне суверености стављао изнад 

патријарховог ауторитета. Неретко је због оног што је говорио био 

оптуживан као нерелигиозан и неморалан и због тога су конзервативно-

клерикални посланици захтевали његово удаљавање из Сабора.92 

Политичко деловање је обогатио учествујући, као што је већ наведено 

(септембар 1871) у стварању тајне, завереничке националне 

организације на Цетињу под именом ,,Дружина за ослобођење и 

уједињење српско'' и писању Устава за њу, а неколико месеци пре тога 

кандидован је и за посланика Угарског сабора представљајући свој 

програм речима: ,,Живео Милетић!''. Посебно обазриво пратиле су 

аустроугарске власти Костићеве активности у Београду где је у неколико 

наврата (1872) настојао да убеди Намесништво како је куцнуо час да 

Србија објави рат Турској, а затим присуствовао и свечаности поводом 

пунолетства српског кнеза Милана Обреновића.93 Том приликом је 

држао здравицу у славу ослобођења и уједињења српског народа из којег 

не би били изостављени ни аустријски Срби. Калај је преносио својој 

влади да је Костић рекао да је много српске крви проливено под туђим 

                                                             
91 И. Павлас, Историја Преоднице, Српски књижевни гласник, Београд 1907, 819, 
912; Лаза Костић-Ђорђу Поповићу Даничару , Пешта, без датума, РОМС, инв. број 
43901; Л. Костић, О политици о уметности, књ. 1, 48-49; Н. Петровић, Светозар 
Милетић и Народна странка, књ. 1, Нови Сад 1968, док. бр. 202, 466.  
92 Застава 25. мај 1869, бр. 62; Застава 9. јул 1869, бр. 80; А. Стојковић. Развитак 
филозофије у Срба 1804-1944, 357; Л. Костић, О политици о уметности, књ. 1, 
112. 
93 Застава 7. мај 1871, бр. 53. Д. Микавица, Последњи српски панкалист, Нови Сад 
2002, 101, 107-114, 121-123, 125-126, 134-135. 
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заставама и да она од сад треба да тече само за Српство''.94 Хапшење које 

је уследило водило је, упркос недостатку доказа, до полугодишњег 

тамновања у Новом Саду, а затим и Будимпешти. Поводом Костићевог 

заточења певане су, по фрушкогорским виноградима, песме охрабрења и 

подршке95, а његово ослобођење наишло је на одушевљене овације 

српске академске омладине у Пешти и свечани дочек и спонтане 

манифестације у Новом Саду. На Угарском сабору, у који је ушао 1873, 

захваљујући гласовима шајкашких родољуба, указано поверење је 

искористио да одржи запажене и значајне беседе у прилог националних 

права и демократских слобода. Говорио је последњи пут на овом Сабору 

9. фебруара 1875, увек бескомпромисно иступајући против мађарске 

политике дискриминације. Захтевао да се Србима дозволи да на Сабору 

користе матерњи језик, подносио важне интерпелације на мађарске 

министре, учествовао у свим акцијама посланичког клуба немађарских 

народа, тражио за Србе оно што им је још Леополд обећао - ,,не само 

индивидуалну равноправност него и народну аутономију''. На следећим 

изборима, уступио је (23. јул 1875) шајкашки срез Милетићу, а већ у 

септембру је стигао у Црну Гору како би учинио све што може у циљу 

политичког приближавања Црне Горе и Србије јер се савез ових српских 

кнежевина постављао као национални и политички императив после 

избијања устанка у Херцеговини и Босни и отварања Велике кризе у 

Источном питању. 

У шифрованом телеграму који је упутио Радивоје Милојковић, 

Стевчи Михајловићу96 (14. септембар 1875) јављено је да је Костић, 

                                                             
94 Н. Петровић, Светозар Милетић и Народна странка, књ. 2, док. бр. 475, 403-
404. 
95 Тада су настали и ови стихови: Зелен добош добује, Лаза Костић робује, Не 
робује што је крив већ робује што је жив! Ој, Костићу брате мој, Мађара се ти не 
бој! 
96 Радивоје Милојковић (1832-1888), један од најистакнутијих присталица 
Ристићеве Либералне странке, министар унутрашњих дела ( 1869), председник 
владе (1869-1872), министар правде (1875) и поново министар унутрашњих 
дела (1876. 1878, 1880, 1887) Кнежевине и Краљевине Србије. Стевча 
Михајловић (1804-1888), такође један од најистакнутијих првака Либералне 
странке, председник владе 1875 и 1876-1878. Због сукоба са Ристићем повукао 
се из политичког живота (1879). 
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боравећи на Цетињу, водио врло конкретне разговоре који су се 

односили на услове под којима би Црна Гора отпочела војну акцију 

против Турске.97 У самом почетку Источне кризе и Никола Пашић је 

рачунао на политичке способности Лазе Костића, са којим се познавао од 

1871. године, у контексту својих намера да помогне устанак у Босни и 

Херцеговини. Пашићев меморандум из октобра 1875, упућен уреднику 

Црногорца, Сими Поповићу, односио се на стварање привремене владе у 

Херцеговини у којој је Костићу наменио једно место, уз Полита 

Десанчића, Владимира Јовановића, Перу Велимировића, Јеврема 

Марковића и Милана Маканца.98 Мађарски министар унутрашњих 

послова, Коломан Тиса, обавештен је од стране новосадског великог 

жупана Ендре Флата, да је Костић (15. мај 1876), после краће аудијенције 

у Београду код кнеза Милана Обреновића, кренуо поново на Цетиње, да 

је овај пут његова мисија у директној фунцији Милетићеве политике и да 

се између осталог састојала у томе да информише кнеза Николу о стању 

у Србији с обзиром да Костић поуздано зна ,,којег дана ће се Србија 

стварно умешати у источне послове''. На Цетињу је остао, овај пут, месец 

дана упорно покушавајући да убрза постизање црногорско – србијанског 

споразума. Верујући да би брз и успешан почетак рата против Турске 

довео до остварења српског националног програма, Светозар Милетић је 

слао телеграмом упуства ,,Белерофону''99, упућивао га да је довољно да 

                                                             
97 Они су се односили првенствено на црногорске амбиције према Херцеговини, 
бољем излазу на море (како је то стајало и у Николином јулском меморандуму 
упућеном канцеларима сила Тројецарског савеза) и решеност кнеза Николе да 
Црна Гора има посебну команду у рату. 
98 Р. Милојковић-С. Михајловићу, 14. септембра 1875, АС, ПО, К 78, док. бр. 76; Н. 
Милутиновић, Лаза Костић у Црној Гори, Прилози за књижевност, језик ..., 1959, 
св. 1-2, 54-73; Ј. Радонић, Слике из историје и књижевности, Београд 1938, 209-
214; Ђ. Станковић, Никола Пашић и југословенско питање, књ. 1, 43-44; Н. 
Петровић, Светозар Милетић и Народна странка, књ. 3, док. бр. 630; Ж. 
Младеновић, Лаза Костић на Цетињу, ЛМС, књ. 350, св. 4, Нови Сад 1938, 369; Л. 
Костић, Из мога живота, 144.  
99 Лази Костићу. Иначе, кореспонденцију Милетића и Костића дешифровале су 
убрзо аустроугарске власти, а једно Милетићево писмо је због Лазине 
неопрезности, доспело директно у руке Тисе, мађарског председника владе 
пожурујући га у његовој намери да нешто конкретно предузме против 
Милетића, нарочито после информација које је добио у вези са његовим 
боравком у Београду.  
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Црна Гора ,,подметне фитиљ'', јављао му да ,,преклиње тамошње да се 

више не мешају у мировне преговоре јер то није достојно Црне Горе'', 

питао га како теку војне и политичке припреме Црне Горе за рат. По 

свему судећи, Костићева делатност у овој фази Велике источне кризе 

довела је до конкретних политичких резултата јер је две недеље после 

Костићевог напуштања Цетиња стигла вест да су Србија и Црна Гора 

заједнички (30. јун 1876) објавиле рат Турској.100 Настојања мађарске 

владе да Костића осуде на основу оптужбе да је у међувремену, почетком 

јуна 1876, у соби бр. 9 београдског хотела ,,Код Српског краља'' 

учествовао на конференцији, где је Милетић спремао рат против 

Мађарске како би се Срби ослободили ,,од монголског јарма'', нису 

уродила плодом јер је он успео на судском претресу да докаже да је 

критичног дана био на Цетињу, а не у Београду. 

Следећи чин Костићевог политичког деловања у време Велике 

источне кризе и српско-мађарског рата односи се на његов одлазак, 

одмах после ослобађајуће пресуде, на црногорско бојиште с намером да 

обавештава европску јавност о рату и српским подвизима на ратишту. 

Његове намере и домете публицистичко-журналистичког деловања 

одредио је конкретан резултат ратовања у којем је сјај црногорских 

победа на Вучијем долу и Фундини помрачен поразом србијанске војске 

на Шиљеговцу и Ђунису. Ипак, значајно је навести да је у време рата, као 

дописник листова Politische Correspondenz, Nazionalzeitung и Schlesische 

Presse свакодневно слао по три дописа у којима је глорификовао 

црногорско ратно прегалаштво и витештво. Посебно је жалио што је 

Србија у овом рату ,,малаксала'' и што Срем, Банат и Бачка у великом 

делу ослобођења нису узели непосредног учешћа. Из Дубровника је 

писао писмо (23. октобар 1877) Миши Димитријевићу да атентат на 

прослављеног јунака и војсковођу Марка Миљанова има ,,грозно-

трагичну али и политичко-срамотну основу''101 и посебно нагласио како 

                                                             
100 Д. Микавица, Последњи српски панкалист, 174. 
101 Марка Миљанова је после битке на Фундини ранио поп Илија Спахов, из 
његовог братства. Разлози су били и политичке и личне природе. Приликом 
посете књаза Николе, Марку Миљанову у Даниловграду, када је црногорски 
владар изразио жаљење што га је рођак покушао да убије, овај му је одговорио: 
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му је Марко следећим речима пребацио због тога јужноугарски Срби 

нису озбиљније ушли у рат:,, пита – Ђе сте? Како смо вели, лијепо 

говорили, обрицали се, наздрављали се, па шта сад?''.102 Из Беча је писао 

Миши Димитријевићу (22. јануара 1878) о пресуди мађарског суда 

Светозару Милетићу изведене на основу исконстурисане велеиздаје: ,, ... 

Ја сам овде при почетку расправе прорекао пет година103. Но последњи 

дан распреве потресао ме је у том песимизму; мислио сам да ће се 

мађарски Молох задовољити чичиним сузама ... Ја мислим да те уштве не 

би никад видели мојих суза, па да ме на точак осуде ...''. 104 

Незадовољан насталим приликама и извештавањем Милетићеве 

Заставе одлучио је да оснује (1878) Централни коресподент биро за 

србијанско-црногорско-босанско-херцеговачке ствари у Бечу и покрене 

(17. август 1877) дневни политички лист либералне оријентације ,,са 

Заставиним програмом али друкчијом редакцијом'', али за овај план није 

нашао довољно истомишљеника због чега се умногоме удаљио од 

дојучерашњих страначких пријатеља оптужујући их за пасивност и 

,,ужасну летаргију''. Иза ових Костићевих настојања стајао је, са својим 

политичким мотивима и плановима, црногорски владар.105 Ипак, Костић 

није успео у ономе што је наумио. Део разлога за неуспех овог подухвата 

налазио се у решености Јована Ристића, од којег је Костић такође 

очекивао подршку, да остане уздржан, делимично и због Костићевог 

односа према Тополској буни и његовом заузимању за потпуковника 

Јеврема Марковића који је због те буне био ухапшен, осуђен и стрељан 

иако његова кривица није била доказана.106 Ни Милетићеве присталице 

                                                             
,,Не, није он, но си ме ти убио Господаре!'' (Т. Ђукић, Марко Миљанов, Београд 
1957, 93). 
102 М. Савић, Лаза Костић (приредили М. Ненин и З. Хаџић), Београд 2010, 77, 79. 
103 Милетић је осуђен на 18. јануара 1876. на пет година тамнице, али је царским 
помиловањем 15/27. новембра 1879. На тај начин је ово, његово друго 
тамновање трајало укупно 3 године, 4 месеца и 21 дан. (М. Лесковац, Змајев 
бечки дневник, Нови Сад 1983, 232; Д. Микавица, Политичка идеологија 
Светозара Милетића, Нови Сад 2006, 21).  
104 Л. Костић – М. Димитријевићу, Беч, 22. јануар 1878, РОМС, инв бр. 29. 601.  
105 Л. Костић – Ј. Бошковићу, Беч, 28. јануар 1878, АС, ПО, док. Бр. 765.  
106 Л. Костић-Ј. Бошковићу, Беч, 2. март 1878, АС, ПО, к. 57, док. бр. 767; Л. Костић-
Ј. Бошковићу, Беч, 2. април 1878, АС, ПО, к. 57, док. бр. 768. 
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у Угарској нису показале разумевање за Костићеве намере да покрене 

нови политички лист. Напротив. Оптуживан је с њихове стране за 

егоизам и безобзирност. Због тога их је прекорно подсећао у писмима да 

је ,,из егоизма уступио Чичи срез'', да је ,,из егоизма страћио имање и да 

се потуца од немила до недрага''. У истом духу је запитао: ,,Зар нисам 

доста био prugelknabe107 негдашње наше новосадске народне странке?'' и 

опоменуо их да је спреман ,,У истом качеству тј. као егоиста'' да их 

подсети на ,,њихово летошње решење'' када су, начелу, прихватили 

његов предлог.108  

Крајем месеца априла (1878) Костић се резигнирано жалио Јовану 

Бошковићу да више не добија дописе из Србије и изражава сумњу да је 

слање дописа забранио управо Ристић.109 У време трајања Велике 

источне кризе Костић је и на друге начине деловао у циљу остварења 

националних идеала. У Бечу је (29. март 1877) одржао предавање О 

женским карактерима у српској народној поезији и на тај начин 

одговорио свима који су после Ђуниса критиковали и кудили све што је 

српско, док је он доказивао вредност српске поезије у односу на 

универзалне, етичке и естетске вредности и критеријуме и успешно 

оспоравао писање бечког Tagblatta који је на увредљив начин оспоравао 

Србима, посебно Црној Гори, способност за културно стваралаштво и 

просветно-духовни напредак. Већ у уводном делу предавања пледирао је 

на потпуно и праведно решење Источног питања јер би тек тада било 

смислено ставити на дневни ред решење питања о способности народа 

за културу на балканским просторима.110 Завршетком Другог српско-

турског рата и победом руске и српске војске над Турцима, стекли су се 

услови да Србија и Црна Гора осигурају државну независност и 

међународно признање. О томе је дефинитивна одлука донета на 

Берлинском конгресу (1878) на којем је Костић својим учествовањем, уз 

Јован Ристића, осигурао позитивну историјску оцену своје целокупне 

дотадашње делатности у циљу остварења српске националне политике.  
                                                             
107 На немачком: дежурни кривац или вечита жртва. 
108 В. Милинчевић, Однос Лазе Костића према Светозару Милетићу, ЗМСКЈ, св. 3, 
Нови Сад 1979, 453.  
109 Ж. Младеновић, Непозната драма Лазе Костића, 16. 
110 Д. Микавица, Нав. дело, 21. 
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Користећи могућност коју му је дао кнез Милан Обреновић, да у 

Берлин поведе, осим војног стручњака потпуковника Јована 

Драгашевића и српског дипломатског представникау Бечу, Косте 

Цукића, још неког од способних људи, Ристић се одлучио за Лазу 

Костића. Његова улога није се сводила само на саветника и приватног 

секретара председника владе Кнежевине Србије, већ и на полиглоту 

корисног у контакту са учесницима Конгреса, а посебно са немачком и 

аустроугарском штампом. Као одлично обавештени новинар, слао је 

извештаје о току Конгреса и значају његових одлука, прашком листу који 

је излазио на немачком језику Eposche, као и Милетићевој Застави. Из 

ових извештаја може се објективније и целовитије сагледати његов 

политички став који се односио на домете недавно завршених ратова, 

интересе и спољнополитичке афинитете Русије, Аустроугарске и Турске, 

као и његово виђење будућег правца српске национално-демократске 

акције. У почетку се заносио надом да ће Русија ипак хтети и моћи да 

одбрани одређене српске интересе, али сам ток Конгреса одвратио га је 

убрзо од таквих, нереалних очекивања. Неколико дана после почетка 

Конгреса Костић је већ био у прилици да јави како је постигнут споразум 

између Русије и Енглеске, а у допису од 20. јуна да су изгледи Србије и 

Црне Горе унеколико побољшани и да Србија добити извесно 

проширење у Старој Србији, преко граница које су јој одређене 

Санстефанским мировним уговорoм који је претходно самостално 

покушала диктирати Русија. Занимљиво је да је Костић покушао на 

Берлинском конгресу, када су почели преговори о нацрту трговачког, 

царинског и железничког уговора између Србије и Аустроугарске, којима 

је Двојна Монархија условљавала дипломатску помоћ Србији у њеним 

територијалним захтевима насупрот руским плановима, дошао на 

замисао да Јану Скрејшовском111, уреднику листа Eposche понуди предлог 

за проналажење неке солидне групе која би изградила српску железницу 

и повезала је са бугарском и турском. Када је (20. јула 1878) потписан у 

Берлину уговор између Ристића и Андрашија који се односио на 

железницу, трговину и пресецање Ђердапа, уследили су Костићеви 

интензивнији контакти са Скрејшовским. Ова Костићева активност 

                                                             
111 Упознао га је вероватно 1873. године у Прагу, приликом отварања Јунгманова 
споменика.  
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трајала је, уз начелно Ристићево одобравање, и током октобра исте 

године. Међутим, све ове комбинације остале су неиспуњене, посебно 

због одлуке српске Скупштине у Нишу којом је решено да се железница 

не може издавати на концесије већ да је мора да гради држава.112 

С обзиром да је рад у Берлину протицао изван очију јавности, 

Костић је био обавезан да чува у тајности скоро све што је чуо од Ристића 

и црногорског представника Боже Петровића – осим уколико они нису 

хтели да се нешто од тога ипак објави. Због тога Костић није хтео да 

обелодани ни садржај српског меморандума који је Конгресу у име своје 

владе, поднео Јован Ристић 24. јуна. У овом меморандуму (,,du people 

Serbe'') наведено је да је Србија била принуђена да прихвати рат и 

наведене друге чињенице које су Србију определиле да пође овим путем. 

Занимљиво је и значајно за нашу тему, да су неки од ставова који су 

изнети у овом меморандуму, сасвим подударни са садржајем предавања 

које је Костић одржао у Бечу претходне године. Чак се може засновано 

тврдити да је Костић непосредно учествовао у састављању овог акта.113 

Ово се нарочито може установити на основу уводних формулација 

меморандума у којем се говори да је ,,управо једно племе активно 

учествовало у догађајима ... племе Срба'', а затим и запажање: ,,Док су 

други народи Балканског полуострва ћутке сносили јарам, Срби су, како 

хришћани тако и потурице, одушевљени истим духом независности и 

свешћу да су једино они условно подлегли јачој сили – били једини који 

никада не престајаху протествовати противу насиља Отоманског''.114 

Ипак, сви меморандумски аргументи који су се сводили на уверење да се 

мир с оне стране Дрине и Лима не може учврстити ,,без радикалног 

преображаја'' и да велике силе требају ,,у својој мудрости наћи које ће 

учинити крај јауцима које су Срби Кнежевине морали слушати од стране 

браће која живе у жалосном положају ...'' били су одбачени и игнорисани. 

Српска дипломатија била је немоћна и мандат за окупацију Босне и 

Херцеговине дат је Аустроугарској. Српско питање је повољније решено у 

оном делу који се односио на Србију и Црну Гору, признање њихове 

                                                             
112 Д. Микавица, Нав. дело, 211-212. 
113 Ж. Младеновић, Непозната драма ..., 21.  
114 Србија 1878, документи, док. бр. 263, 446.  
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државне независности и извесно територијално проширење. Задовољан 

овом одлуком Костић је написао чланак у којем стоји следеће: ,,После 

изузетно крвавог двоструког војног похода који је однео много жртава, 

српски народ од јуче стоји пред првим резултатом својих борби, пред 

независношћу сопствене земље, најзад признатом од стране сила – 

учесница конгреса. Ма колико да се ова тековина у односу на до сада 

дате жртве чини скромном, она, на другој страни, ипак представља круну 

досадашњих слободарских борби српског народа, који овим ступа у ред 

самосталних европских држава и стиче права за којима је до сада узалуд 

стремио. Са зидина београдске тврђаве заувек је нестао полумесец и у 

водама Саве и Дунава, које жуборећи протичу крај ње, сада се поносно 

огледа тробојница Срба као вечно знамење да на њиховим обалама 

започиње границе друге слободне и независне словенске, балканске 

државе. Слобода и независност! У те две рече садржана је сва будућност 

Српске нације, а може се рећи будућност која обећава''. Костић при том 

није пропустио да истакне да је Србија заустављена на обалама Дрине 

само због протеста и воље Аустроугарске. Због тога је наговештавао нову 

,,велику драму источног питања'' која ће неминовно уследити јер ,,Срби 

не могу и неће да се одрекну својих нада да ће се једном домоћи Босне''. 

Ђули Андрашију је оспоравао умешност и промишљеност у вођењу 

аустроугарске полититике и веровао да је она ишла од случаја до случаја. 

На тај начин је Костић пренебрегао чињеницу да је Андрашијева 

политика нашла своје место у много старијој тежњи Аустроугарске да не 

допусти у односу на Босну и Херцеговину ни једно решење које не би 

било или у оквиру њене окупације или у оквиру очувања султанове 

власти у њима.115 Уосталом, пре доношења коначне конгресне одлуке 

Костић је знао да је Двојна монархија спремна, да је новац за окупацију 

већ припремљен, да је људство мобилисано. Берлински конгрес је 

упоредио са Бечким конгресом (1815) закључујући да се ,,ни тада као ни 

сада није мотрило на народе и на њихову будућност и срећу'' већ једино 

на интересе великих сила и великих владалаца.  

Костићеву политичку мисао у последњој години Велике источне 

кризе обележило је разочарање у политику Русије најпре због тога што је 

                                                             
115 М. Екмечић, Стварање Југославије, књ. 2, 291. 
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допустила да се ,,црногорска војска одбије са земље коју је јуначки 

освојила од Турске и због опредељења да се подрже Бугари односно ,,оно 

словенско племе на југу које се у великој војни за слободу показало 

најслабије''. Нарочито место у прецизној и минуциозној анализи 

Берлинског конгреса оставио је за Бизмарка и немачку политику која је 

вешто упућивала Аустроугарску на исток и срачунато стварала контекст 

у којем је, посебно после уступања Кипра Енглеској, ма каква опасна 

коалиција против Бизмаркових империјалних планова била искључена. 

Настојећи да предочи јавности у Аустроугарској окупацију Босне као 

несврсисходну, Костић је писао како је овај чин у супротности са 

аустроугарским државним интересима, да окупација ове земље захтева 

нове издатке, нове жртве и у крајњој линији води новом рату који ће 

довести у питање егзистенцију Монархије. 116 Без обзира на напоре које 

је улагао да увери Србе који су га слушали и читали његове чланке, да 

није све изгубљено, Костић је после завршетка Велике источне кризе био 

свестан да је српски национални покрет доживео дугорочан, историјски 

пораз.117  

Суштина и смисао либералних и романтичарских планова из 

друге половине XIX века изгледали су неповратно изгубљени. Босна је за 

Костића као и за све друге пречанске либерале и за целокупан српски 

народ у Аустроугарској, остала ,,земља суза наших'' и ова болна и 

поражавајућа слика лебдела је и убудуће пред његовим очима док је 

покушавао да пронађе простор за утеху и охрабрење у очекивању 

другачијих међународних околности и прижељкиваног, великог 

политичког преокрета који би подразумевао одузимање Босне и 

Херцеговине од аустроугарског мандата и афирмацију права српског 

народа на самоопредељење. Овакав епилог нису доживели ни Светозар 

Милетић ни Лаза Костић који су преминули у првој деценији XX века, 

1901 односно 1910. године. Неки други прваци српске пречанске 

либералне политике као што су били Јаша Томић или Михаило Полит 

Десанчић ипак јесу. Јаша Томић је србијанску војску поздравио са 

балкона Матице српске приликом њеног уласка у Нови Сад док је Полит 

                                                             
116 Л. Костић, О политици о уметности, књ. 1, 320-324. 
117 Д. Микавица, Лаза Костић, политичка биогафија, Нови Сад 2011, 194-212. 
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одушевљено дочекао победничку војску Краљевине Србије у Темишвару 

не сумњајући ни најмање у то да ће српска влада умети да искористи ову 

победу и свом народу макар осигура будућност без тортуре, 

дискриминације и масовних злочина. Међутим, управо свему томе Срби 

су били изложени и касније, од стране наизглед захвалних, братских, 

словенских народа. Истих оних које су четири деценије после Велике 

источне кризе учинили недужним, слободним и равноправним у 

заједничкој држави.  

*** 

Најистакнутији представници српске либералне политике у 

Аустроугарској у другој половини деветнаестог века писали су и 

промовисали програме решења Источног питања на основу уважавања 

демократског и природног принципа чија би примена на простору Босне 

и Херцеговине подразумевала право босанско-херцеговачких Срба на 

самоопредељење. Новосадска Застава је све време трајања Велике 

источне кризе детаљно и свеобухватно извештавала српску јавност о 

ратним и политичким збивањима на овом простору увиђајући да 

устанак херцеговачких Срба представља последњу историјску прилику 

за остварење националног ослобођења Срба од турске власти и 

најизгледнију могућност за њихово уједињење у једну државу. Светозар 

Милетић и Лаза Костић су се посебно истакли својим посвећеним 

интелектуалним, политичким и публицистичко –журналистичким 

деловањем настојећи да српско питање на Балкану учине битним и за 

владајуће кругове оних великих сила које су у опстанку Османског 

царства виделе властити спољнополитички интерес. У њиховој 

политичкој идеологији садржана је суштина државотворне доктрине 

целокупног српског народа од избијања Херцеговачког устанка до 

завршетка Првог светског рата.  
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КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ КОД СРБА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У ПЕРИОДУ 
АУСТРОУГАРСКЕ УПРАВЕ 

Апстракт: Циљ рада је да прикаже културне прилике у којима се нашао 
српски народ у Босни и Херцеговини након што је Аустроугарска 
монархија преузела власт од Османског царства. Предочени су притисци, 
опструисања и цензура окупационих власти који су имали су за циљ да 
спријече културни напредак у земљи и трајно је вежу за Монархију као и 
напори српског народа у борби да сачува свој национални идентитет, 
вјеру, културу и традицију.  

Кључне ријечи: Срби, Босна и Херцеговина, Аустроугарска монархија, 

култура, просвјета, друштва, цензура. 

Аустроугарска монархија владала је Босном и Херцеговином 

пуних четрдесет година (1878–1918). Окупација 1878. године, а потом 

анексија 1908. нису биле израз воље народа који су живјели у Босни и 

Херцеговини нити резултат ратних сукоба ових народа са 

Аустроугарском монархијом. Одлуком великих сила на Берлинском 

конгресу 1878. Аустроугарска је добила мандат да окупира Босну и 

Херцеговину која је формално остала под суверенитетом турског султана 

све до анексије 1908. године. Политика коју је Аустроугарска водила 

током своје владавине у Босни и Херцеговини била је у складу са 

интересима и потребама Монархије. На тај начин односиле су се 

аустроугарске власти и према области културе. Аустроугарска је на 

Берлинском конгресу преузела обавезу да у окупираној Босни и 

Херцеговини ради на образовању и просвјећивању становништва, али 

иза прокламоване „аустроугарске цивилизаторске мисије у Босни и 

Херцеговини“ стајали су искључиво политички и економски интереси. 

Донесен је велики број наредаба којима се уређивао грађански и 

културни живот у Босни и Херцеговини, а све активности домаћег 

становништва пажљиво су праћене и контролисане. Упркос чињеници да 
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су аустроугарске власти повремено чиниле одређене уступке према 

националним, односно вјерским групама у Босни и Херцеговини са циљем 

да их учине лојалним и трајније вежу за Монархију, окупациона власт је 

настојала да одржи кулутрну заосталост у земљи и спријечи стварање 

домаће интелигенције да би на тај начин олакшала своју владавину, 

спријечила стварање словенске државе на југу Монархије и остварила 

циљеве територијалног проширења на исток у случају распада Османског 

царства.  

Аустроугарска је у Босни и Херцеговини затекла феудално 

друштвено уређење, неријешено аграрно питање и изузетно низак ниво 

писмености, свега око 3% писменог становништава. Највише неписмених 

било је међу муслиманима – 95%, затим православнима – 89% и 

католицима – 77%. Већој писмености међу католицима допринијеће 

досељавање страних католичких колониста у Босну и Херцеговину. 

Патријархални односи у породици, сиромаштво, примитивизам и 

традиционално негативан став о образовању женске дјеце утицали су на 

то да су жене у Босни и Херцеговини у овом периоду ријетко биле 

писмене. Већина становништва живјела је у селима, често удаљеним од 

школе, и бавила се пољопривредом, што је подразумијевало укључивање 

дјеце у породичне обавезе већ у раном узрасту, па је стога мали број дјеце 

уопште похађао школу. Међу сеоским становништвом постојало је 

укоријењено мишљење да је образовање „непотребно, луксуз, губитак 

времена и радне снаге“.1 У тренутку окупације у Босни и Херцеговини су 

постојале само конфесионалне школе, и то 56 православних, 54 католичке 

школе и 499 муслиманских сибијан–мектеба.2 Јеврејска дјеца су осим 

јеврејских вјерских школа такође похађала православне и католичке 

школе да би научила језик и оба писма, ћирилицу и латиницу. Веома 

                                                             
1Лејла Васић, Драго Бранковић, Просвјетна политика Аустроугарске у Босни и 
Херцеговини, Стогодишњица анексије Босне и Херцеговине, Академија наука и 
умјетности Републике Српске, Научни скупови, Књига XVI, Одјељење 
друштвених наука, Књига 21, Бања Лука 2009, 542. 
2 Боривоје Милошевић, Изневјерена надања – противрјечја аустроугарске 
школске политике у Босни и Херцеговини, Зборник радова са научног скупа 
Бањалучки новембарски сусрети „Вриједности и противрјечја друштвне 
стварности“, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет Бања Лука, Бања 
Лука 2013, 374. 
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касно, тек 1911. године, донесен је Закон о обавезној настави који је 

предвиђао да дјеца чије куће нису биле удаљене више од четири 

километра од школе са навршених седам година имају обавезу похађања 

школе која је трајала четири године.3 Аустроугарске власти су од самог 

почетка окупације посвећивале велики значај питању просвјете и културе 

са циљем потискивања националних идеја у Босни и Херцеговини и њеног 

што чвршћег везивања за Аустроугарску монархију. У остварењу овог 

циља окупатору су ишли у прилог висок ниво неписмености, културна 

заосталост, економски, социјални и вјерски проблеми у земљи. 

Окупационе власти тражиле су ослонац и подршку за своју 

политику међу свим вјерским и националним групама у Босни и 

Херцеговини. Лојалност католика није била упитна, а власт је сматрала да 

муслимани немају национално-политичке тенденције, па се трудила да 

придобије њихову наклоност, посебно проминентних муслиманских 

феудалаца. Отпор окупацији пружало је православно становништво и 

могућност њихове националне агитације утицала је да окупационе власти 

раде на сузбијању културног и просвјетног напретка у Босни и 

Херцеговини. Аустроугарске власти су већ у јуну 1879. године основале 

интерконфесионалне школе које су од 1882. почеле да раде под називом 

„народне основне школе“ или „комуналне школе“.4 Комуналне школе 

располагале су много квалитетнијом опремом и квалификованијим 

кадром у односу на школе из периода османске владавине. Међутим, нису 

имале за циљ да створе интелигенцију у Босни и Херцеговини него су 

отваране да би „задовољиле потребе за најнужнијим писменим кадром, 

који се укључивао у занатство, нижу администрацију и индустрију која се 

почела развијати“.5 Аустроугарска власт је дозволила рад 

конфесионалним школама под одређеним условима, али их је на све 

начине покушала потиснути. Из тог разлога власти су обезбиједиле боље 

услове, те веће плате и пензије за учитеље у комуналним школама у 

                                                             
3 Из овог закона су изузета муслиманска женска дјеца под утицајем 
конзервативних муслиманских посланика у Сабору; Војислав Богићевић, 
Писменост у Босни и Херцеговини, Од појаве словенске писмености у IX в. до краја 
аустроугарске владавине у Босни и Херцеговини 1918. године, Сарајево 1975, 281. 
4 Исто, 277. 
5 Митар Папић, Школство у Босни и Херцеговини (1918–1941), Сарајево 1984, 15. 
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односу на њихове колеге у конфесионалним школама, а школски објекти и 

опрема направљени су тако да „подсјећају на величину и моћ Царства“.6 

Ово је утицало на прелазак учитеља из конфесионалних у комуналне 

школе и давало наду аустроугарским властима да ће се на овај начин 

конфесионалне школе саме од себе угасити. Образовни садржаји у 

комуналним школама су требали потиснути вјерску, културну и 

националну традицију народа у Босни и Херцеговини и развити љубав и 

лојалност према Аустроугарској. Српско становништво је пружало отпор и 

изражавало незаинтересованост за комуналне школе, што ће 

кулминирати у борби за вјерску и просвјетну аутономију остварену 1905. 

године доношењем Уредбе о управи црквених и школских послова српско-

православних епархија у Босни и Херцеговини. За разлику од Срба, Хрвати 

су са више повјерења и у много већем броју уписивали своју дјецу у 

државне школе. Најконзервативнији школски систем био је муслимански, 

јер је био наслијеђен из периода турске владавине и заснован искључиво 

на религији. Муслимани су се опирали идеји да њихова дјеца похађају 

државне школе зато што су сматрали да би то довело до кидања веза са 

исламском културом и Османским царством. Аустроугарска монархија је 

ипак успјела да сломи конзерватизам и промијени „навике, менталитет, 

стил живота, начин рада и производње са циљем да се муслиманско 

становништво укључи у модерне токове тадашње Европе“.7  

Српски народ у Босни и Херцеговини био је свјестан важности 

религијског и националног васпитања дјеце у условима прво турске, а 

потом аустроугарске окупације. Српска црква и школе биле су једине 

српске установе наслијеђене из периода турске управе и мијешање власти 

у црквене и школске послове изазивало је „жесток отпор национално 

свјесних Срба“.8 Снажан национални карактер српских школа и дубока 

укоријењеност у народу изазивали су неповјерење окупационих власти. 

Српска црква је непрестано упозоравала да је неписменост главна 

                                                             
6 Л. Васић, Д. Бранковић, нав. рад, 557. 
7 Драган Новаковић, Верске заједнице на размеђу векова, Положај верских 
заједница на југословенским просторима од Берлинског конгреса до Првог 
светског рата, Београд 2003, 140–145. 
8 Др Божидар Маџар, Просвјета, Српско просвјетно и културно друштво 1902–
1949, Бања Лука, Српско Сарајево, 2001, 28.  
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препрека напретку српског народа и позивала православно свештенство 

„да народ у свакој згодној прилици поучи колико је потребна школа и 

писменост народу нашем у данашњем добу општег културног напретка и 

у вијеку борбе за опстанак“.9 Плашећи се да би укидање српских школа 

довело до озбиљних политичких посљедица, аустроугарске власти су 

покушавале онемогућити рад постојећих школа а отварање нових 

условити многобројним ограничењима.10 Српске школе су се бориле и са 

материјалним потешкоћама у свом функционисању јер су се углавном 

издржавале само од прилога родитеља чија су дјеца похађала школу. 

Земаљска влада није финансирала српске школе из својих средстава, али 

им је понекад давала субвенције у мањем износу да би показала 

великодушност Монархије. С друге стране, на све могуће начине 

отежавала је па и онемогућавала пристизање помоћи из иностранства за 

српске школе са циљем спречавања било каквог утицаја Србије, Црне Горе 

и Русије на аустроугарске поданике српске националности.11 Оне школе 

које нису могле да обезбиједе средства за свој рад биле су затваране или 

претворене у комуналне школе. Рад српских школа додатно је отежавало 

наметање државних и забрана многих српских уџбеника и књига које су 

служиле за образовање и васпитање ученика. Посебно се водило рачуна да 

се у уџбеницима из историје Босна не изучава као српска земља и да се 

Срби из Босне и Херцеговине кроз наставне садржаје дистанцирају од 

идеје о јединству српског народа и везаности за Србију и Црну Гору.12 

Многи домаћи доушници обавјештавали су Земаљску владу ако би се 

                                                             
9 Источник, Сарајево, год. XXIII, бр.2, 1909, 18–19. 
10 Ђорђе Пејановић, Културно-просветна хумана и социјална друштва у Босни и 
Херцеговини за време аустријска владавине, Сарајево 1930, 2; Програм рада 
српских школа морала је одобрити Влада сваке године па је у програму српске 
школе у Мостару 1900. године захтјевала да се српски замијени босанским 
језиком у тексту који се односи на Вукове народне пјесме. Српска црквена 
општина Мостар је пружала отпор, а Влада је сматрала да је иницијатор овог 
отпора учитељ Мештеровић и тражила његову оставку што се на крају и десило; 
В. Богићевић, Писменост у Босни и Херцеговини..., 255.  
11 Томислав Краљачић, Калајев режим у Босни и Херцеговини (1882–1903), Бања 
Лука, Српско Сарајево 2001, 176,177. 
12 Године 1899. Земаљска влада је одбила став Стеве Калуђерчића, аутора 
уџбеника историје за српске основне школе, да су Босна и Херцеговина и 
југословенске земље у којима живе Срби српске земље; Исто, 181–183. 
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појавиле књиге, новине и брошуре из Србије, Војводине и Хрватске у 

којима се писало против Монархије. Уколико би власти забраниле књигу 

једног писца, то је значило и забрану његових осталих дјела, а били би 

кажњени и читаоци новчаном казном или затвором, док су продавцима 

понекад одузимане концесије.13 Власт је новчано помагала путописцима 

који су благонаклоно писали о аустроугарској управи у Босни и 

Херцеговини.14 Ускраћујући књиге читалачкој јавности и спроводећи 

цензуру, окупациона власт је покушала ставити Босну и Херцеговину у 

културолошку изолацију да би што лакше и што дуже њоме владала. У 

прилог томе говори и чињеница да се аустроугарска власт изузетно 

трудила да свим страним посјетиоцима пружи гостопримство и прикаже 

прилике у земљи много бољима него што су биле трудећи се при томе да 

ови страни посјетиоци не дођу у контакт са локалним становништвом. 

Срби су пружали отпор овим мјерама и још одлучније подизали 

националну свијест и његовали традицију не само кроз наставне садржаје 

него и кроз светосавске свечаности.15 Упркос цензури и скромним 

могућностима светосавске свечаности које су се одржавале како у 

градским тако и у сеоским школама успјевале су да окупљају српско 

становништво и допринесу развијању српске националне свијести.  

Школовање у средњем образовању било је строго контролисано, а 

није постојао ни довољан број гимназија којима би ђаци имали приступ. 

Прва гимназија отоворена је у Сарајеву 1879, а потом у Мостару 1893, 

Бањалуци 1895, Тузли 1899. и Бихаћу 1911. године. Могућност стварања 

домаће интелигенције која не би била лојална аустроугарским властима, 

те јачање националних ослободилачких покрета нагнала је 

аустроугарске власти да свршене гимназијалце упућују на студије у Беч и 

на тај начин их индоктринишу у складу политичким, привредним и 

војним циљевима Монархије. Ови студенти добијали су финансијску 

помоћ за студирање у Бечу и обећање да ће добити добро плаћене 

послове након што заврше студије а од њих се заузврат очекивало да 

                                                             
13 Vojislav Bogićević, Kalajev režim u Bosni prema književnicima i književnosti (1882–
1902), Mjesečni časopis za književnost i kulturu, Sveska 14, Sarajevo 1953, 362, 363. 
14 Б. Милошевић, нав. рад, 372. 
15 Прва светосавска бесједа одржана је у Сарајеву 1884. године. Три године 
касније одржана је и у Мостару, прим. аутора.  
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вјерно служе Монархији. Аустроугарске власти нису давале никакву 

помоћ оним студентима који су студирали у Београду или Загребу, а 

након свршеног студија они су морали полагати додатни испит уколико 

би им се указала могућност запослења на територији Хабзбуршке 

монархије.16 Упркос напорима аустроугарских власти да их угасе, српске 

школе су наставиле да раде све до Сарајевског атентата 1914. године, 

када су забрањене, а њихови учитељи изложени прогонима и 

репресијама. Образовни и васпитни домет српских школа није био мали, 

о чему свједоче млади школовани људи који ће иступити на историјску 

сцену са прогресивним идејама о слободи и уједињењу свих 

југословенских народа. Огроман допринос на том путу дали су српски 

учитељи који су као представници српске интелигенције учествовали у 

оснивању српских читаоница, пјевачких друштава, позоришних група, 

соколских друштава и других сличних организација. 

Аустроугарске власти нису само вршиле надзор над наставом 

него и над учитељима који су сматрани политички неподобним. Ово се у 

највећој мјери односило на учитеље из Србије и Војводине којима 

диплома није била призната без полагања допунског испита и који су 

често били предмет прогона.17 С друге стране, власт је давала предност 

католичким учитељима које је сматрала лојалним и спремним да 

спроводе политику режима. Учитељице нису биле плаћене једнако као 

учитељи а удајом за неучитеља губиле су државну службу. Према 

наредби донесеној 25. септембра 1880. године конфесионалне школе су 

имале обавезу да траже сагласност Земаљске владе при избору учитеља, 

што је Земаљска влада намјерно злоупотребљавала одуговлачећи 

издавање сагласности и на тај начин онемогућавајући наставу у многим 

школама. Такође, наредбом из новембра 1885. године потврђена је 

наредба из 1880. према којој се српске школе званично називају 

„источно- православним“. На исти начин аустроугарске власти су 

третирале и српске црквене институције, пјевачка друштва, али и српско 

национално име, називајући Србе у званичним документима „источно-

                                                             
16 Jelena Milojković-Đurić, Cultural policies in an occupied territory: Bosnia and 
Herzegovina in the aftermath of the Berlin Peace Treaty, Zbornik za istoriju Bosne i 
Hercegovine, 4, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 2004, 254. 
17 Др Б. Маџар, нав. дјело, 25. 
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православни“, „грчко-православни“ или „грчко- источни“. Ово је изазвало 

огорченост и жалбе српског народа који је у овоме видио негирање 

српског националног идентита у Босни и Херцеговини. Схвативши да 

оваква политика доноси недаће окупационим властима и да би 

попуштање у том смислу смањило националну агитацију Срба и утицало 

на њихово повјерење и лојалније понашање према режиму, власти су од 

1887. у званичној кореспонденцији почеле користити назив „српско-

православни“.18  

Власти су одмах након окупације дале предност употреби 

латинице у односу на ћирилицу а увођење фонетског правописа имало је 

за циљ придобијање Срба за коришћење латинице и затирање ћирилице. 

Међутим, окупационе власти су због снажног протеста српског 

становништва донијеле одлуку 1880. године да се оба писма 

равноправно користе у школама.19 Ове одлуке су изазвале позитивне 

реакције Срба и умањиле отпор режиму, што је представљало значајан 

корак за аустроугарске власти у процесу припреме увођења „босанске 

нације“. Власти су сматрале да би увођење „босанске нације“ ријешило 

национално питање у Босни и Херцеговини и помогло њено снажније 

интегрисање у Аустроугарску монархију. Прије свега, назив језика 

                                                             
18 Т. Краљачић, нав. дјело, 178, 179, 204, 205. 
19 Аустроугарске власти су вјеровале да је потискивање ћирилице 
контрапродуктивно, те да би равноправно коришћење ћирилице и латинице 
дјеловало Србима као израз наклоности власти и у коначници довело до 
њиховог прихватање латинице што би ослабило српску националну идеологију 
и приближило их босанској националној идеологији; Т. Краљачић, нав. дјело, 
202; Л. Васић, Д. Бранковић, нав. рад, 549. У вријеме док је Штефан Буријан 
вршио дужност заједничког министра финансија (1903–1912 и 1916–1918) 
донесена је одлука 1905. године о потпуној равноправности ћирилице са 
латиницом, тако да су од тада на натписима на вратима, печатима и 
документима коришћена оба писма, док је у комуналним школама остала пракса 
да дјеца православне вјере добијају уџбенике штампане ћирилицом, а католичка 
и муслиманска латиницом. Пет година касније донесена је одлука да ученици у 
државним школама уче оба писма без обзира на њихову вјерску припадност. 
Наредбом Земаљске владе 10. новембра 1915. укинута је ћирилица; В. 
Богићевић, Писменост у Босни и Херцеговини..., 266. Поглавар Земаљске владе 
Оскар Поћорек извјештавао је Заједничко министарство финансија о „погубним 
посљедицама употребе ћирилице“ и њеном утицају на јачање веза између Срба у 
Босни и Херцеговини и оних изван Монархије; Др Б. Маџар, нав. дјело, 189.  
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требало је да послужи афирмацији те идеје. Бењамин Калај, заједнички 

министар финансија Аустроугарске монархије у периоду од 1882. до 

1903. године, сматрао је да „босански језик“ треба да буде назив језика 

„босанске нације“ и да се на тај начин прекине национална повезаност са 

Србима и Хрватима у сусједним југословенским земљама. У прилог 

режимској политици припреме муслимана за прихватање босанске 

националне идеологије требало је да послуже и двије збирке 

муслиманске народне поезије које је финансирала Влада, а прикупио и 

објавио владин савјетник Коста Херман 1888. и 1889. године. Збирке су 

штампане латиницом и имале су за циљ афирмацију културне 

посебности муслимана у Босни и Херцеговини. Ватрослав Јагић, хрватски 

филолог и слависта тврдио да је да је муслиманска народна поезија „дио 

српске и да не посједује никаква значајнија посебна обиљежја“, те је 

истакао тенденциозност приликом избора латиничног писма за 

штампање збирки „јер тај избор одступа од традиције писмености у 

Босни и Херцеговини“.20 Труд режима није био узалудан јер су Херманове 

збирке, пуне епике и јунаштва, одушевљено прихватили муслимани свих 

друштвених слојева. Године 1890. Земаљска влада је објавила 

„Граматику босанског језика“ за средње школе и на тај начин увела у 

школе „босански језик“ као матерњи језик. Протесте су упутиле 

конфесионалне школе, али и шира југословенска јавност. Срби и Хрвати 

у Босни и Херцеговини пружили су отпор језичкој политици Бењамина 

Калаја видјевши у овоме покушаје денационализације, док су се 

муслимани одушевљено идентификовали са идејом „босанске нације“ и 

„босанског језика“ поздрављајући ову замисао у листу Бошњак и 

„истичући једниство између језика и нације“. Калајева језичка политика 

била је осуђена на неуспјех захваљујући снажном националном 

идентитету Срба и Хрвата и јачању њихових националних покрета. 

Године 1907. уведен је српскохрватски језик умјесто „босанског“, што је 

изазвало снажне реакције муслимана, па им је Земаљска влада дозволила 

да свој језик и даље називају „босански“ у конфесионалним школама. Тек 

1913. године српскохрватски језик је законом изгласаним у Босанском 

сабору проглашен „званичним наставним језиком за све грађанске 

                                                             
20 Т. Краљачић, нав. дјело, 198-200. 
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наставне заводе који се издржавају земаљским средствима“.21 Једина 

позитивна страна Калајеве језичке политике огледала се у писању 

уџбеника народним језиком и чувању његове изворности и чистоће кроз 

литерарно стваралаштво домаћих писаца и пјесника.22  

Иако под будним оком власти и искључиво мотивисан 

политичким побудама, културни живот у доба аустроугарске управе био 

је развијенији него у ранијем османском периоду. Махом се одвијао у 

већим градовима као што су Сарајево, Мостар и Бањалука. Изглед 

градова промијењен је из оријенталних у модерне, изграђени су тргови и 

улице, засађени дрвореди, модернизован поштански саобраћај, 

унапријеђени су занатство и трговина, па је чак и луксузна роба постала 

доступна у Босни и Херцеговини. Аустроугарска власт жељела је 

основати многобројне културне установе и организовати богате 

културне садржаје да би се пред свјетском јавношћу представила као 

напредна и просвијећена земља. Један од разлога био је и тај да су са 

новом влашћу стигли војни и цивилни чиновници којима је био 

неопходан културни живот у новој средини. Ови нови досељеници су „не 

само чували своју посебност, језик и обичаје, већ су у знатној мери 

доприносили богаћењу културних садржаја“.23 Неопходно је поменути 

оснивање Земаљског музеја (1888) и покретање његовог Гласника 

(1889), изградњу Градске вијећнице у Сарајеву (1896), оснивање 

Института за истраживање Балкана (1904), организовање научних 

скупова, штампање бројних часописа и многих других публикација. 

Аустроугарска управа организовала је и позоришне представе које су 

изводили аустријски позоришни ансамбли, а када се појавио филм 

организовала је и приказивање филмова на отвореном током љетних 

мјесеци. Такође су се појавиле и прве књижаре које су, поред продаје 

књига, развиле и издавачку дјелатност.24  

                                                             
21 Л. Васић, Д. Бранковић, нав. рад, 550. 
22 Т. Краљачић, нав. дјело, 241, 242. 
23 Ђорђе Микић, Бања Лука, Култура грађанског друштва, Бања Лука 2004, 280. 
24 Risto Besarović, Specifičnosti kulturnog razvitka u Bosni i Hercegovini 1878–1918, 
Zbornik iz kulturne i političke istorije Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1966, 13, 14. 
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Српско становништво дало је такође свој допринос културном 

развитку Босне и Херцеговине у овом периоду кроз своје часописе, 

дневну штампу, рад читаоница, пјевачких и културно-просвјетних 

друштава чије активности нису смјеле штетити општем курсу 

аустроугарске политике. Читаонице су имале за циљ очување културног 

насљеђа, па су организовале књижевна и музичка окупљања позната као 

бесједе на којима су често представљани млади писци, композитори и 

извођачи.25 Пјевачка друштва била су организована углавном на 

националној или конфесионалној основи и међу њима су код Срба 

најистакнутија била „Слога“ и „Требевић“ у Сарајеву, „Гусле“ у Мостару, 

те „Јединство“ у Бањалуци. Поред музике његовала су и драмску 

умјетност кроз драмске секције и посјете позоришних трупа из Србије и 

Војводине. Аустроугарска управа онемогућавала је оснивање Српског-

православног пјевачког друштва „Гусле“ правдајући то лошом 

политичком ситуацијом у Мостару, а потом и замјерајући национални 

назив друштва. Мостарски Срби су истрајали у својим захтјевима и 

друштво је коначно основано 1888. године.26 Исте године основано је и 

Српско-православно црквено пјевачко друштво „Слога“ у Сарајеву. 

Захваљујући предузетности предсједника пјевачког друштва „Гусле“ Јове 

Шола и његовог сина Атанасија, ово друштво окупљало је изванредне 

таленте као што су Алекса Шантић, Јован Дучић и Светозар Ћоровић који 

су својим вриједним радом обогатили културни живот у Мостару и шире. 

Доњетузланско српско црквено-пјевачко друштво основано је 1886. у 

Тузли, упркос чињеници да су иницијативе за оснивање оваквог друштва 

дошле много раније из Мостара и Сарајева. Постоји вјероватноћа да је на 

овакву одлуку власти, упркос наредби из 1884. која не дозвољава 

оснивање друштава са националним називом, утицало наводно 

лојалније држање тузланских Срба у односу на Србе у Сарајеву и 

Мостару. У прилог томе говори и чињеница да власт није дозволила да 

„Слога“ из Сарајева оснује читаоницу плашећи се српске националне 

                                                             
25 J. Milojković-Đurić, нав. рад, 251. 
26 Доласком Штефана Буријана на чело Заједничког министарства финансија 
Аустроугарске монархије након смрти Бењамина Калаја дошло је до попуштања 
политичког притиска, па су Срби у Мостару добили право да своје друштво 
називају Српско пјевачко друштво „Гусле“, Др Б. Маџар, нав. дјело, 55. 



Сандра ЛУКИЋ, мср 

 

386 

агитације.27 Године 1912. у Сарајеву је основано и Српско дилетантско 

позориште, али до оснивања професионалног позоришта није дошло 

иако су пред Велики рат предузете бројне активности и напори у ту 

сврху.28 Сви културни догађаји које су српска друштва организовала 

били су цензурисани, а посебно подозрење власти изазивали су они 

културни догађаји који су били везани за српску историју.29 Од 

деведесетих година 19. вијека власти су ублажиле цензуру сматрајући да 

цензура само још више популарише културне догађаје који су предмет 

цензуре.  

Домаће становништво морало је обезбиједити дозволу 

окупационих власти за оснивање и рад културних друштава, назив, сваку 

појединачну културну активност, па чак и редовне састанке друштава 

којима је често присутвовао изасланик власти. Окупациона власт 

намјерно је одуговлачила са издавањем ових дозвола да би 

„обесхрабрилa сличне захтјеве у будућности“.30 У првих десет година 

аустроугарске управе ниједно друштво на конфесионалној или 

националној основи није створено. Друштва која су у том периоду 

настала основали су страни чиновници за сопствене потребе и она нису 

привлачила домаће становништво.31 Највећи број друштава основали су 

Нијемци, док је било и оних друштава која су имала наводни 

међународни карактер. Међутим, и она су промовисала германску 

                                                             
27 Др Б. Маџар, нав. дјело, 58; Т. Краљачић наводи негативан став аустроугарских 
власти по питању оснивања српских читаоница у Брчком и Тузли, тамбурашког 
и пјевачког друштва „Јавор“ у Бихаћу, јер су власти вјеровале да се таква 
друштва могу претворити у националне агитаторе; T. Краљачић, нав. дјело, 150, 
151.  
28 R. Besarović, нав. рад, 21, 22; Нацрт правила Српског дилетантског позоришта 
види у Kultura i umjetnost u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom upravom, Građa 
za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i 
Hercegovine (XIX i XX vijek), Redaktor Risto Besarović, Sarajevo 1968, 733–740. 
29 На прослави петстогодишњице Косовске битке Владимир Радовић, оснивач 
Прве српске књижаре и штампарије је рекао „А сада ускликнимо слава 
косовским јунацима и да Бог даде да се Срби час прије здруже“. Његова 
затворска казна од 20 дана требало је да послужи као опомена свима онима који 
заступају такве идеје; T. Краљачић, нав. дјело,168. 
30 J. Milojković-Đurić, нав. рад, 251, 252. 
31 Др Б. Маџар, нав. дјело, 48. 
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културу и језик и била под утицајем власти која их је издашно помагала. 

Било је и неколико друштава која су окупљала Србе, Хрвате и муслимане, 

али политика окупатора и „распаљене племенске страсти и вековна 

конфесијска раздвојеност сметали су зближавању“.32 Власт није 

спречавала само оснивање културних друштава него и стручних, 

привредних, спортских и других. Прво српско соколско друштво 

основано је у Мостару тек 1903. године, затим у Сарајеву под именом 

„Душан Силни“ 1905. и у Тузли 1907. под називом „Српски Соко“. Њима је 

претходило антиалкохоличарско друштво „Побратимство“ основано 

1893. у Фочи. Године 1909. основан је Савез српских сокола у Босни и 

Херцеговини а идеја стварања „здравог, снажног, издржљивог и 

борбеног народа“ били су главни мотиви ових друштава.33  

Српско културно-просвјетно друштво „Просвјета“ основано је 

1902. године и њен циљ био је обезбјеђивање средстава за школовање 

младих људи, посебно оних из сиромашних породица.34 Оснивање и 

дјеловање „Просвјете“ било је под строгом контролом окупационих 

власти, а све активности друштва морале су бити унапријед најављене. 

Нису биле дозвољене политичке активности друштва него искључиво 

културне и просвјетне, а власт је у свако доба могла да затвори друштво 

без икаквог објашњења.35 Издржавајући се искључиво захваљујући 

чланарини коју је плаћао српски народ, културно-просвјетно друштво 

„Просвјета“ помагало је школовање омладине у средњим и високим 

школама али се у великој мјери посветила и народном просвјећивању. 

Године 1909. митрополит Василије Поповић позвао је српско 

православно свештенство Епархије бањалучкo-бихаћке „да ово наше 

корисно друштво („Просвјета“, прим. аутора) што год могу више 

материјално оснаже и помогну... Препоручујем да сваки свештеник 

сваком згодом и пригодом, било то на општим зборовима, скупштинама 

                                                             
32 Ђ. Пејановић, Културно-просветна хумана и социјална друштва...,48. 
33 Исто, 19. 
34 Kultura i umjetnost u Bosni i Hercegovini..., 339–366. 
35 Године 1910. донесен је закон којим су процедуре везане за оснивање 
друштава ублажене али је властима и даље остављена могућност да 
контролишу друштва и одлучују о њиховим активностима; Ђ. Пејановић, 
Културно-просветна хумана и социјална друштва..., 6. 
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и састанцима, било то код појединаца при вршењу својих пастирских 

дужности..., да утичу на народ да добровољне прилоге друштву 

Просвјета даје и пружа“.36 На четвртој годишњици „Просвјете“ одлучено 

је да се организују аналфабетски течајеви који су имали за циљ 

описмењавање српског становништва имајући у виду велики проценат 

неписмених. Аустроугарске власти су и у овом племенитом чину видјеле 

националну агитацију и настојале имати надзор над процесом 

описмењавања путем разних условљавања, па чак и организовања 

сопствених аналфабетских течајева. „Просвјета“ је успјела 1906. године 

да добије дозволу за покретање истоименог часописа обавезујући се да 

се часопис неће бавити политичким темама него да ће извјештавати о 

раду друштва и уплатама добровољних прилога. Власт није дозволила да 

писац Петар Кочић постане уредник овог часописа због његових 

политичких ставова, па је стога за уредника изабран предсједник 

друштва Шћепан Грђић.37 Српске иницијативе за оснивање јавне 

библиотеке власт је одбијала правдајући то недостатком новца, док је 

истовремено велики новац трошила на Земаљски музеј бринући само о 

„културним институцијама које су служиле политичкој реклами и имале 

спектакуларну појаву“.38 Захваљујући напорима и подршци „Просвјете“, 

те донацијама књига од стране различитих српских организација и 

појединаца, Српска централна библиотека у Сарајеву отворена је за 

читалачку публику свих националности 8. јануара 1913. године и одмах 

је приступила организовању мреже библиотека у унутрашњости 

земље.39 Трудом Владимира Ћоровића, Васиља Поповића и других 

истакнутих појединаца успостављене су и мобилне библиотеке које су 

имале за циљ да књиге донесу у удаљена села.40 „Просвјета“ је успијевала 

да не улази у сукобе са окупационим властима све до Балканских ратова 

када је њен лист оптужен да пропагира „великосрпске идеје,“ а одлуком 

власти од 3. маја 1913. године распуштено је 149, а суспендована су 334 

српска друштва, међу којима је била и „Просвјета“. Ова одлука повучена 

                                                             
36 Источник, Сарајево, год. XXIII, бр. 7, 1909, 97–98. 
37 Kultura i umjetnost u Bosni i Hercegovini..., 373, 374. 
38 J. Milojković-Đurić, нав. рад, 258; Др Б. Маџар, нав. дјело, 127. 
39 R. Besarović, нав. рад, 23.  
40 J. Milojković-Đurić, нав. рад, 258; Др Б. Маџар, нав. дјело, 127. 
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је 15. маја 1913, с тим да су друштва која су била суспендована могла да 

наставе са радом, док су друштва која су била распуштена морала проћи 

поново кроз процес оснивања, што је значило и поновна опструисања од 

стране окупационих власти.41 Након Сарајевског атентата српски народ, 

његова имовина и друштва били су изложени нападима не само власти 

него и руље. „Просвјета“ и њени функционери су оптужени за велеиздају 

и субверзивне активности, те је друштво прво суспендовано а потом и 

распуштено 31. јануара 1915, иако нису пронађени докази за такве 

оптужбе. Библиотеке које је основала „Просвјета“ махом су уништене 

након Сарајевског атентата када је око 15.000 књига конфисковано, 

однесено и спаљено док је из Српске централне библиотеке отуђено око 

300 књига.42  

 Неповољан положај штампе у Босни и Херцеговини може се 

објаснити високим процентом неписмености који је Аустроугарска 

затекла и политиком коју је окупациона власт водила. Штампа је од 

тренутка окупације имала задатак да подржава и пропагира 

аустроугарску државну политику и умири незадовољство домаћег 

становништва. Окупациони режим ставио је штампу у своју службу и 

није је законски регулисао него је о штампи одлучивао у складу са својим 

потребама. Временом су власти ублажиле свој став па су се појавили 

бројни листови различитог типа (политички, вјерски, привредни, 

агенцијско-информативни, забавно-поучни, књижевни, научни). 

Захваљујући развоју грађанског друштва и либералнијој политици, 

године 1907. донесен је Закон о штампи у Босни и Херцеговини којим је 

ова област правно регулисана. Званични режимски листови које је 

финансирала Земаљска влада били су Босанскохерцеговачке новине 

касније назване Сарајевски лист, Гласник закона и наредаба за Босну и 

Херцеговину, Полицијски лист, Гласник Земаљског музеја и Нада. Остали 

листови су се финансирали од претплате и прилога добротворних 

друштава и појединаца и током цијелог периода постојања борили су се 

са материјалним потешкоћама. Забавно-поучни и књижевни листови 

писали су о темама из области културе избјегавајући политичке садржаје 
                                                             
41 Др Б. Маџар, нав. дјело, 169, 170; Ђ. Пејановић, Културно-просветна хумана и 
социјална друштва..., 12. 
42 Др Б. Маџар, нав. дјело, 180–182. 
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и било какву конфронтацију са властима. Први забавно-поучни лист био 

је српски лист Требевић покренут у Сарајеву 1882. године, али је други 

број забрањен од стране власти због устанка у Херцеговини и полицијског 

извјештаја о „политичкој непоузданости уредника Павла Јовановића“.43 У 

наредном периоду покренули су и остали народи у Босни и Херцеговини 

своје забавно- поучне листове као што су Босанац, Херцеговачки босиљак, 

Нови пријатељ Босне, La Alborada (Свитање) и др. Појавом политичких 

листова забавно-поучни листови су губили на популарности и временом 

су све више били замијењени књижевним листовима који су се такође 

борили са изазовима дјеловања у конзервативној и заосталој средини, те 

притиском и цензуром окупационих власти. До 1900. године покренута су 

таква два српска листа, Босанска вила, штампана у Сарајеву и Зора, 

штампана у Мостару и оба су дала велики допринос развоју књижевности 

и прикупљању народних умотворина у Босни и Херцеговини. Босанску 

вилу, лист за забаву, поуку и књижевност, покренули су учитељи 

сарајевске Српске школе 1885. године и лист се одржао све до 15. јуна 

1914. успјевајући да задовољи потребе својих читалаца. Јулски број 1914. 

био је припремљен и посвећен Јовану Скерлићу, али је уредништво 

демолирано у вријеме демонстрација које су услиједиле послије атентата. 

Аустроугарске власти ометале су рад Босанске виле и њених уредника због 

националне оријентације и просвјетитељског значаја који је лист имао у 

животу босанскохерцеговачких Срба.44 По наредби министра Калаја 

покренут је 1895. године режимски илустровани књижевни лист Нада, 

                                                             
43 Након гушења Херцеговачког устанка Павле Јовановић је разријешен 
дужности професора у сарајевској Гимназији. Из Сарајева је отишао у Петрињу, а 
потом 1884. године у Загреб, гдје је основао Српску штампарију и покренуо лист 
Србобран који је до краја живота уређивао; Todor Kruševac, Bosanskohercegovački 
listovi u XIX veku, Sarajevo 1978, 103, 105, 111, 112; Đorđe Pejanović, Bibliografija 
štampe Bosne i Hercegovine 1850–1941, Sarajevo 1961, 21. 
44 Уредник Никола Шмуња, иако је као учитељ био ослобођен војне службе, 
морао се 1887. одазвати изненадном позиву аустроугарских власти за 
одслужење трогодишњег војног рока и напустити уредничко мјесто у Босанској 
вили. Такође, уредник Никола Кашиковић био је прозван „великосрпским 
агитатором“, праћен и прогањан од полиције, а током Првог свјетског рата 
заједно са супругом и сином затворен и осуђен; T. Kruševac, нав. дјело, 312–317. У 
једном периоду излажења листа уредници су били Владимир Ћоровић и Петар 
Кочић; Đ. Pejanović, Bibliografija štampe..., 25. 
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чији је уредник био Коста Херман. Овај лист је излазио до 1903. и примао 

је велику финансијску помоћ режима, а требало је да потисне Босанску 

вилу, која је девет година била једини књижевни лист у Босни и 

Херцеговини. Упркос Хермановим напорима да привуче сараднике 

високим хонорарима, идејно „босанско“ опредјељење овог листа одбијало 

је познатије српске књижевнике да сарађују са листом Нада. Већи дио 

хрватских књижевника давао је своје прилоге и све више су „скретали 

Наду у хрватску књижевност“. Слаб одзив читалачке публике, посебно 

српске, довео је до финансијских потешкоћа и утицао на одлуку власти да 

се лист угаси 1903.45 Године 1896. окупационе власти су одговориле на 

захтјев Алексе Шантића и Светозара Ћоровића и дозволиле покретање 

белетристичког листа Зора у Мостару под условом да се лист не бави 

политичким него само научним, забавним и привредним садржајима и 

редовно доставља на цензуру.46 Покретање Зоре узнемирило је 

уредништво Босанске виле које је страховало да неће бити довољно 

сарадничких прилога и претплатника за оба српска листа, али су 

неспоразуми брзо превазиђени и сестринска опредјељеност изражена.47 

Осим Алексе Шантића и Светозара Ћоровића Зору су уређивали и Јован 

Дучић и Атанасије Шола,48 а лист је излазио до краја 1901. године, када је 

покренут Српски књижевни гласник. Лист Зора успио је да окупи велике и 

признате српске писце и остави траг у српској културној историји. Битно 

је напоменути и чињеницу да су многи учитељи и свештеници „који 

сачињавају интелигенцију, која најбоље познаје народ и која је најближа 

народу“, сарађивали са поменутим српским листовима, те да су 

захваљујући њиховим напорима, уз помоћ и савјете Јована Цвијића, 

објављена драгоцјена научна истраживања о прошлости Босне и 

                                                             
45 T. Kruševac, нав. дјело, 355–358. 
46 Kultura i umjetnost u Bosni i Hercegovini..., 137. 
47 Алекса Шантић позвао је српске читаоце који не могу да приуште оба листа да 
се не претплаћују на Зору, него само на Босанску вилу. Ћоровић и Шантић 
наставили су да сарађују са Босанском вилом и након покретања Зоре; T. 
Kruševac, нав. дјело, 369. 
48 Шола је ухапшен на почетку Првог свјетског рата и осуђен на Бањалучком 
велеиздајничком процесу 1916. на 12 година тамнице; прим. аутора. 
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Херцеговине, спречавајући на тај начин пропадање усменог народног 

стваралаштва.49 

У просвјетно-културном смислу Босна и Херцеговина је у 

тренутку аустроугарске окупације била веома заостало и неразвијено 

подручје. Прокламована политика културног уздизања и просвјећивања, 

спровођења „цивилизаторске мисије“, те доношења западних 

вриједности у Босну и Херцеговину, требало је да послуже окупационим 

властима да Босну и Херцеговину што трајније вежу за Монархију и 

спријече стварање снажне словенске државе на југу Монархије. Нова 

власт није поштовала посебност и традицију народа у Босни и 

Херцеговини и своју политику водила је искључиво у складу са 

аустроугарском државном идејом. Многонационално Хабзбуршко 

царство сукобило се са националним покретима у Босни и Херцеговини 

који су настојали да се одупру асимилацији и сачувају своју националну 

културу. Највећи отпор пружило је српско становништво које је ослонац 

пронашло у својој цркви и школи, установама наслијеђеним из 

Османског царства. Успостављање комуналних школа, давање предности 

латиници у односу на ћирилицу, његовање босанске националне 

идеологије, цензура штампе, опструисање рада конфесионалних школа и 

културних друштава биле су мјере којима је окупациона власт жељела да 

спријечи културни напредак и стварање домаће интелигенције која би 

тежила ослобођењу и југословенском уједињењу. Упркос тешким 

условима аустроугарске владавине српски народ је истрајао у очувању 

својих школа, његовању обичаја и традиције, покретању бројних листова 

и оснивању пјевачких и културних друштава. И поред великог 

политичког, привредног и културног притиска окупационих власти, 

мора се признати допринос Аустроугарске монархије развоју културе 

грађанског друштва у Босни и Херцеговини. Иако је аустроугарска власт 

донијела неприлике, у том периоду су изграђене многе културне 

установе, представљени нови културни садржаји, измијењен изглед 

градова и насељени странци из Монархије који су допринијели 

разноврсности културног живота у Босни и Херцеговини. Премда су 

резултати били скромни, Аустроугарска монархија је за четрдесет 

                                                             
49 Босанска вила, Сарајево, бр. 24, 1909, 369–370. 
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година владавине учинила много више него Османско царство за 

неколико вијекова. Оног часа када је почео Велики рат престао је сваки 

културни и друштвени живот у Босни и Херцеговини. 
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ЕПАРХИЈА БАЊАЛУЧКО-БИХАЋКА  
ОД ОСНИВАЊА ДО ПОЧЕТКА ПРВОГ СВЈЕТСКОГ РАТА  

Апстракт: Крајем 19. вијека указала се потреба за оснивањем нове 
епархије за шире подручје Бањалуке и Бихаћа. Разлог се, прије свега, 
налазио у великом пространству Дабробосанске митрополије, којом се 
због лоших комуникација тешко управљало. Одлука о оснивању нове 
епархије донијета је 1900. године и представља важан моменат у 
историји православља у Босни и Херцеговини. За првог епископа 
именован је Евгеније Летица који је убрзо уредио духовне, канонске и 
правне односе у епархији, завео дисциплину и покушао да среди 
материјално стање црквених општина и свештенства. На мјесту владике 
наслиједио га је Василије Поповић. Привремени црквени узлет 
прекинуло је избијање Првог свјетског рата током којег је православно 
свештенство на тлу Босне и Херцеговине, па тако и Бањалучко-бихаћке 
епархије, било изложено бруталној репресији аустроугарских власти.  

Кључне ријечи: Eпархија бањалучко-бихаћка, Српска православна црква, 

Босна и Херцеговина, Аустроугарска. 

Регулисање положаја вјерских заједница било је једно од 

најважнијих питања која су се након Берлинског конгреса поставила пред 

аустроугарске власти у Босни и Херцеговини. У Бечу се проблем 

организације православне цркве у покрајинама сматрao прворазредним 

политичким питањем због чега су ангажовани најбољи стручњаци за 

црквено право. Сматрано је да се путем црквене хијерархије најлакше 

могао остварити утицај на парохијско свештенство и српски народ 

уопште.1 Преговори између Беча и Цариграда окончани су потписивањем 

Конвенције 28. марта 1880. године, а вођени су у строгој тајности како се 

                                                             
1 Божо Маџар, Митар Папић, Политика и Српска православна црква у Босни и 
Херцеговини 1878–1945, Бањалука 2005, 9. 
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не би узнемирило српско становништво.2 Аустрoугарски владар добио је 

право да поставља и смјењује архијереје без учешћа народа, а цариградски 

патријарх је таква рјешења само примао на знање.3  

Аустроугарска окупација затекла је у земљи тројицу посљедњих 

фанариота: дабробосанског митрополита Антима, захумско-

херцеговачког Игњатија и зворничко-тузланског Дионисија. Помоћник 

шефа Земаљске владе генерал Стеван Јовановић затражио је недуго по 

окупацији хитну смјену фанариотских владика упозоравајући да ће 

одлагање рјешења тог питања имати озбиљне посљедице на окупациону 

управу.4 Јовановић је априла 1879. године предложио да се корумпиране 

фанариотске владике замјене домаћим људима.5 Власти ипак нису журиле 

са смјеном туђинских владика због недостатка политички поузданих 

домаћих људи који би заузели њихове положаје.6 Први је разријешен 

дужности сарајевски митрополит Антим на чије су злоупотребе српске 

црквено-школске општине одраније често указивале. Митрополит је 

оптуживан за симонију, среброљубље и постављање за свештенике лица 

недостојна овог положаја.7 На мјесто дабробосанског митрополита 

постављен је Сава Косановић (1839–1903). Свечаност рукоположења Саве 

Косановића обављена је 10. априла 1881. године у Сарајеву.8 Увидјевши 

                                                             
2 Тајну је открио мостарски митрополит Игњатије који је једини од тројице 
православних владика од цариградског патријарха добио текст Конвенције; 
Божо Маџар, Конвенција о положају православне цркве у Босни и Херцеговини 
закључена 1880. године између Аустро-Угарске и Царигардске патријаршије, у: 
Прилози, год. XI–XII, бр. 11–12, Сарајево 1975–1976, 94. 
3 Ханс Шнелер, Државно-правни положај Босне и Херцеговине, Београд 1898, 37–
41. 
4 Божо Маџар, Покрет Срба Босне и Херцеговине за вјерско-просвјетну 
самоуправу, Сарајево 1982, 21. 
5 Исто, 25. 
6 Божо Маџар, Посљедње грчке владике у Босни и Херцеговини и однос 
аустроугарске власти према њима, у: Гласник Архива и Друштва архивских 
радника Босне и Херцеговине, год. XVIII–XIX, књига XVIII–XIX, Сарајево 1978–
1979, 197. 
7 АБиХ, ЗМФ, БХ, бр. 1.498/1879. 
8 Свечаности при освећењу и рукоположењу Њег. Високопреосвештенства Саве 
Косановића архиепсикопа и митрополита сарајевског дне 29. марта 1881, 
Сарајево 1881. 
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значај образовања за живот свештенства, Косановић је од цара Франца 

Јозефа затражио оснивање завода за школовање православног 

свештенства.9 Аустроугарска управа није жељела обновити рад чувене 

Пелагићеве Богословије, школе на изузетном националном гласу, за коју 

је због специфичног наставног плана аустроугарски конзул Станислав 

Драганчић изјавио „да су ђаци ове богословије више солдати за рат него 

ђаци“.10 Власти су процјениле да ће се, осим задобијања наклоности Срба, 

отварањем нове богословске школе у Босни и Херцеговини спријечити 

школовање питомаца на богословијама у Београду и Призрену које 

аустроугарска управа није могла контролисати.11 Освећење камена 

темељца зграде за Богословију у Рељеву код Сарајева обављено је 19. маја 

1883. године да би потом влада издала Статут за источно-православно 

свештеничко сјемениште у Сарајеву.12  

Непоштовање гаранција датих приликом уласка окупационе војске 

у земљу и игнорисање традиција српског народа временом је довело до 

стварања снажне опозиције према режиму. Отпор дискриминаторској 

политици окупационе управе поникао је из редова српских црквено-

школских општина, јединог оквира у којем се током османског периода 

водио друштвено-политички и културни живот Срба у Босни и 

Херцеговини. Црквено-школске општине уживале су аутономију и 

одлучивале су о постављању пароха и учитеља, те отварању и 

финансирању српских школа. Била је то колијевка у којој су се његовале и 

уздизале српска национална свијест, просвјета и култура. Власти су од 

окупације заузеле непријатељски став према српским конфесионалним 

школама, које су дјецу васпитавале у српском националном духу. 

Дуготрајна и компликована процедура око потврђивања учитеља 

                                                             
9 АБиХ, ЗМФ, БХ, бр. 1.689/1879. Писмо Саве Косановића цару Францу Јозефу од 
28. априла 1879.  
10 Изабрани списи Васе Пелагића, I, Сарајево 1952, 241–242.  
11 Контролишући избор професора у Богословији и дајући им пристојну 
годишњу плату власти су успјеле осигурати лојалност наставног кадра вршећи 
преко њега утицај на васпитно-образовне процесе у школи; Драган Новаковић, 
Верске заједнице на размеђу векова, Београд 2003, 101. 
12 Предраг Пузовић, Српска православна епархија Дабробосанска – Шематизам, 
Србиње (Фоча) 2004, 199. 
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отежавала је рад српским школама.13 Власти су забрањивале употребу 

националног имена у називима српских културних и просвјетних 

установа, док је потискивање ћирилице из свакодневне употребе код Срба 

требало допиринијети отупљивању њиховог националног осјећања.  

Вође покрета за црквено-школску аутономију и представници 

српских црквено-школских општина предали су у раздобљу од 1896. до 

1902. године четири меморандума износећи у њима примједбе на рачун 

односа власти према српској цркви и школи. Власти су политичким и 

економским притиском настојале заплашити вође покрета стављајући их 

уједно под јаки полицијски надзор.14 Додјелом новчаних субвенција 

окупациона управа успјела је да један дио свештенства пасивизира у 

смислу давања подршке српској опозицији.15 Заплашени притисцима 

власти и оптерећени свакодневним животним бригама, парохијски 

свештеници нису у већем броју учествовали у покрету. На тлу Босанске 

Крајине као присталице народног покрета истицали су се дубички 

свештеник Божо Павић и приједорски прота Симо Стојановић.16 Отац 

Младена и Сретена Стојановића је народ у Приједору и околини 

обавјештавао о циљевима и облицима народне борбе, организовавши 

више протестних скупова. У овој борби уз Стојановића били су ангажовани 

и други свештеници из Поткозарја: Илија и Душан Зеленика, Милан 

Боројевић, Душан Кондић, Милан Поповић и Петар Ст. Иванчевић. 

Тешањски прото Теодор Илић, родом из околине Прњавора, био је члан 

многих депутација које су народним пословима ишле за Беч, Пешту и 

Цариград.17 На удару власти због ватреног родољубља нашао се крајишки 

                                                             
13 Тomislav Kraljačić, Kalajev režim u Bosni i Hercegovini 1882–1903, Sarajevo 1987, 
178. 
14 Владислав Скарић, Осман Нури-Хаџић, Никола Стојановић, Босна и 
Херцеговина под аустро-угарском управом, Београд 1938, 39. 
15 Т. Kraljačić, нав. дјело, 341. 
16 Младенко Саџак, Портрет Симе Стојановића – историја храбрости једне 
породице, Бања Лука –Приједор 2003, 5–14, 19, 45; Шематизам Православне 
митрополије и архидијацезе Дабро-босанске за годину 1883, Сарајево 1883, 40.  
17 Боривоје Милошевић, Православно свештенство у друштвеном развоју 
Босанске Крајине у другој половини XIX и почетком XX вијека, Бања Лука 2012, 58–
70. 
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свештеник и учитељ Михајло Карановић.18 Власт је Карановићу замјерала 

политичко пријатељство са Пером Дрљачом, предсједником црквено-

школске општине у Новом. Аустроугарски цар Франц Јозеф је 13. августа 

1905. године потписао Статут (Уредбу) црквено-просвјетне управе 

српских православних епархија према којој је Српска православна црква у 

Босни и Херцеговини дјеловала све до почетка Првог свјетског рата.19  

Крајем 19. вијека почела се озбиљније разматрати идеја о 

оснивању нове епархије за шире подручје Бањалуке и Бихаћа. Разлог је 

био велико пространство које је обухватала Дабробосанска митрополија 

којом се због лоших комуникација тешко управљало.20 Митрополит 

Николај Мандић је априла 1899. године поднио представку Васељенском 

патријарху у којој га је замолио за оснивање нове Бањалучко-бихаћке 

епархије, што је одобрено 12. августа исте године.21 Царева санкција 

услиједила је 14. јануара 1900.22 Нову црквену област са сједиштем у 

Бањалуци чинило је 13 протопрезвитерата.23 На тлу епархије налазило се 

                                                             
18 Јован С. Радојчић, Срби западно од Дунава и Дрине, књ. II, Нови Сад 2009, 247.  
19 Д. Новаковић, нав. дјело, 106–127; Источник, Сарајево, год. XIX, бр. 8–9, 1905. 
20 Према Шематизму из 1882. године, Дабробосанска митрополија имала је 26 
протопрезвитерата и 250 парохија са 266 мирских свештеника и 12 монаха; 
Шематизам православне митрополије и архидајецезе Дабро-босанске за годину 
1882. (уредио: Ђ. Николајевић), Сарајево 1882, 69. 
21 Први Шематизам православне српске митрополије Бањалучко-бихаћке за 
годину 1901, Бања Лука 1903, 8–9.  
22 Исто, 15–16.  
23 Ради се о сљедећим протопрезвитератима: Бањaлучки са 16 парохија 
(протипрезвитер Јован Новаковић), Котор-варошки са седам парохија 
(протопрезвитер Лука Поповић), Дервентски са 10 парохија (протопрезвитер 
Коста С. Поповић), Прњаворски са 12 парохија (протопрезвитер Лука Опачић), 
Градишки са 11 парохија (протопрезвитер Симо Бјелајац), Тешањски са 10 
парохија (протопрезвитер Теодор Илић), Костајнички са 14 парохија 
(протопрезвитер Илија Кецмановић), Бихаћки са седам парохија 
(протопрезвитер Коста Ковачевић), Приједорски са 11 парохија 
(протопрезвитер Илија Зеленика), Кључки са девет парохија (протопрезвитер 
Миле Попадић), Крупски са 11 парохија (протопрезвитер Петар Гаковић), 
Петровачки са 11 парохија (протопрезвитер Никодим Новаковић) и 
Старомајдански са девет парохија (протопрезвитер Лазар Ћулибрковић) са 
укупно 134 парохије; Previšnje rješenje od 14. januara 1900. o utemeljenju nove 
istočno-pravoslavne mitropolije banjalučko-bihaćke sa mitropolitskom stolicom u 
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13 православних манастира од којих је већина била запуштена или у 

рушевинама, а само два манастира имала су братство.24  

Предлажући цару Евгенија Летицу за првог бањалучко-бихаћког 

владику, заједнички министар финансија Бењамин Калај је поред широког 

образовања истицао и његово коректно политичко држање.25 Посвећење 

Летице у Бањалуци 30. децембра 1900. године обавили су митрополит 

дабробосански Николај, захумско-херцеговачки Серафим и зворничко-

тузлански Григорије. Летицу је у име подручног свештенства поздравио 

бихаћки прота Коста Ковачевић.26 Црквени лист Источник поздравио је 

именовање Летице на чело Бањалучко-бихаћке епархије наводећи да он 

располаже великим правничким и богословским искуством, те има 

„свјетао карактер, правдољубив и истинит“.27 Аустроугарски владар је 

рјешењем од 18. јула 1901. године одобрио оснивање Конзисторије са 

сједиштем у Бањалуци. За савјетнике при Конзисторији именовани су 

Петар Ђенић и Алекса Јокановић.28  

                                                             
Banjaluci, у: Glasnik zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu – godina 1901, 
Sarajevo 1902, 1–3; Први Шематизам православне српске митрополије 
Бањалучко-Бихаћке за годину 1901, 100–209.  
24 Манастир Гомионица имао је трочлано братство (игуман Гаврило Стојнић). У 
Моштаници су живјела два монаха (управитељ Серафим Штркић); Први 
Шематизам православне српске митрополије Бањалучко-Бихаћке за годину 1901, 
74, 78.  
25 Евгеније (Манојло) Летица рођен је 1858. у Плашком. Основну школу и нижу 
гимназију завршио је у родном мјесту и Огулину. Гимназију је похађао у 
Сремским Карловцима, а потом је студирао право у Бечу, Грацу и Загребу. Као 
правник радио је у Сремској Митровици. У Сарајево је прешао 1885. гдје је остао 
у државној служби до 1892. Након тога је Загребу радио као правни референт 
Хипотекарне банке. Богословију у Сремским Карловцима завршио је 1895. 
Архимандрит Генадије Поповић замонашио га је у манастиру Кувеждину 1895. У 
чин ђакона рукоположио га је 9. јула 1895. патријарх Георгије Бранковић. За 
презвитера је рукоположен 18. априла 1898. У чин архимандрита је произведен 
24. јула 1900; Источник, Сарајево, год. XIV, бр. 23, 1900, 354–355; Шематизам – 
Српска православна епархија Бањалучка 1900–2000, Бања Лука 2000, 133–134; П. 
Пузовић, Српска православна епархија Дабробосанска – Шематизам, 87–101.  
26 Први Шематизам православне српске митрополије Бањалуко-Бихаћке за 
годину 1901, 39–41. 
27 Источник, Сарајево, год. XIV, бр. 23, 1900, 354–355. 
28 Источник, Сарајево, год. XV, бр. 14, 1901, 313. 
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Летица је временом уредио правне односе у новој епархији, завео 

дисциплину, настојао да у народу искорјени рђаве обичаје и покушао да 

среди материјално стање црквених општина и свештенства. Предузео је 

успјешну акцију око подизања лијепог владичанског двора у Бањалуци.29 

Био је велики пријатељ књиге и борац против неписмености, па је сходно 

томе давао упутства како да се организују курсеви за описмењавање.30 

Према подацима с почетка 20. Вијека, у Бањалучком протопрезвитерату 

радиле су четири српске основне школе (372 ђака), Бихаћком једна (42 

ученика), Градишком једна (209 ученика), Дервентском једна (117 

ученика), Котор-Варошком ниједна, Кључком једна (35 ученика), 

Крупском једна (84 ученика), Костајничком двије (146 ученика), 

Приједорском једна (283 ученика), Прњаворском двије (85 ученика), 

Петровачком једна (20 ученика), Старомајданском двије (113 ученика) и 

Тешањском четири (204 ученика).31 На инсистирање Евгенија Летице 

црквени суд је донио одлуку да свештеници почну да воде парохијске 

љетописе.32  

На простору Бањалучко-бихаћке епархије до 1901. године 

подигнуто je и обновљено више православних цркава.33 Земаљска влада 

                                                             
29 Иако су бањaлучки Срби уочи окупације обезбједили грађевински материјал 
за изградњу православног храма, окупационе власти су ту грађу заплијениле и 
од ње направиле зграду Војне команде. Тако је Бањалука под аустроугарском 
управом остала без православног храма, а вјерници су се служили црквицом 
подигнутом 1879. године; Ђ. Микић, Бања Лука на Крајини хвала, Бања Лука 
1995, 259. 
30 Источник, Сарајево, год. XXI, бр. 3, 1907, 50.  
31 Први Шематизам православне српске митрополије Бањалуко-Бихаћке за 
годину 1901, 100–209.  
32 Источник, Сарајево, год. XIX, св. 11–12, 1905, 430.  
33 У Бањалучком протопрезвитерату: Бања Лука (1879), Бочац, Ребровац (1885), 
Јошавка, Пискавица (1886), Крупа (1889), Бошковићи (1895), Гомионица, Лусићи 
и Маглајани (1901). У Бихаћком протопрезвитерату: Врело, Глиница (1880), 
Пишталина, Рујница (1882), Врточе (1888), Бихаћ (1898), Шиљковача, Јоховица 
(1892), Грмуша (1893), Дољани (1894), Притока (1897). У Градишком 
протопрезвитерату: Јаружани (1882), Турјак (1883), Подградци (1884), Кукуље 
(1888), Змијанци (1898), Бијаковац (1899) и Стапари (1892). У Дервентском 
протопрезвитерату: Винска, Дервента (1885), Брод (1894) и Подновље (1895). У 
Котор-Варшком протопрезвитерату: Липље (1878) и Имљани (1881). У Кључком 
протопрезвитерату: Кључ, Саница (1880), Рибник (1883), Копјеница (1895) и 
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повремено је из пропагандних разлога пружала помоћ при подизању или 

обнови православних цркава и манастира, водећи рачуна да црквене 

одежде и књиге не долазе из Србије или Русије. Новоуспостављена 

епархија добила је 1903. године свој први Шематизам. Послије смрти 

дабробосанског митрополита Николаја Мандића, Синод Цариградске 

патријаршије је за његовог насљедника изабрао Летицу, што је почетком 

1908. године потврђено у Бечу.34  

Летицу је на челу Бањалучко-бихаћке епархије наслиједио 

Василије Поповић (1860–1938).35 Под његовим руковођењем епархија је 

                                                             
Врбљани (1901). У Крупском протопрезвитерату: Дубовик, Ивањска, Радић 
(1878), Суваја (1881), Крупа (1882), Јасеница, Рујишка (1885), Добро Село, 
Збориште (1886), Али-бегов Дубовик (1889), Врањска-Баширевић (1890) и 
Бушевићи (1894). У Костајничком протопрезвитерату: Брекиња (1879), Миска 
Глава, Драксенић, Моштаница, Читлук (1882), Агићи (1884), Костајница, Свиња 
(1886), Пољавница, Чађавица (1887), Двориште, Пуцари (1889), Добрљин (1890), 
Прусци, Ведовица (1893), Градина (1894), Дубица, Мракодол (1895), Међеђа 
(1896), Демировци (1898), Влашковац (1900) и Бачвани, Слабиња (1901). У 
Приједорском протопрезвитерату: Љубија, Волар (1883), Марина (1884), 
Међувође, Цикота (1886), Козарац (1887), Приједор (1891), Драготиња (1895), 
Јеловац (1899) и Бистрица (1900). У Прњаворском протопрезвитерату: Прњавор 
(1887), Вијачани (1889), Лепеница (1891), Кобаш (1896), Поточани (1897), 
Мартинац (1898) и Ножичко, Кокори (1901). У Петровачком протопрезвитерату: 
Вођеница, Колунић (1879), Рмањ (1883), Смољани (1887), Петровац, Цвјетнић 
(1890), Трубар, Трнинића Бријег (1892), Крњеуша (1896), Пркоси (1897), Кулен 
Вакуф (1898) и Бастаси (1899). У Старомајданском протопрезвитерату: 
Јелашиновац (1879), Лушци Паланка (1880), Мајкић-Јапра, Липник (1882), 
Овањска (1888), Дабар (1891), Еминовци (1894). У Тешањском 
протопрезвитерату: Добој (1884), Церовица (1891), Јеланска (1893) и Прибинић 
(1900); Први Шематизам православне српске митрополије Бањалуко-Бихаћке за 
годину 1901, 100–209. 
34 Источник, Сарајево, год. XXII, бр. 2, 1908, 17, 49.  
35 Василије Поповић је рођен у селу Мајевац. Његов отац Симеон био је окружни 
протопрезвитер дервентски. Основну школу и нижу гимназију завршио је у 
Мајевцу, односно Дервенти, а Богословију у Београду 1883. Поповић је за ђакона 
и презвитера рукоположен 1884. Упоредо са свештеничком, Василије Поповић је 
вршио и учитељску дужност у Мајевцу. Учитељским послом се двије године 
бавио и у Модричи, послије чега је именован за пароха у Градачцу. На приједлог 
митрополита дабробосанског Георгија Николајевића именован је крајем 1893. 
године за члана Конзисторије у Сарајеву. Године 1894. радио је као уредник 
часописа Дабро-босански источник, а од 1894. до 1898. године била му је 
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пружала слику напредне и уређене црквене области.36 Епархију су 1911. 

године чинила три протопрезвитерата: Бањалучки са 56 парохија 

(протопрезвитер Душан Кецмановић), Босанско-крупски са 51 парохијом 

(протопрезвитер Стојан Врањешевић) и Дервентски са 32 парохије 

(протопрезвитер Коста Поповић).37 Други шематизам Епархије 

бањалучко-бихаћке, објављен 1912. године, пружа обиље занимљивих 

података за историју српског школства у Босанској Крајини. Од укупно 47 

школа у Бањалучком протопрезвитерату, 22 су биле српске 

конфесионалне школе (2.197 ученика), у Босанско-крупском 

протопрезвитерату од 40 основних школа, свега седам су биле српске (553 

ученика), док је у Дервентском протопрезвитерату било 13 српских, од 

укупно 32 основне школе (784 ученика).38 Манастирска братства остала су 

малобројна уочи Првог свјетског рата, у Гомионици четири,39 а у 

Моштаници тек два монаха.40 Maнастир Липље послуживао је парох Ристо 

Вуковић, док је Рмањ био напуштен.41 

С обзиром на удаљеност бихаћког краја од Бањалуке као црквеног 

сједишта, тај дио епархије био је донекле запуштен у духовном и 

просвјетном смислу.42 Свештенство Бањалучко-бихаћке епархије на 

сједници одржаној у Бањалуци 18. новембра 1910. године дало је подршку 

за оснивање нове епархије. Због удаљености центра од појединих рубних 

                                                             
повјерена управа богословије у Рељеву; Источник, Сарајево, год. XXII, бр. 19, 
1908, 281–283; Врбаске новине, Бања Лука, бр. 1.511, 13. новембар 1938; Други 
Шематизам Православне Српске Митрополије Бањалучке и Бихаћке за годину 
1911, Бања Лука 1912, 5–8; Шематизам – Српска православна епархија 
Бањалучка 1900–2000, 136–138. 
36 Шематизам – Српска православна епархија Бањалучка 1900–2000, 136–137.  
37 Други Шематизам Православне Српске Митрополије Бањалучке и Бихаћке, 31–
154.  
38 Исто, 32, 80, 127. 
39 Игуман Гаврило Стојнић, јеромонах Илија Кочић, јеромонах Серафин 
Вукојевић и јеромонах Серафин Штркић; Šematizam svijeh oblasti u Bosni i 
Hercegovini, odgovara stanju od 1. novembra 1913, Kalendar Bošnjak, Sarajevo 1914, 
164.  
40 Игуман Петар Иванчевић и јеромонах Герман Видовић; Исто, 165. 
41 Исто, 167. 
42 Српски свештеник, Сарајево, год. I, бр. 8–9, 1912, 86.  
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дијелова епархије, уочена је лабавост у управи и недисциплина међу 

свештенством.43 У Босанској Крупи je фебруара 1911. године одржан 

велики народни скуп на којем је закључено како је стање вјерског живота 

у епархији несређено зато што је митрополија територијално и по броју 

житеља превелика.44 Представници српско-православних црквених 

општина бихаћког округа затражили су да се Бањалучко-бихаћка епархија 

подијели у двије црквене области.45 Земаљска влада је ове приједлоге 

одбила због недостатка средстава којима би се финансирао живот нове 

епархије. Образлажући поребу за оснивањем нове епархије, владика 

Поповић је опомињао да у Босни и Херцеговини на 433.480 римокатолика 

постоје три бискупије са четири бискупа, те је сматрао неоправданим да 

на 824.081 Срба раде само четири православна митрополита.46 

Представници црквено-школских општина Бихаћа и Босанске Крупе 

поднијели су 1914. молбу Сабору којом су затражили да се што прије 

ријеши питање оснивања нове епархије за подручје Бихаћа.47 Рјешавање 

овог питања прекинуло је избијање Првог свјетског рата.48 

Нови школски систем у Босни и Херцеговини изграђивао се послије 

1878. године у складу са циљевима окупације.49 Поред чисто образовних, 

државне школе имале су важну васпитну улогу у формирању лојалних 

                                                             
43 Представка свештенства бањалучко-бихаћке епархије упућена Епархијском 
Просвјетном Савјету у Бањој Луци од 12. јануара 1911, у: Споменица о питању 
оснивања Бихаћке епархије, Бања Лука 1914, 8–9.  
44 Резолуција донесена на окружној црквеној скупштини одржаној у Босанској 
Крупи, 12. (25.) фебруара 1911, у: Споменица о питању оснивања Бихаћке 
епархије, Бања Лука 1914, 21–22.  
45 Српски свештеник, Сарајево, год. I, бр. 8–9, 1912, 87.  
46 Исто.  
47 АБиХ, Сабор БиХ, XI–2, 1911–1914, бр. 553, 12. V 1914. 
48 Бихаћка епархија је основана 1925. године са сједиштем у Бихаћу, а за њеног 
првог епископа постављен је др Бењамин Таушановић. Епархија је укинута 1934. 
године. Бихаћко-петровачка епархија основана је одлуком Светог архијерејског 
сабора Српске православне цркве 1990. године. 
49 Задатак новог школског система био је, према писању листа Србобран, да 
„босанско-херцеговачку дјецу одроди од српске народности, отуђи од 
православне вјере и убије у њој све народно“; Србобран, Загреб, бр. 16, 22. 
фебруар/3. април 1892. 
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аустроугарских поданика. Образовање младих престало је да током 

аустроугарског периода буде један од главних задатака цркве, као што је 

то био случај у османском времену. Ипак, црква је и у новим околностима 

донекле задржала утицај на процесе образовања и описмењавања. Међу 

свештенством је постојала јака свијест о потреби школовања што већег 

броја младих као здравог темеља за бољу будућност народа. Примјетно је 

да су у оним мјестима у којима су постојале конфесионалне и државне 

школе, дјеца и родитељи за образовање радије бирали српске школе.  

На простору Бањалучко-бихаћке епархије 1901. године радила је 21 

српско-конфесионална школа.50 Уочи Првог свјетског рата њихов број се 

повећао на 40, oд којих се 15 налазило по селима, а 25 у градовима.51 У 

школској 1909/1910. години српске школе у Бањалучко-бихаћкој епархији 

похађало је 2.050 дјечака и 550 дјевојчица.52 У настави је било ангажовано 

35 учитеља и 16 учитељица.53 На простору епархије постојало је 13 

књижница са фондом од нешто више од 2.000 књига.54 Српске основне 

школе биле су заслужне за вјерско и национално васпитање младих јер се 

у њима обраћала посебна пажња на вјерску науку, српски језик и историју. 

Штампа је позивала свештенике да помогну при оснивању читаоница јер, 

„кад се народу омили књига, омилиће му се и сваки напредак“.55 Подручно 

свештенство било је један од носиоца борбе за народно просвјећивање 

организујући аналфабетске курсеве по селима гдје није било основних 

школа. „Нека сваки свештеник стави себи у дужност, да сваке године 

најмање бар по десет младића у својој парохији научи читати и писати“, 

наводи се 1912. године у окружници владике Василија Поповића.56  

                                                             
50 Први Шематизам православне српске митрополије Бањалучко-Бихаћке за 
годину 1901, 100–209.  
51 Подаци за проучавање просвјетног рада у Босни и Херцеговини-реферат за 
„Просвјетину“ анкету, Сарајево 1911, 17. 
52 Исто, 18. 
53 Исто, 26. 
54 Исто, 27.  
55 Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, год. VIII, бр. 8, 1894, 305.  
56 Вјесник, Сарајево, год. IV, бр. 10, 11. и 12, 15. септембар 1912.  
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Парохијско свештенство држало је вјерску наставу и омладини која 

није ишла у школу. Свештеници су најчешће недјељом и празником младе 

учили важнијим молитвама, Божјим и црквеним заповјестима, те 

правилима понашања у цркви. У Прњавору су свештеници Мелентије и 

Лука Опачић имали око 300 полазника на настави. Сличних примјера било 

је широм Босанске Крајине.57 Највећи успјех био је у томе што су 

парохијски свештеници временом убиједили родитеље да дјецу поштеде 

тешких пољских радова или чувања стоке и пошаљу их на бесплатну 

вјеронауку.58 

                                                             
57 Кључка парохија, свештеник Хаџи Миле Попадић, 124 катихумена, успјех врло 
добар; Саничка парохија, свештеник Лазар Ожеговић, 35 катихумена, успјех 
довољан; Рибничка парохија, свештеник Ђуро Бањац, 105 катихумена, успјех 
врло добар; Соколовачка парохија, свештеник Стеван Кондић, 149 катихумена, 
успјех врло добар; Дервентска парохија, свештеник Коста Поповић, 32 
катихумена, успјех добар; Босанско Бродска парохија, свештеник Симо Поповић, 
катихумена 249, успјех врло добар; Новиградска парохија, свештеник Јован 
Ристић, катихумена 260, успјех врло добар; Поточанска парохија, свештеник 
Цвијо Милановић, 187 катихумена, успјех добар; парохија Босански Свињар, 
свештеник Симo Игњатић, катихумена 190, успјех добар; парохија Босански 
Кобаш, свештеник Милорад Јелић, 79 катихумена, успјех довољан; Петровачка 
парохија, свештеник Коста Новаковић, 113 катихумена, успјех добар; Кулен-
Вакуфска парохија, свештеник Вукосав Милановић, 50 катихумена, успјех врло 
добар; Смољанска парохија, свештеник Симо Бањац, 36 катихумена, успјех 
довољан; Кукуљска парохија, свештеник Никола Гојић, катихумена 47, успјех 
добар; Глиничка парохија, свештеник Михаило Карановић, 347 катихумена, 
успјех добар; Стапарска парохија, свештеник Рувим Бубњевић, 165 катихумена, 
успјех добар; Турјачка парохија, свештеник Васо Хаџић, 370 катихумена, успјех 
добар; Драгељска парохија, свештеник Петар Шипка, 279 катихумена, успјех 
добар; Доњовакуфска парохија, свештеник Јован Обрадовић, 32 катихумена, 
успјех врло добар; Гламочка парохија, свештеник Стеван Кукрика, 100 
катихумена успјех довољан; Прекајска парохија, свештеник Марко Савић, 32 
катихумена, успјех довољан; Приједорска парохија, свештеник Илија Зеленика, 
103 катихумена, успјех добар; Козарачка парохија, свештеник Гавро Стојановић, 
37 катихумена, успјех добар; Љубијска парохија, свештеник Симо Стојановић, 84 
катихумена, успјех добар; парохија Јаворани, свештеник Павле Млађеновић, 205 
катихумена, успјех добар; Источник, Сарајево, год. XIII, бр. 5, 6, 7, 8, 9, 10. и 11, 
1899.  
58 „Питање опстанка српских школа било предуслов свеукупног националног 
опстанка“, писао је тим поводом свештеник Милан Карановић; Српски 
свештеник, Сарајево, год. I, бр. 3, 1912, 29–30; Исто, год. I, бр. 4, 1912, 42–43.  
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Српско свештенство рано је препознало значај друштва СКПД 

„Просвјета“ које је представљало матицу и исходиште свеукупног 

културног живота Срба у Босни и Херцеговини. Бањалучко-бихаћки 

владика Василије Поповић инсистирао је да свештеници „материјалним и 

моралним помагањем друштва јавно покажу колики су пријатељи свога 

народа и народног напретка“.59 Приједорски свештеник Симо Стојановић 

био је веома активан на промоцији друштва и сакупљању помоћи. Био је 

члан управног одбора „Српске читаонице“ у Приједору која је радила у 

крилу „Просвјете“.60 На популаризацији друштва радио је и бањалучки 

прота Душан Кецмановић, који је 1912. године предводио Крајишнике на 

прослави десетогодишњице „Просвјете“ у Сарајеву.61 Бањалучки парох 

Јован Новаковић био је ангажован у многим крајишким културно-

просвјетним друштвима.62 Био је члан и добротвор „Просвјете“ и један од 

утемељивача српске читаонице и пјевачког друштва „Јединство“ у Бањој 

Луци. У Крајини се као велики борац за школска и вјерска права Срба 

истицао протојереј Милан Илић. Сарађивао је у многим свештеничким 

листовима и био дугогодишњи пријатељ „Просвјете“.63 Илић је током 

боравка у Пецки од 1911. до 1914. године одржавао аналфабетске курсеве 

у школској соби коју је сам опремио.64 У селима око Бањалуке у раду 

„Просвјете“ ангажовали су се свештеници Петар Варница, Алекса Чавић, 

Ђорђе Поповић, Коста Душанић и Станко Врањешевић.65  

Свештеник и гимназијски професор Вид Ковачевић и његова 

супруга, учитељица Софија, спадају међу утемељиваче српске грађанске 

                                                             
59 Источник, Сарајево, год. XXIII, бр. 7, 1909, 98. 
60 Младенко Саџак, Приједорски Стојановићи и Просвјета, у: Зборник радова Сто 
година „Просвјете“ и њених знаменитих личности, Билећа–Гацко 2003, 541. 
61 Ђорђе Микић, „Просвјета” у Крајини, у: Зборник радова Сто година „Просвјете“ 
и њених знаменитих личности, Билећа–Гацко 2003, 505. 
62 Ј. С. Радојчић, нав. дјело, књ. II, 1073. 
63 Источник, Сарајево, год. XXIV, бр. 14, 1910, 217; Ј. С. Радојчић, нав. дјело, књ. II, 
38–39.  
64 Milan Ilić, Opraštanje sa životom jajačkog paroha, Јајce 2005, 92–93. 
65 Ђорђе Микић, Српско просвјетно и културно друштво Просвјета у Бањалуци 
1902–1949, Бањалука 2005, 11. 
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културе у Бањалуци.66 Ковачевић је био на челу одбора за оснивање 

Српског пјевачког друштва „Јединство“ у Бањалуци. У школовању дјеце 

избјегле током српског устанка у Босни и Херцеговини (1875–1878) 

истакао се свештеник Стеван Прокопић, добровољац из времена српско-

турских ратова 1876–1877.67 Заслугама Миладина Ћирића саграђене су 

основне школе у Милошевом Брду, Горњим и Доњим Подграцима.68 

Пелагићев богослов Јован Шпирић више година је радио као учитељ у 

Приједору, Босанском Новом и школама у Лијевчу пољу.69 Свештеник 

Јован Богданић био је активан радник у свим српским културном-

просвјетним друштвима у Босанском Новом и околини. Био је зборовођа 

српског црквеног пјевачког друштва „Крајишник“, књижничар у српској 

читаоници и секретар „Добротворне задруге Српкиња“.70 Чечавски парох 

Јеврем Станковић зачетник је школства у родном крају.71 Подигао је прву 

основну школу у којој је радио као учитељ, а почетком 20. вијека налазио 

се на мјесту предсједника српско-православне црквене општине у 

Чечави. Основао је црквену и школску библиотеку и читаоницу.72 Парох 

Стеван К. Душанић са оцем Костом, такође свештеником, подигао је у 

селу Прибинић српску школу и народну читаоницу. Учествовао је у 

формирању соколског друштва у Прибинићу и изградњи соколског 

                                                             
66 Дабро-босански источник, Сарајево, год. XIV, бр. 1. и 2, 1900, 26–27.  
67 Ј. С. Радојчић, нав. дјело, књ. III, 312; Босанско-херцеговачки источник, Сарајево, 
год. V, св. 1. и 2, 1891, 53.  
68 Врбаске новине, Бања Лука, год. VIII, бр. 1.260, 17. април 1937. 
69 Дабро-босански источник, Сарајево, год. XVI, бр. 21, 1902, 524.  
70 Вјесник, Сарајево, год. IV, бр. 1, 15. јануар 1912, 16. 
71 Јеврем Станковић један од српских свештеника чије су заслуге за народ 
опјеване стиховима. У пјесми „Попу Јеврему Станковићу“ коју је 1903. објавио 
Авдо Карабеговић, између осталих, наводе се сљедећи стихови: „Подиго си 
школу свету, тврд јој темељ ударио, и што год си оче имо, све си њојзи 
поклонио“; Босанска вила, Сарајево, год. XVIII, бр. 3, 1903, 50. 
72 Б. Перић, Чечава, село у Републици Српској, Нови Сад 1996, 61. Велику 
вриједност има Станковићев текст Чечава са околицом објављен 1887. у 
Босанској вили. За народ је написао да је веома побожан, радо посјећује цркву, 
али и вјерује у гатања, пише записе и амајлије и држи се старих обичаја. 
Станковић је детаљно описао начин исхране, одијевања и становања народа 
овог села из Тешањског котара; Босанска вила, Сарајево, бр. 2, 1887, 22–24; Исто, 
бр. 3, 1887, 41–44; Исто, бр. 2, 1887, 28–29. 
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дома.73 Житеље Варцар Вакуфа задужио је прота Јован Пећанац који је 

варцарвакуфској школи тестаментом завјештао кућу у вриједности од 

2.000 круна.74 

Новонастале друштвено-политичке околности у Босни и 

Херцеговини пружиле су прилику многим српским свештеницима да се 

истакну на пољу науке, посебно етнографије, антропологије и 

историографије. Неки су почетком 20. вијека постали истакнути 

сарадници Јована Цвијића на прикупљању етнографске грађе. Иако 

почетници у овом послу, они су својим ентузијазмом, залагањем и вољом 

поставили темеље каснијим систематским проучавањима овог поднебља 

и утрли стазу потоњим истраживачима. Међу најпознатије убрајамо: 

Милана Карановића,75 Петра Иванчевића76, Стевана Н. Давидовића77, 

                                                             
73 Стеван К. Душанић један је од најобразованијих српских свештеника свог 
времена. Основно и средње образовање завршио је у Бањој Луци, Богословију у 
Београду, а потом је студирао на Духовној академији у Казању. Током Првог 
свјетског рата био је заточен у логору Арад. По завршетку рата опслуживао је, 
упоредо са родном парохијом, парохију у Чечави. У периоду између два свјетска 
рата, имао је највећу приватну библиотеку на простору од Бање Луке до Тузле; 
Јован Б. Душанић, Хроника српског села у Босни (Прибинић-Република Српска), 
Београд 2007, 96–120; Ј. С. Радојчић, нав. дјело, књ. I, 1087–1088. 
74 Српски свештеник, Сарајево, год. II, бр. 2, 1913, 40-48; П. Пузовић, Српска 
православна епархија Дабробосанска – Шематизам, 435. 
75 Карановић је рођен у Великој Рујишци код Босанске Крупе. Гимназију је 
завршио у Сарајеву, а Богословију у Рељеву. Више деценија је радио у 
Земаљском музеју. Аутор је око 300 чланака и расправа. Његови најзначајни 
радови посвећени Босанској Крајини су: Поуње у Босанској Крајини, Саничке 
жупе у Босанској Крајини, Четовање војводе Петра Мркоњића – краља Петра по 
Босанској Крајини 1875–1878. и Босанска Крајина – кратак историјски, 
антропогеографски и етнографски преглед. Књига Четовање војводе Петра 
Мркоњића у Босанској Крајини 1875–1876. настала је као резултат 
Карановићевих разговора са посилним краља Петра Лазом Шкрбићем из 
Стабанџе; Ђуро Тошић, Милан Карановић, у: Енциклопедија српске 
историографије (приредили: С. Ћирковић и Р. Михаљчић), Београд 1997, 427. 
Библиографију радова Милана Карановића погледати у: Гласник Етнографског 
института САНУ, VIII, Београд 1960, 175–186. Иза Милана Карановића остало је 
неколико необјављених рукописа међу којима се истичу његова аутобиографија 
Књига мојега живота и рада, потом Слава-крсно име, Косовски мит-записи, О 
Јеврејима, Поп Стјепо Трифковић, Фолклор Босне и Херцеговине и други; A. Softić, 
Milan Karanović – život i rad, Sarajevo 2006, 10. 
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Косту Ковачевића78 Петра Мирковића79, Петра Рађеновића80, Симу 

Стојановића81, Љубомира Пећу82, Стојана Тркуљића83 и Славка 

Вујасиновића.84 Поједини православни свештеници снажно су радили на 

успостављању и јачању српских земљорадничких задруга на простору 

Бањалучко-бихаћке епархије, а међу њима посебно Душан Суботић, 

Рувим Бубњевић, Илија Крпић, Стеван Душанић и Коста Анђелић.85 

                                                             
76 Славко Вујасиновић, Манастир Моштаница (репринт), Бања Лука 1993, 64–66; 
Младенко Саџак, Петар С. Иванчевић, игуман српске будућности, у: Крајина, Бања 
Лука, год. X, бр. 37, 2011, 209–210.  
77 Источник, Сарајево, год. XV, бр. 10, 1901, 238.  
78 Из низа чланака објављених у Босанској вили, посебно су значајни они у 
којима се Ковачевић дотакао историје Бихаћке парохије и Пелагићеве 
Богословије у Бањалуци; Босанска вила, Сарајево, бр. 9, 1887, 136–139; Исто, бр. 
10, 1887, 151–153; Исто, бр. 8, 1909, 122–123; Исто, бр. 9, 1909, 139–140; Исто, 
бр. 10, 1909, 155–157. 
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ПРОЖИМАЊА СТАВОВА О НАЦИОНАЛНОЈ ИДЕЈИ СРБА ИЗ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ И СРБА ЈУЖНЕ УГАРСКЕ (ВОЈВОДИНЕ) ПОЧЕТКОМ 20. 

ВЕКА 

Апстракт: У раду ћемо представити погледе на националну идеју Срба 
са два, наочиглед дивергентна, како географска тако и традиционално 
политичка простора. Трагајући за јединством у прошлости, негујући 
упоришта у историјским процесима са подједнаким утицајем на државно 
питање и националну идеју, ослањајући се на универзализам и 
народност вере, Срби су се национално хомогенизовали. Томе је увелико 
доприносила размена идеја и преиспитивање сопствених ставова. 
Пример овог искуства било је и објављивање текстова националне 
садржине у Војводини (Јужној Угарској), а који су штампани у Сарајеву и 
који су могли да утичу на конкретне страначко-политичке ставове. У 
нашем раду размотрићемо идејну повезаност, становишта, а и конкретан 
поглед Јевте Дедијера који је објављен у гласилу демократске 
провенијенције, часопису Слога у Сомбору. 

Кључне речи: Нација, идеја, одговорност, Срби, Босна и Херцеговина, 

Војводина.  

НЕХАЈ ИСТОРИЈЕ И СРБИ 

Почетком 20. века српска национална идеја имала је 

полицентричан израз,1 упркос тежњи јединственог иступа. Ова 

дисперзија проистицала је из регионалних приступа који су уважавали 

конкретне и актуелне друштвене проблеме геополитичког простора на 

којем су настајали. Приступ уважавања завичајних потреба приликом 

стварања националне идеје није био у супротности са упоришним 

                                                             
1 Ближе види и: Мира Радојевић, Љубодраг Димић, Србија у Великом рату, 1914–
1918, Српска књижевна задруга, Београд, 2014; Андреј Митровић, Србија у Првом 
светском рату, Службени гласник, Београд, 2014.  
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тачкама из прошлости које су подстицале уобличавање идеје о 

јединству. Светосавље, Косовска битка, улога Цркве, обичајност и 

проистекла традиција, својим моћним утицајем чувале су постојеће 

различитости унутар корпуса израза српске националне идеје, упадљиво 

је јачајући на тај начин. Томе је додатно доприносило јединство језика и 

његово књижевно и лингвистичко уобличавање.  

Претња да склоност према посебностима однесе превагу над 

општим карактеристикама јединства била је минимална и очигледно 

немоћна, али тек уз својски труд да се не омаловажава. Посебно су 

ровити били простори попут данашње Војводине, тада јужне Угарске, на 

којима је долазило до сусрета са асимилаторским аспирацијама 

мађаризације или са конфесионалним претензијама у подстицајној 

атмосфери антагонизма, а што је био случај на простору Босне и 

Херцеговине.  

И у једном и у другом случају српски народ је био изложен 

савременој асимилацији. Слабост или немоћ интелигенције у таквим 

околностима била је видљива у мери у којој је демографска 

заступљеност Срба, упркос високом наталитету била све сиромашнија. 

Клаустрофобичност народа и отпор модернизацији били су озбиљна 

претња напорима образоване елите да развија српски идентитет на 

рефлексији савремених идеја. Последице тога биле су вишеструке. Један 

део српске елите, већ приликом иоле озбиљнијег суочавања са отпором 

ригидне традиционалности и народности, радије је прихватао остварење 

своје амбиције и јачање друштвеног угледа путем инфилтрације у 

водеће националне заједнице. Тако је почетком века Вељко Петровић, 

угледни српски књижевник и публициста из Сомбора, упозоравао на ову 

појаву однарођавања ситуиранијег и богатијег слоја народне заједнице.2  

                                                             
2 „Зађите само у Сомбор, Нови Сад, Суботицу, Темишвар и друге вароши угарске, 
па запитајте гдје им се деца школују, загледајте у кућу колико има српских 
књига и листова, прислушајте како се у њиховим кућама говори.“ Вељко 
Петровић, чланци Српска интелигенција у Угарској и Искрена реч из омладине 
објављени у Србобрану 1904, цитирано из: Вељко Петровић, Времена и догађаји, 
Матица српска, Нови Сад, 1954. 
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Одговор на то налазио се у развоју двеју носећих активности: у 

отворености према савременим тендецијама у образовању и у 

прихватању националне идеологије као носеће карактеристике развоја 

народа. Замах просветитељства подстицао је развој националног 

израза.3 Дијалектика са моментима амбивалентности ових двају 

упоришта српског идентитета била је уочљива као јединствени процес у 

развоју српског корпуса и то без обзира на његове регионалне 

особености. Одлучујући тренутак успеха ове дијалектике налазио се у 

трансформацији елитног националног израза у масовни облик 

националне идеје.4 Општа прихватљивост била је незаобилазни чинилац 

у заустављању осипања српског корпуса и реафирмације његове 

историјске улоге о припадности. Приликом ове трансформације досегла 

сазнања интелигенције морала су да се прилагоде у јасне ставове за 

становништво. Опасност приликом ове трансформације налазила се у 

могућности да комплексне друштвене појаве буду значајно редуковане и 

поједностављене приликом интерпретације. Ипак, од пројекта се није 

одустајало јер је ова општеевропска тенденција при развоју националног 

романтизма претила да оне који је игноришу подреди егоизму интереса 

„других“, јер је он, као нужна пратећа појава, био немилосрдан према 

неодлучнима.  

Срби су се посветили националном препороду суочавајући се и са 

нарцисоидним претензијама препорода „других“, али и са 

конзервативном узурпацијом ригидног феудализма. Последица тога 

били су многи покушаји затирања српског идентитета и, истовремено 

његова тежња да, уједно са борбом за биолошки опстанак, измигољи свој 

аутохтони пут тражећи ослонац у сународницима из других крајева 

Балкана.5 Ове мрежасте замке турског феудалног конзервативизма, а 

потом и наводна цивилизацијска прегнућа Аустроугарске монархије 

иницирале су многобројне побуне Срба у намери да не дозволе свој 

                                                             
3 Ближе види: Саша Марковић, Српски учитељ у Угарској 1778–1918, Педагошки 
факултет у Сомбору, Сомбору, 2016. 
4 Ближе види: Милорад Екмеџић, Стварање Југославије, 1790–1918, књига друга, 
Просвета, Београд, 1989.  
5 Саша Марковић, Национално без одијума, поглед без претензија, Педагошки 
факултет у Сомбору, Сомбор, 2015. 
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нестанак. „Ако се изузму мање и урачунају само знатније, које завређују 

да им се траг не изгуби у помрчини историје, било је од 1804. до 1918. 

четрнаест различитих српских побуна. То је тако импресиван податак да 

ниједна национална култура европских народа не би могла сматрати да 

се истраживање те историје икада може завршити“.6  

Ако овим показатељима додамо и нумеричка одређења српске 

националне борбе на остатку његовог националног простора, 

придружићемо се ставовима који су на трагу мишљења да српски 

национални интерес није наилазио на подршку и оправдање суседних 

народа, него најчешће на неразумевање и непријатељство у облику 

конфликта, а са намером да се идеја српске националне слободе 

искорени, а самостална држава онемогући. Овим желимо да скренемо 

пажњу на прилично динамичне историјске процесе који су се одвијали у 

модерној историји и њихову комплексност и контроверзу која је излаз 

најчешће, недовољно успешно, тражила у оружаној борби. И раније су 

ови насртаји на потребу остваривања српске националне идеје скретали 

пажњу на уочени наратив. Том приликом, поједине историографске 

школе су оштро критиковале овако представљену прошлост Срба 

сматрајући је дубоко сугестивном и националистички 

инструментализованом, а њену нарацију „трауматичном“.7 „....Набрајања 

делују сугестивно. Набрајања замењују или надокнађују анализу. Пошто 

аутор трпа све на једну гомилу, свеједно да ли то иде једно уз друго или 

не, он репродукује оне слике патње и жртава које замагљују трезвен 

поглед на историју Србије и иду наруку даљем стварању митова“.8 Овај 

сувисли покушај обрачуна са наводном митоманијом у српској 

историографији, да се послужимо метафором академика Чедомира 

Попова „са водом из корита избацио је и дете“,9 односно, реч је о томе да 

развој српске националне идеје није био провизоријум склон 

                                                             
6 Милорад Екмеџић, Босна и Херцеговина 1802–1878, Дијалог прошлости и 
садашњости, Јавно предузеће Службени лист СРЈ, Београд, 2002, стр. 168. 
7 Холм Зундхаусен, Историја Србије од 19. до 21. века, Клио, Београд, 2008, стр. 
23. 
8Исто, стр. 21.  
9 Ближе види: Чедомир Попов, Велика Србија, стварност и мит, друго издање, 
Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 2007.  
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мегаломанству,10 него историјски процес за стварањем слободне и 

самосталне државе који је, поред многих спољних изазова и претњи, био 

суочен и са унутрашњом потребом како самопорицања, 11 тако и 

уобразиље. 12  

Уважавање ових изазова битно је определило кретање 

националне идеје Срба и у Босни и Херцеговини и на простору данашње 

Војводине. Суочени са концептом историјског суживота са 

становништвом различите конфесионалне припадности, а одлучни у 

намери да разрађују свој идентитет, Срби су на простору Босне и 

Херцеговине умели да уоче претерану националну самодовољност. 

„Радикалне теорије одмажу. Постају жвакаћа гума за гладне људе“.13 

Истрајавање на овом самокритичком националном изразу било је 

изузетно непредвидљиво, поготово ако имамо у виду околности да 

„основно обележје историјског развоја Босне и Херцеговине од 1802. до 

1878. је у њеном одвајању од Србије“.14 Као изразито сиромашна, Босна је 

била суочена са баластом положаја сељаштва, најбројнијег дела 

становништва. „Тешко да могу да опишем беду колибе и њене 

околине“.15 Аграрно питање и неуравнотежена пореска политика чији су 

апетити расли упоредо са амбицијом реформе државе били су носећи 

                                                             
10 „Патриотски заноси изазвани аустро-угарским експанзионизмом и 
економско-војним претњама Србији...имали су далеко више родољубивог и 
одбрамбеног емотивног него освајачког набоја.“; Чедомир Попов, Велика Србија, 
стварност и мит, друго издање, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 
Сремски Карловци, Нови Сад, 2007, стр. 101.  
11 Ближе види: Миро Ломпар, Дух самопорицања, Нови Сад, треће допуњено 
издање, Орфеус, 2012. 
12 Ближе види: Саша Марковић, Национално без одијума, поглед без претензија, 
књига друга, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор, 2018.  
13 Милорад Екмеџић, Кратки ход по мукама кроз историју Босне, Дијалог 
прошлости и садашњости, Јавно предузеће Службени лист СРЈ, Београд, 2002, 
стр. 144. 
14 Милорад Екмеџић, Босна и Херцеговина 1802–1878, Дијалог прошлости и 
садашњости, Јавно предузеће Службени лист СРЈ, Београд, 2002, стр. 171. 
15 Arthur J. Evans, Through Bosnia and Herzegovina on Foot, Longmans Green and Co, 
London, 1876, стр. 102.  
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мотиви незадовољства.16 Међутим, притом не треба заборавити и 

духовну склоност становника. Православна црква у Босни и Херцеговини 

била је саставни део екуменске цркве којом је управљала цариградска 

патријаршија. У процесу националног буђења провобитна народна 

безобличност екуменског православља, уз упориште на историјску улогу 

Цркве у очувању идентитета Срба, замењена је конкретним историјским 

сећањем на христољубиве владаре попут кнеза Лазара Хребељановића. 

Прошлост народа постала је традиција Цркве тиме што је уобличила 

нераскидиву повезаност вере и народа. Признање овог својеврсног 

историјског феномена уследило је и од оних који су намеравали да га у 

потоњим временима обесмисле. „Религија код Срба је постала народном 

вером, да су се вера и народност у један истоветан појам слиле“...односно 

„...да се у Србији вера развила као главна покретна сила народнога 

бића“.17  

 Тиме је вера добила обрисе везивног ткива народних вредности 

које су формирале националну свест. „Православље је било главни и 

основни оквир духовног простора српског народа...Православље као 

новоуспостављени духовни простор нације, има темеље у потоњим 

вековима под турском влашћу“.18 Подршку оваквом тумачењу 

православља Срби из Босне и Херцеговине добијали су и од Београдског 

и Карловачког митрополита. Конфесионална подршка развоју 

националног идентитета није неуобичајна појава у време формирања 

нација и држава Европе. Њена прекомерна доминација најчешће је 

условљавала јачање значаја ирационалног карактера идентитета 

насупрот рационалном приступу и тај контекст је претио да прерасте у 

острашћеност или у „тип национализма судњег дана“ (Doomsday 

Nationalism). Његово испољавање више је личило на фрустрацију него на 

                                                             
16 „Иако аграрна по својој социјалној природи, побуна 1875–1878. била је 
узрокована претераним повећањем државних пореза.“ Милорад Екмеџић, Босна 
и Херцеговина 1802–1878, Дијалог прошлости и садашњости, Јавно предузеће 
Службени лист СРЈ, Београд, 2002, стр. 166. 
17 Венјамин Калаји, Историја српског народа, Државна штампарија Београд, 
1882, стр. 23, 25.  
18 Милорад Екмеџић, Дуго кретање између орања и клања, Историја Срба у новом 
веку, 1492–1992, Завод за уџбенике, Београд, 2008, стр. 12. 



ПРОЖИМАЊА СТАВОВА О НАЦИОНАЛНОЈ ИДЕЈИ СРБА ИЗ БОСНЕ …  

 

417 

одговоран национални интерес и утицало је на неподношљивост 

суживота са суседима уколико нису прихватали овај тип национализма.  

Због прекомерне емоције он није ни могао да наиђе на 

разумевање, те је идеја о сопстеном успеху морала да почива на неуспеху 

других. Носећа снага овог антагонизма почивала је на мржњи19 коју су 

верске заједнице, уплашене за сопствени опстанак, неговале код својих 

верника од малих ногу. Концепт на овај начин стимулисане атмосфере 

развоја националне идеје искључујући српску, подржала је и 

аустроугарска власт и њена окупациона политика у Босни и 

Херцеговини након Берлинског конгреса 1878. Вишевековно наслеђе 

турске владавине тиме није избрисано него је њена верска, а потом и 

национална дискриминација добила новог тутора у облику Монархије 

која је ову доследност неговала кроз сценографију експресије 

цивилизацијског напретка.  

Погрешно би било потценити привредне активности које су 

допринеле одређеном развоју Босне и Херцеговине иако су биле 

мотивисане искључиво војно-стратешким мотивима. „Био је испуњен 

екстензивни програм модернизације економије“.20 Међутим, овај развој 

није био видљив у друштвеним и културно-политичким активностима, 

те је друштвена стварност „носила сложен и противречан карактер“.21 

Анахрона турска владавина заправо је успешно кореспондирала са 

националистичком дискриминацијом бирократизованог државног 

апарата Монархије. Конзервативизам ригидног типа двеју држава нашао 

је делотворан спој спахијско-кметовских друштвених односа са 

сегрегационом демократијом уприличеном за водеће нације – Немце и 

Мађаре. „Прелаз из турског у аустријско царство за босанског човека 

значио је само смену господара, ропство је замењено тиранијом... Народ 

је био разочаран окупацијом. Заосталу и трулу турску владавину 
                                                             
19 Arthur J. Evans, Through Bosnia and Herzegovina on Foot, Longmans Green and Co, 
London, 1876.  
20 Владимир Дедијер, Сарајево 1914, Просвета, Београд, 1966, стр. 125.  
21 П.А. Искендеров, Распад Австро-Венгрии: боснийский фактор, 
НародыГабсбургской монархии в 1914-1920 гг.: от национальных движений к 
созданию национальных государств, Том I, Центральноевропейские 
исследования, Москва, 2012, 405–417, стр. 405.  



проф. др Саша МАРКОВИЋ 

 

418 

заменила је једна модерна држава са бахатом бирократијом и јаком 

војском“.22 Нова аустроугарска власт имала је и амбицију редефинисања 

друштвеног окружења, а иза тога се крила намера да постојећу 

приврженост Срба националној идеји и нескривене симпатије према 

пијемонтској улози Краљевине Србије стигматизује као непатриотски 

чин према аутохтоној суверености босанске државе.  

Из тог разлога је, од раније препознати „ватрени србољуб“,23 

мађарски племић Бенјамин Калај, током свог поглаварства Босном и 

Херцеговином 1883–1903, нарочито био посвећен пројекту стварања 

босанске нације, свесно се одричући свих својих сазнања о 

државотворности српског народа и његовог утицаја на простор Босне и 

Херцеговине. У својој Историји српског народа Калај је писао о 

„племенској заједници“ народа и „сродству“ владара из Србије и Босне. 

„Међу тим босански владаоци, ма да се не хтедоше покорити српским 

краљевима, ипак беху свесни о племенској заједници, што најбоље 

сведочи та околност, да су босански владаоци, кад је српска владалачка 

лоза изумрла, не један пуг оглашавали оно, махом уображено или 

измишљено, сродство са Немањићима“.24 Његову владавину у Босни и 

Херцеговини ипак је обележила намера да ове своје исписе побије не 

устручавајући се и да их се јавно одрекне. Лојалност Монархији и напор 

да се формира нова политичка нација утицали су да Калај развија своју 

идеју различитости нација „два иначе савршено хомогена народа“25 о 

којима је писао.  

Ова идентитетска опасност за Србе ни у ком случају није била 

безазлена и у садејству за развитком инфраструктуре, привредним 

искораком и насељавањем других становника Монархије захтевала је 

                                                             
22 Обрад Лукић, Књижевна критика Младе Босне, докторска дисертација, 
Филозофски факултет Нови Сад, 2014, стр. 13.  
23 Спомен на Сентандрейску светковину приликом долазка Вениямина Калаиє на 
годишньи изпит сербске православне сентандрейске школе, Епископска 
книгопечатня, Нови Сад, 1869, стр. 3. 
24 Венјамин Калаји, Историја српског народа, Државна штампарија Београд, 
1882, стр. 72.  
25 Исто.  
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мудар одговор који је био инспирисан културолошким и садржајним 

развојем националне идеје уз суздржаност услед многобројних 

провокација чија се кулминација острашћености одиграла чином 

анексије 1908. године. Њен екстремистички карактер није могао да 

прикрије ни отклон од Калајеве политике новог поглавара Стефана 

Буријана, ни Закон о црквено-школској аутономији из 1905, ни привидни 

парламентаризам уведен са Уставом 1910. године.  

СРПСКИ ОДГОВОР 

Одговор Срба на ове перфидије власти било је и оснивање 

културно-просветног друштва „Просвјета“. Оно је постало „матица свих 

крупних националних акција, велики народни покрет који ће као свој 

крајњи, иако прикривени, смер означити ослобођење од туђина и 

уједињење са слободном Србијом“.26 Додатна подршка развоју 

националне идеје било је покретање часописа од којих је најзначајнија 

била Босанска вила. Вила је постала модеран и актуелан часопис у коме 

се објављују научни, историјски, књижевни, политички и други чланци, 

тако да је он био „користан подједнако и у научном, историјском као и у 

националном и политичком смислу“.27 Часопис је однеговао многа имена 

српске интелектуалне елите у Босни и Херцеговини попут Милоша 

Видаковића, Димитрија Митриновића, Јована Варагића, Драгутина 

Радуловића. Њихове идеје, у атмосфери аустроугарске политике 

затирања српства, доприносиле су јачању националне идеје код младих 

револуционара организованих и у Младој Босни.  

У припреми свог деловања ови млади људи су чинили много на 

сопственом образовању и артикулисању својих идеја. Њихова намера 

била је да обједине рефлексије модерних европских идеја о идентитету 

са традиционалним вредностима које су биле ослобођене ригидности и 

учмалости. „Побуна против примитивизма, фолклоризма, 

сентименталности и непродуктивне патетичне реторике у 

књижевности; критика интелектуалне индоленције, инерције, 

                                                             
26 Боривоје Јевтић, Писци БиХ у борби за слободу. Изабрана дела, III, Библиотека 
„Културно насљеђе Босне и Херцеговине“, Свјетлост, Сарајево, 1982, стр. 72. 
27 Предраг Палавестра, Књижевност Младе Босне, Сарајево, 1965, стр. 46. 
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конзервативизма, ускогрудости, пристрасног национализма и ситног 

партизанства; захтев за демократизацијом науке и уметности, а посебно 

образовне акције на локалном нивоу, били су облици културне акције 

Младе Босне“.28 Нарочито је овај културни замах идеја у националној 

делатности подстицао својим стваралаштвом Димитрије Митриновић. 

Попут Лазе Костића,29 он се трудио да националну идеју у њеном 

уметничком изразу обогати и естетским сентиментом, притом се не 

либећи да прида првенство најрадикалнијим теоретским приступима 

надајући се њиховој социјалној примени.30 По његовом мишљењу, 

примера за то налазио је у немачком и италијанском националном 

покрету за ослобођење које је посвећено проучавао.31  

Тиме је традиција пружања отпора окупаторима попримала нове 

обрисе који су били мотивисани примерима европске револуционарне 

борбе и потраге за естетским вредностима. У таквим околностима 

критика да је српска парохијална свест уобличила националну идеју у 

ригидну острашћеност и бескомпромисност не одговара стварности. 

Породичне вредности патријахалне задруге и човекољубље проистекло 

из Христољубља су српска рефлексија универзализма хришћанске 

цивилизације која може да буде надахнута искуствима других и која 

својим примером надахнуће узвраћа. Отворена за многе идеје 

демократске провенијенције и разноврсних идеолошких набоја, српска 

национална идеја и овим примером сведочи свој отклон од 

парохијалности, истовремено указујући на неистину да је демократски 

национализам оксиоморон. Енергија синкретизма зрачила је из 

културног стваралаштва чинећи „висок култ довршености, истанчаних 

                                                             
28 Predrag Palavestra, Young Bosnia: Literary Action 1908–1914, Balcanica XL, 155–
184, стр. 174. 
29 Ближе види: Саша Марковић, Милош Савин, Хоризонти политчке мисли Лазе 
Костића, Политичка ревија, број 1, 2017, стр. 57–73.  
30 Ближе види: Димитрије Митриновић, Сабрана дјела I. O књижевности и 
умјетности, приредио Предраг Палавестра, Библиотека „Културно насљеђе 
Босне и Херцеговине“, Свјетлост, Сарајево, 1990. 
31 Andrew Rigby, Dimitrije Mitrinović a biography, The Ebor Press, York, England, 
2006, str. 5.  
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нијанси, лепих манира, чистоте и отменог склада, уз одбацивање свега 

што је приземно, грубо, банално и ниско“...32 

Снажно упориште овим погледима биле су идеје и мисија Српског 

књижевног гласника под уредништвом Јована Скерлића. Његови, као и 

текстови многих других интелектуалаца попут Слободана Јовановића, 

Радоја Домановића, Богдан Поповића, Јована Цвијића, имали су 

својеврсну улогу матичних националних бравура. Јован Цвијић је 

посебно био занимљив и због свог односа према геополитичком и 

демографском положају Босне и Херцеговине. Његови текстови били су 

вишеструка инспирација. Значајну пажњу заслужује Цвијићев чланак „О 

националном раду“ који је настао на основу изреченог у Колу српских 

сестара фебруара 1907. године. Заговарајући „истински патриотизам“, а 

не „патриотизам фразе“, Цвијић је упозоравао на сву одговорност и 

комплексност са којим се сусреће мала и млада нација. Његова мисао, 

промовисана и од других,33 била је уперена против националне идеје 

засноване на мржњи према другим народима. „У свима изложеним 

погледима о националном раду, погледима који се оснивају само на 

праву и на народној снази, не сме бити ни трага од онога што се зове 

шовинизам. Право национално осећање не сме да буде осећање мржње 

према другим народима, затим не сме да буде прецењивање своје 

вредности и права а потцењивање особина и права других народа... 

Обожавање, култ, прецењивање самога себе код народа је исто тако 

злочесто као и код појединаца... Шовинистичке тежње одговарају 

демагогији у политичком животу“.34 Да би се то остварило, према 

Цвијићу, „универзитет мора да буде носилац националне мисли“, 

односно образована интелигенција која ће морати све више да 

„комуницира и да долази у додир са културним светом“.  

                                                             
32 Предраг Палавестра, Историја модерне српске књижевности, Београд, 2013, 
стр. 143. 
33 „Три национализама у Грка, у Бугара и у Срба, искључују се међусобно до 
невероватних граница“; Стојан Новаковић, Балканска питања и мање 
историјско-политичке белешке о Балканском полуострву 1886–1905, Државна 
штампарија Краљевине Србије, Београд, 1906, стр. 68. 
34 Јован Цвијић, О националном раду, Београд, 1907, стр. 22. 
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То је био пут формирања носећег патриотског осећања којим 

треба да је „прожет живот сваке и најскромније личности у држави“.35 

Видимо да је Цвијић указао на све већи значај науке у формулисању и 

националних ставова. То је подразумевало развој постепености и 

стрпљења током дуготрајног рада са неизвесним исходом. „За све веће 

послове потребна је јака воља, која није само моментална, импулзивна, 

немирна, нестрпљива, која виче и одмах тражи све или ништа, већ је 

способна да годинама иде за својим задацима и проблемима. То је она 

велика издржљивост, која се често срета код културних народа“.36 

Тенденција развоја политичке мисли намеравала је да усвоји овакав 

приступ.37 На тај начин је дошло до својеврсног синкретизма научних 

достигнућа и политичке интуитивности. Тако остварено заједништво 

трудило се да не дозволи да интуиција загосподари мишљу и учини је 

слугом својом, али је обесхрабрена и научна сувопарност која намерава 

да загаси сваку емоцију и дерогира вољу. Искакање ирационалног 

испред рационалног или обрнуто скривало је много непознаница које су 

нагризале тек уочену стабилност и континуитет идентитета Срба. 

Цвијић је, у потпуности свестан дисконтинуитета у процесу стварања 

идентитета, у својим истраживањима трагао за елементима 

дуговечности који би очували српски народ током разних изазова. 

„Дугме, тастер на који треба притиснути да се изазове највећа сила 

његове снаге, то је осећајност (емоција), понос, образ (морални систем), 

национална мисао нарочито (политичка схватања), друге велике мисли 

које га занесу и понесу (политичка или религијска схватања)“.38 

Нашем истакнутом научнику је било страно шуровање са 

пароксизмом и био је посвећен критичар острашћености приликом 

формулисања националних и државних интереса. Међутим, анексија 

                                                             
35 Исто, стр. 18. 
36 Јован Цвијић, Формирање научних радника, 1907, Говори и чланци, Београд, 
1921, стр. 30. 
37 Ближе види: Љубинка Трговчевић, Научници Србије и стварање Југославије, 
Народна књига, Српска књижевна задруга, Београд, 1986.  
38 Јован Цвијић, Јединство и психички типови динарских Јужних Словена (1914), 
стр. 105–196, Аутобиографија и други списи, Српска књижевна задруга, Београд, 
1965, стр. 133.  
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Босне и Херцеговине од стране Аустроугарске монархије 1908. године 

била је једностран дипломатско-политички потез којег је карактерисала 

неприхватљива националистичка ароганција политичке елите 

Монархије. То је, према Цвијићу, неодржив чин који је дестабилизовао 

међународне односе и директно је био уперен против права Срба на 

сопствени национални интерес и самостални привредни и културни 

развој. „Србија је... економски затворена као у мишоловци и предата на 

милост и немилост дуалистичкој монархији. Анексијом Босне и 

Херцеговине такав се положај Србије дефинитивно фиксира“.39 

Балканска политика Аустроугарске била је, према Цвијићу, империјалног 

карактера са амбицијом освајања и антисрпског протекционизма. 

„Погрешно је на Балканском полуострву остављати да једна мала држава 

буде два пута већа од свог суседа. Мира ће бити само онда ако се строго 

пази на територијалну равнотежу ових држава“.40 У својој суштини та 

политика је у потпуности одисала неразумљивом мржњом и њена 

државна подршка јачала је широм Дуалне монархије, преливајући се 

широм европског континента.41 Мали народи, попут српског, у тим 

тренуцима сносили су последице шовинистичке визуре велике 

Монархије. Трезвено уважавајући ове околности, Јован Цвијић, који је 

био задивљен како етнологијом, тако и антропологијом, упркос свом 

научном хуманизму и истраживачком оптимизму, уверен да наступа 

време конфликта, написао је: „Српски се проблем мора решити силом“.42  

Не бежећи од конкретне геополитичке претње по српски народ, 

Цвијић „фину равнотежу између начела научне објективности и 

патриотизма, уз презирање расизма и шовинизма... није увек успевао да 

одржи“.43 Песимистичка слика будућности није била страна ни Јовану 

                                                             
39 Јован Цвијић, Анексија Босне и Херцеговине и српско питање, Београд, 1908. 
https://www.rastko.rs/antropologija/cvijic/govori-clanci/jcvijic-aneksija.html 
40 Јован Цвијић, Анексија Босне и Херцеговине и српско питање, стр. 15.  
41 Ближе види: Хана Арент, Извори тоталитаризма, Феминистичка издавачка 
кућа, Београд, 1999.  
42 Јован Цвијић, Анексија Босне и Херцеговине и српско питање, стр. 62. 
43 Слободан Наумовић, На раменима џинова: оглед о судбини научног и 
примењено-научног наслеђа Јована Цвијића у савременој српској етнологији и 
антропологији, Зборник радова Јован Цвијић и српска етнологија и 
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Скерлићу. „Данас су наши видици мрачнији, ужи и нижи, и сваки разуман 

јасно види да је прво потребно истрајати и живети као народ, и да 

очекујући човечнија и праведнија времена, треба, простонародно 

говорећи, сачувати прво своју кожу. И млади су то јасно видели, и 

национализам су ставили на прво место“.44 Мислећи људи предосећали 

су конфликт и нису желели да за њега буду неспремни, али нису желели 

и да било шта подстичу у правцу његовог развоја.  

ЗА САГЛАСЈЕМ СТАВОВА 

Преиспитивање садржаја и карактеристика националне идеје уз 

прилагођавање реторике постојећој геополитичкој реалности оставило 

је значајне трагове како у Босни и Херцеговини, тако и на простору 

Војводине. Овом приликом, у складу са интенцијом рада истичемо текст 

младог доцента на Београдском универзитету др Јевте Дедијера45 под 

насловом „Наш национализам“. Он је изашао у Сарајеву у Српској ријечи, а 

преузет је у часопису Слога који је излазио у Сомобру под уредништвом 

Јована Јоце Лалошевића, истакнутог правника, једног од иницијатора 

стварања Демократске странке у Војводини и председника Народне 

управе у време присаједињења 1918. године. 

 Са значајно присутном дозом самокритичних погледа и одлучних 

потеза, спремних и на коперниканске заокрете, а ослањајући се на 

ставове Јована Цвијића,46 аутор чланка је читалачкој публици 

представио своје виђење основих слабости национализма код Срба и 

намеру да се оне превазиђу. Основни недостатак био је епски опредељен 

                                                             
антропологија, Етнографски музеј у Београду, Етнографски институт САНУ, 
Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, 
Београд, 2016, стр. 21.  
44 Јован Скерлић, Нови омладински листови и наш нови нараштај, Српски 
књижевни гласник, 1913, XXX, св. 3, стр. 221. 
45 Ближе види: Милован Пецељ, Јевто Дедијер, следбеник Цвијићеве српске 
географске школе, Зборник радова, св. LVII, 2009, стр. 299–314. 
46 „Већина питања је била обрађена помоћу географских научних метода.“ Јевто 
Дедијер, Херцеговина, Српски етнографски зборник, издаје Српска краљевска 
академија, књига дванаеста, уредио Јован Цвијић, Државна штампарија 
Краљевине Србије, Београд, 1909, стр. 5.  
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поглед на прошлост који је афирмисао ирационалну мотивацију, а 

онемогућавао рационално расуђивање. „Ми смо народ који се епски 

васпитавао, и који на борбу и на живот сувише епски гледа... Опијени смо 

личном сујетом и главни мотив јавног рада је лична слава или чак и 

лична корист“.47 Попут Скерлића и не без његовог утицаја, Дедијер је, у 

потрази за националном стратегијом, критиковао таштину националне 

емоције. „Наше национално осећање нам често изгледа моментално и 

праскаво. Ми се одушевљавамо од времена на време. У нас се измењују 

стања сангвиничног ентузијазма и једне страшне апатије. Те промене 

имају нешто што наличи на душевно стање једног алкохоличара. Има 

читавих крајева који су живели дуго у једном безграничном 

одушевљењу, а данас су представници песимизма и скептицизма“.48 

Овакву конфузију у националној идеји било је могуће превазићи само 

образовањем и културним радом међу становништвом. „Наш будући рад 

треба да се посвети општем националном васпитању. Морамо 

просвећивати себе и широке народне масе; морамо примати много више 

савремене европске културе и морала... Наша осећања треба да се 

развијају до степена великих културних страсти, наш национализам 

треба да постане наша насушна душевна потреба“.49  

Отварање према европској култури у својој хитрини и ширини 

замаха могло је да има за последицу и утапање у шире националне 

идентитете бројнијих и јачих народа. Отуд је један део грађанског 

интелектуалног слоја Срба, тражећи свој модалитет политичке 

експресије, реаговао у смислу да је српском народу потребно ускладити 

тзв. процес демократизације, односно осавремењивање и модернизацију 

српског народа у институционалном, правном и политичком погледу са 

процесом развоја националног програма. Уважавајући промишљања о 

културној димензији националне идеје, у Сомбору се појавила и значајна 

група интелектуалаца, управо окупљена око часописа Слога. Њихова 

намера била је да у конкретним друштвеним околностима промовишу 

нове политичке принципе. Они су се ујединили око идеје незадовољства 

                                                             
47 Чланак Наш национализам, Слога, бр. 42, 17/30. окотбар 1910. године. 
48 Исто. 
49 Исто.  
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постојећим страначким животом у Срба и неадекватним ставовима 

према горућим проблемима српског опстанка. Један од најзначајнијих 

међу њима је био већ поменути др Јован Јоца Лалошевић.50 

„Демократизам као оружје и средство за ослобођење наше и за 

обезбеђење слободног народног нам живота, користан је, потребан је, 

добар је. Али демократизам као крајња циљ, као правац који води 

интернационализму није још за нас, штетан је и убитачан... Јер ако је 

истина да ће нас демократија ослободити данашњих окова, истина је и 

то да нас неће демократија, него једино национализам одржати и 

сачувати од однарођења. Демократизам је мач, национализам је штит; у 

борби за опстанак и напредак потребни су нам обоје“.51 Представљена 

публицистика, која је теоријско-полемичким тоновима давала допринос 

развоју друштвене мисли снажно је утицала и на развој политичких 

идеја и дневнополитичку делатност грађана.  

Трезвен и сталожен начин уочавања вредности сопственог 

народа, као што смо могли да приметимо, био је све чешће видљив међу 

Србима „пречанима“. Један од најзначајнијих личности овог изузетно 

значајног наратива била је Исидора Секулић, доскорашња ученица 

сомборске Српске учитељске школе и већ продорна и упечатљива 

књижевница у српском културном простору. Она се радо одазвала да 

буде сарадник часописа Нови Србин, који је у Сомбору покренуо Васа 

Стајић. Када је војска Краљевине Србије током ратних операција у Првом 

балканском рату остварила победе код Куманова и Битоља и ослободила 

Косово и Метохију, дошло је до ерупције националног одушевљења, које 

је поколењима потискивано. Поново су се чули стихови: „Сад је хора, сад 

је час, / усто Марко, зове нас! / На Косово ваља ићи. / Напред, напред, 

Обилићи !“,52 али и доскочице: „Прави Србин жели да је од сваког бољи, а 

од сина гори“.53 

                                                             
50 Ближе види: Саша Марковић, Политичка биографија Јована Јоце Лалошевића, 
Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор, 2011.  
51 Чланак др Јоце Лалошевића Демократизам – национализам, Слога, бр. 51, 19. 
децембар 1910 / 1. јануар 1911. г. 
52 Браник, бр. 205 од 11/24. октобра 1912. г. 
53 Сентомашанин, бр. 4, мај 1913. године, П. фол. 493 
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Придружујући се националном заносу услед успеха, Исидора 

Секулић је скренула пажњу да је, након достојне прославе, било 

потребно преузети одговорност у изразу сопствене националне идеје. 

Инспирисана постојећим и поменутим промишљањем српске 

националне идеје и склона јачању одговорности, Исидора је упозорила 

да национализам треба да се одупре ирационалном мистицизму. „У том 

национализму требало би да нема мистике, треба савлађивати 

мистицизам. Тај национализам треба да је и по суштини и по облику 

чиста, висока култура. Култура у најбољем смислу речи. Морал, 

хуманизам, етика, честитост. Ваљаност и честитост и првокласност не 

само српска, него човечанска“…54 Исидора Секулић је с правом указала да 

„националност није, као што се обично мисли, загађивање, мржња на све 

ненаше и претња песницом из велике одвојености и отуђености. 

Национализам је и у том, у суровом елементу народног живота, али 

стални, еволутивни национализам је ведро лице, отворена памет, 

отворено срце, несебичност, култура у најлепшем облику“.55  

Она је овим чланком намеравала да повеже и опште људске 

вредности са самосвојношћу националног израза указујући на њихову 

условљеност. „Не помаћи, него дићи треба линију националног нашег 

живота. Други, нов, сложенији облик треба да добије наша тежња за 

националним напретком. Треба да дође ново схватање, мисао уопће, не о 

нашем одношају према појединим пријатељским или непријатељским 

народима, него према човечанству... Јер само ствар човечанства је стално 

велика, опћа и света, и тек кад се и ми с њом свежемо, наши циљеви 

постају апсолутно оправдани и моћни. Иначе, код културног националца 

настају часови смућености, незадовољства, сумње и патње, због уског 

једноликог схватања... Док смо уско и само својски национални, а не и 

човечански национални, не можемо имати високих максималних 

радова“.56 Можда неко може погрешно да закључи је такав ток мисли 

                                                             
54 Исидора Секулић, Културни национализам, Нови Србин, јануар-јуни 1913, 
Сомбор.  

 
55 Исто. 
56 Исто, стр. 28. 
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Исидору Секулић водио према оправдању постојања Дунавске монархије 

као амортизеру и врхунском упијачу национализама малих народа. 

Управо супротно, та државна творевина за Исидору Секулић, баш из 

разлога што је спутавала националне идеје и политички их негирала, 

уприличила је себи сирове идеје националног опстанка. Тако је 

Аустроугарска монархија била претња, а не афирмативна средина за 

шире „човечанске“ политичке намере, која не хармонизује, него 

супротставља. „Све то можда и не може друкчије у држави која такорећи 

ниједном свом поданику није своја. Каква је то необична монархија која 

се зове онако како јој се не зове ниједан поданик? И какво је празно и 

лажно име њено, кад се од њега, као од увреде, бране и отресају толики 

милиони поданика“.57 Исидора Секулић је критиковала приступ 

наводног наднационалног кохабитирања који је само декларативно био 

успешна замена за националистичку територијалност, са изразитим 

етничким набојем.  

Овај идеализам, због подстицане самодовољности национализама 

неких балканских народа, могао је да буде извор рањивости српске 

националне идеје. Могуће да је и зато одговор већине Срба био снажно 

инсистирање на експлоатацији, уз велике жртве остварених успеха 

националне борбе. То за Исидору Секулић није било спорно, све док је тај 

чин успеха имао ноту националног достојанства, сувишан тренутак 

преко тога није био прихватљив без обзира колико примамљиво и 

славодобитно изгледао у својој појави. Промишљање националне идеје 

наводило је Исидору Секулић, али, видели смо и не само њу, да се од 

егзалтације суздржи и посвети стварању српског националног окружења 

које стратешки налази разумевање за демократске процесе у држави 

која не оспорава и право на националне изразе других.58  

Врло често у дневнополитичкој реторици и националистичком 

импулсу таква визија улоге интелектуалца била је представљена као 

анационални галиматијас расрбљене грађанске елите. Она је, по том 

                                                             
57 Исидора Секулић, Шумановићи, Војводина–Србија 1912–1914, Записи, Матица 
српска, Суботица, 1964, стр. 142–143.  
58 Ближе види и: Коста Стојановић, Слом и васкрс Србије, приредио и поговор 
написао Слободан Турлаков, Радио Телевизија Србије, Београд, 2012.  
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тумачењу, желела да Срби постану лојални грађани угарске домовине, а 

ту њихову националну издају дефинисала је као спремност да се без 

отпора прихвати друштвена стварност. Треба овом приликом истаћи да 

је коректан и уравнотежен критички тон према националној 

самокритици био оправдан, али је њен мисаони и реторички развој 

могао да одведе у другу непромишљену крајност о којој дијалектички 

сведочи и савремени тренутак.59 Овакав приступ упозорава нас на 

самокритику до неподношљивог тоналитета аутошовинизма која је, 

услед неуравнотежености посматрања проблема, тонула у својеврстан 

нихилизам.  

Очигледно да је Исидора Секулић била свесна ове опасности 

неконтролисане самокритике, између осталог и зато што је њен став 

опстајао на два темељна стуба. Најпре, на неуморном раду на сопственом 

образовању који је страх од непознатог које нуди стваралаштво других 

народа претварао у радост разумевања неизбежног космополитизма, 

који управо проистиче из негованих националних идентитета насупрот 

интернационализму који их негира. И, са друге стране, њена инспирација 

је било и сазнање да није усамљена јер су стваралачки домети у вези са 

националном идејом у предратној српској културној средини више него 

видљиви и узорни. Најзначајнији сегмент на овај начин препознатљивог 

                                                             
59 „Ми имамо један агресиван, бахат, за колектив често неподношљив 
менталитет. Наша спонтаност се претвара и у просташтво у комуникацијама са 
људима других народа и језика. На објективним надмоћностима и стваралачким 
и слободарским вредностима наше прошлости, ми Срби смо засновали једну 
супрематију према осталим балканским и југословенским народима и 
неуважавање различитости. ...Много смо криви за србофобију зато што је наш 
цивилизацијски ступањ у целини необично низак. Има много непросвећености, 
нереда и баналности у нашем животу... Тај низак квалитет живота и ступањ 
односа са другим срединама, јесте наша кривица“; Славољуб Ђукић, Човек у свом 
времену – разговор са Добрицом Ћосићем, Филип Вишњић, Београд, 1989, стр. 
308. „Постали смо поводљиви, снисходљиви и поткупљиви. Стекли смо 
интелигенцију која никада није била бројнија а мање креативна, која се знатним 
делом отуђила од народа дајући му мало, а желећи да му узме све. Духовно 
разбијени, ми данас не знамо шта хоћемо и шта можемо. Као после сваког 
невремена, нама је на површину избио талог који загушује ток матице“; 
Василије Крестић, Духовни проблеми српског народа, Академија науке и 
умјетности Републике Српске, Бања Лука, 1999. 

http://www.rastko.rs/istorija/delo/12886. 
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наратива о српској националној идеји био је, са једне стране, критика 

националног романтизма, односно претеране самоуверености без 

рационалног утемељења и, са друге стране, доживљај националне идеје 

као никад завршеног процеса развоја који прати савремена идејна и 

идеолошка кретања и ствара сопствене рефлексије у вези са тим. Уз 

националне популисте,60 овом дискурсу били су супротстављени и 

комформисти који су подршку владајућем режиму Монархије темељили 

на притворности или кетманству.61  

Њихова оданост била је последица прилагодљивости и 

неповерења, а не признања и патриотизма. Овакав притворан карактер у 

том тренутку могао је да одговара српским националним интересима јер 

је суштински био супротстављен постојећој држави. Међутим, постојала 

је оправдана опасност да такав однос буде продужен и након промене 

државног оквира, без обзира што је та промена била остварење српског 

националног интереса. Њихов равнодушан став према власти значио је 

најпре њихово неповерење према држави као институцији која је била 

инструмент властољубивости, а потом и сумњу у демократичност 

развоја земље.  

Национална идеологија сопственог народа у овом контексту била 

је идентична националној идеологији било ког другог народа. С обзиром 

на то да је идеологија, уколико се наслаге наводног смисленог постојања 

одстране, имала крајње прагматичан макијавелистички циљ преузимања 

и одржања власти, тензије које су постојале у вези са тим у друштву, а 

односиле се на модалитет наметљивости, учиниле су разарање 

демократских потенцијала друштва и наводиле становништво на 

                                                             
60 Популизам је фарса о сопственој моћи и највећи је противник оном који 
полаже наде у њега. „Ова пасивна маса је најчешће база цезаристичке, 
'плебисцитарне' демократије... Она, истина, ништа не одлучује, али се њена 
'политичка' активност исказује... у активном потчињавању вођама. У ствари, то 
је фиктивна политичка активност јер се иза громких аплауза, скандирања и 
овација вођама крије она врста немоћи која је мајка сваке тираније.“ Љубомир, 
Тадић, Наука о политици, Рад, Београд, 1988, стр. 324. 
61 „Кетман, дакле, налаже оним који га практикују да о својим истинским 
уверењима ћуте... Онај ко упражњава кетмана глуми, заправо, човека неких 
других уверења“. Чеслав Милош, Заробљени ум, БИГЗ, Београд, 1985, стр. 263, 
264.  
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проналажења modus vivendi насупрот слободном и одговорном 

прихватању нових вредности уколико су заиста постојале. Људи су се 

прилагођавали онима који су наметали своје ставове јер су своје 

неслагање и евентуални отпор претпостављали убеђењу да ће се 

временом, због противуречности које је оптерећују, наметљива 

идеологија урушити. У међувремену, свој опстанак видели су у активном 

животу у идеолошком друштву, а са надом да ће њена пролазност ипак 

победити. Против ове равнодушности управо је требало неговати развој 

националне идеје која је правила отклон како од неповерљивости у 

сопствене могућности, тако и од претеране опседнутости сопственим 

дометима.  

ПРЕМА ЗАКЉУЧКУ 

Српски културни простор, иако дисперзиван у модалитетима 

наступа, одисао је јединственим идејним приступом. Он је испољавао 

критички приступ према идеолошким утицајима из Европе, а што је било 

у складу са побољшањем нивоа и квалитета образовања. Осим тога, све 

више и импресивније се неговала одговорност исписане речи и 

последице њеног тумачења. И у околностима подстицаног пароксизма и 

острашћености моћнијих и неувиђајнијих попут Аустроугарске 

монархије, прибраност и мирноћа у наративу излагања српске 

националне идеје одавала је утисак истрајности, посвећености и 

одлучности у остварењу сопствених ставова. Уверење да ће овај приступ 

довести до коначног српског заједништва у државном оквиру није 

клонуло ни пред очигледним једностраним активностима у вези са 

анексијом Босне и Херцеговине. Нарушавање одредби Берлинског 

конгреса био је озбиљан ударац постојећем међународном праву. Био је 

то наговештај да незадовољни политички фактори, у осећају импресивне 

моћи, теже да прилагоде светски поредак својој визији у којој је Србима 

будућност била потпуно неизвесна. Умерен и научно опредељен, Јован 

Цвијић, велики узор многобројних српских интелектуалаца, управо зато 

што је био посвећен, национално утемељен и емотивно одговоран, чини 

нам се, правовремено је упозорио на опасност да Срби буду милитантно 

прегажени. Позив на одбрану проистицао је из родољубља и 

патриотизма који су били угрожени прекомерном и несхватљивом 

мржњом. У том духу одвијала се и кореспонденција и дијалектика 
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националних и културних идеја међу Србима из Босне и Херцеговине и 

данашње Војводине, ондашње Јужне Угарске. Њена примерена 

одговорност учинила је да након Великог рата српска интелектуална 

елита буде спремна за суочавање са новим изазовима у којима је нада 

могла и да копни услед политичког утилитаризма недовољно увиђавних 

приликом остварења југословенског државног пројекта.  
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ДИПЛОМАТИЈА ИМПЕРАТОРСКЕ РУСИЈЕ О АНЕКСИЈИ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ  

„ПОЛИТИКА БАЛАНСИРАЊА“ 1908–1909.1 

Апстракт: Две велике међународне кризе на почетку 20. века 
обележиле су године уочи Великог рата: Прва се тицала анексије Босне и 
Херцеговине; друга Балканских ратова и територијалног преобликовања 
Југоисточне Европе. Прва од њих изазвала је знатне потресе у првом 
реду у односима Русије и Централних сила у чијем средишту се 
неизоставно нашла и Краљевина Србија. Уделу руске дипломатије 
посвећен је и рад о Анексији, који показује сву сложеност односа међу 
великим државама уочи и после анексије Босне и Херцеговине, дакле, 
током 1908. и у првој половини 1909, када су Русија и Србија прихватиле 
Анексију као свршен чин. 

Кључне речи: Анексија, Босна и Херцеговина, Русија, Аустроугарска, 

Србија, међународни односи. 

 „Курс споразумевања и балансирања“, прихваћен од царске 

владе, већ у првим годинама прошао је проверу. Уговор са Јапаном, 

потом и са Великом Британијом, ослабио је напетости у Азији и вратио 

руску политику традиционалном европском и блискоисточном смеру. У 

другим околностима, у много спокојнијој епохи, он би имао изгледа да 

донесе потребан предах, „нужан за успех унутрашње консолидације и 

успостављањa војне моћи земље“, али у одвећ сложеним приликама 

почетком 20. века вероватноћа таквог исхода знатно је умањења. 

Постреволуционарни период у историји Руске империје везан је за 

реформаторску делатност Петра Столипина. Централно место у 

                                                             
1 Рад је настао као резултат пројекта Срби у Босни у Босни и Херцеговини од 1463. 
до 1918, Покрајинског секретаријата за високо образовање и 
научноистраживачку делатност АП Војводине. 
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замислима Столипина заузимало је аграрно питање. „Било је у њега и 

других пројеката преображаја земље“, али за њихову реализацију нужно 

је било осигурати „двадесет година спокојства, унутрашњег и спољњег“. 

У спољној политици Столипин је иступио као присталица „политике 

балансирања“, засноване на „принципу разумне опрезности, очувања 

престижа и достојанства Русије као велике светске државе“, уз 

истовремено избегавање „непријатних ... авантура“, као што је била она 

на Далеком истоку, која је довела до руско-јапанског рата. Столипин је у 

писму А. Извољском изложио своје погледе да би у спољној политици 

требало избегавати нове међународне заплете, јер „свака година мира 

јача Русију не само с војног и поморског гледишта већ и у финансијском 

и економским погледу“. 2 

Министар спољних послова Извољски делио је мишљење 

Столипина, мада се са њим разилазио у оцени неопходног временског 

предаха и перспектива „дипломатских комбинација“. После обиласка 

престоница западноевропских држава у јесен 1907, министар Извољски 

је у извештају цару оценио: да су после „смиривања које је наступило у 

Империји“ и после „закључивања дипломатских споразума који су нас 

осигурали од могућности нових компликација на Истоку“, настали 

услови који су „вратили Русији потпуну слободу акције и повратили јој 

место које јој припада у реду великих европских држава“. Закључивао је 

да су „настале повољне могућности за активнију спољну политику, коју 

би требало усмерити на добијање енергичније подршке Француске ... у 

                                                             
2 У септембру 1907. Извољски се у Бечу састао са Еренталом и том приликом му 
предложио „да се обе земље међусобно информишу о коначним циљевима сваке 
од њих, и потреби свестраног споразума о свим будућим променама“. Ерентал не 
само да је уверавао Извољског да Аустроугарска остаје привржена ранијим 
споразумима, него и да је спремна да продуби сарадњу са Русијом. Том 
приликом је Ерентал наговестио и могућност обнове Тројецарског савеза, о 
чему је Извољском говорио и престолонаследник Франц Фердинанд. У потоњој 
заједничкој изјави двојице министара саопштено је да се Мирцштегски 
споразум продужава до 1914, при чему су две силе позвале балканске државе „да 
не распирују нереде у Македонији“. И. В. Бестужев, Борьба России по вопросам 
внешней политики 1906 – 

1910. гг. Москва 1961, 187; В. М. Хвостов, История дипломатии, Москва 1963, 
640–641; Ю. В. Лунёва, Босфор и Дарданелы. Тайные провокации накануне Первой 
мировой войны (1907–1914), Москва 2010, 12–53. 
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интересу руске политике на Блиском Истоку, зближавању с Британијом, 

споразумевању с Аустроугарском, ради сређивања прилика на Балкану“, 

убрзати решење измене споразума о мореузима у корист Русије. Намера 

Извољског била је да отпочне с политиком чији би циљ био 

споразумевање са великим државама, што би омогућило балансирање 

између два политичка и војна блока. Русија се релативно брзо опоравила 

од „последица револуције“, али Столипин није успео да у тако кратком 

року реализује своје реформске замисли „које су захтевале огромна 

финансијска средства, искусне кадрове и подршку целокупног 

друштва“.3 

Руску владу је више од свега узнемиравао положај на Блиском 

Истоку, где су Централне државе имале изразито утицајну позицију. 

Политика Drang nach Osten претила је да учини крај вековном утицају 

Русије на Балкану; њен циљ је био да обезбеди Немачкој контролу над 

мореузима и тиме осигура продор у Персију. Петрограду није остављена 

могућност да постигне прихватљив споразум са Централним силама. 

Одустајање Аустроугарске од политике заједничког деловања на 

Балкану постало је очевидно већ почетком 1908. Царској дипломатији је 

пошло за руком да „пресретне један извештај турског амбасадора из 

Беча, из кога се јасно видело да Аустроугарска одустаје од подршке 

суштинским реформама у Македонији раније договореним са Русијом“. У 

замену за то, Аустроугарска је од султана добила признање свог 

преовлађујућег утицаја у Солунском и Косовском вилајету и сагласност 

за градњу железнице од Босне преко Новопазарског санџака до 

Митровице, те њено сједињење железничком линијом са Солуном. Као 

потврда реченог уследила је изјава Ерентала у парламенту о градњи 

железнице према Солуну, што је Извољски оценио као крај 

                                                             
3 Столипину није било суђено да оствари своје замисли, „брзо је потрошио 
кредит поверен од цара и дворјанства“. У тренутку атентата на Столипина 1911, 
каријера председника Савета министара била је завршена, „смрт га је избавила 
од неминовне оставке“. S. Živanov, Rusija i raskol Evrope. Odnosi između evropskih 
sila pred Prvi svetski rat. Od Berlinskog kongresa do početka rata (1878–1914), Beograd 
2005, 96–97; И. Б. Бестужев, нав. дело, 49–50, В. В. Игнатъев, Внешнаяя политика 
России 1907–1914. гг., Тенденции, люди, события, Москва 2000, 58–59. 
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Мирцштегског уговора.4 Потом је 25. маја приспео извештај амбасадора 

Зиновјева из Цариграда, у коме је стајало да су турски министар спољних 

послова и аустријски амбасадор потписали „посебан протокол“ о 

концесијама у Солунском и Косовском вилајету, „дајући тиме монопол на 

експлоатацију пруге првенствено Аустроугарској“. Планови Немачке у 

Персији терали су Русију да потражи подршку других заинтересованих 

држава, међу које је у првом реду спадала Велика Британија.5 

Почетком фебруара 1908. Немачка је добила начелну сагласност 

султана за градњу наредне фазе Багдадске железнице, у дужини од 

осамсто четрдесет киломатера, да би 20. маја био потписан и међусобни 

уговор, што је представљало нови, велики успех Немачке у потчињавању 

Турске.6 Немачка је уз то значајно проширила и трговину са Туском и 

                                                             
4 Уговор је закључен у октобру 1903, њиме је разрађен план реформи у 
европском делу Османског царства. 
5 Аустроугарски министар спољних послова гроф Голуховски, претходник грофа 
Ерентала, недвосмислено се изјаснио да би његова земља одговорила ратом на 
сваки покушај стварања велике Србије или велике Црне Горе, што би учинила и 
у случају руског запоседања Цариграда. „Када би се између Адрије и Дунава 
створила једна велика држава, Аустријом се више не би могло управљати“, јер 
би је, говорио је Голуховски, „центрифугални словенски елементи растргли“. 
Голуховски је, да би то спречио, заговарао да се што дуже одржи постојеће 
стање, да се током протока времена Турска замени „новим аутономним 
државама. При чему је предност давао стварању што је могуће веће Грчке, 
велике Румуније, велике Бугарске, слабе Србије, мале Црне Горе и на крају 
слободне Албаније“. Унутрашња криза са једне стране, те потреба јачања 
међународних позиција Аустроугарске, условили су да на кључне позиције у 
држави дођу енергичне личности. Министар спољних послова, тиме и 
председник заједничке владе, постао је 26. октобра 1906. Алојз Лека фон 
Ерентал, док је за начелника Генералштаба 24. новембра постављен барон 
Франц Конрад фон Хецендорф. В. Ћоровић, Односи између Србије у Аустро-
Угарске у XX веку, Београд 1992, 36–37; Восточный вопрос во внешней политике 
России. Конец XVIII – начало XX в, Москва 1978, 301–317; В. И. Шпилъкова, 
Младотурецкая революция, Москва 1977, 90. 
6 Односи између Русије и Турске додатно су се заоштрили крајем 1907. и 
почетком 1908, услед окупације последњег дела северне Персије, услед чега се у 
близини руске границе усредсредио знатан број турских војника. Намесник 
Кавказа кнез И. В. Воронцов-Дашков мислио је да се Турци спремају да у савезу 
са Немачком нападну Русију. Начелник Генералштаба Ф. Ф. Палицин је стога 
саветовао цару да од Турске ултимативно захтева повлачење војске. Штавише, 

 



ДИПЛОМАТИЈА ИМПЕРАТОРСКЕ РУСИЈЕ О АНЕКСИЈИ БОСНЕ … 

 

437 

учврстила место међу њеним најзначајнијим зајмодавцима. Иза тога су 

отпочели преговори о немачко-турском политичком и војном споразуму, 

усмереном првенствено против Русије и држава Антанте. Односи 

Централних сила и Русије стално су се погоршавали, док руска рачуница 

на подршку Француске није била реално утемељена. Француска 

дипломатија није подржала предлог принудних мера у односу на Турску, 

у вези са програмом реформи у Македонији. Париз се плашио штете коју 

би то могло донети власницима „турских акција“. Извештаји посланика у 

Цариграду Нелидова нису били охрабрујући. Нелидов је упозоравао да 

савезничка подршка на Блиском истоку, како због унутрашњег положаја 

Русије, тако и услед „политичког правца републике, не може бити 

делотворна“. Чинило се да у датом тренутку веће могућности у 

плановима ширења руског утицаја у Турској нуди окретање Великој 

Британији. На прелому векова енглеска влада одустала је од ранијег 

става о неопходности очувања целовитости Османског царства, да би 

потом заузела курс усмерен ка „његовом разбијању са циљем заузимања 

арабијских земаља“. Велика Британија је тај циљ намеравала да оствари 

заједно са Русијом. У писму од 13. јануара 1908. посланик у Лондону 

Бенкендорф је истицао: „У односима Енглеске и Русије дошло је до 

великих промена, за нас у пожељном смеру и све указује на трајност тог 

новог курса“. На даљи развој сарадње са Лондоном у региону Блиског 

Истока могло је утицати само потпуно окретање руске политике према 

Антанти. 7 

О ситуацији на Блиском Истоку расправљало се на Специјалном 

саветовању8 државног, политичког и војног врха 21. јануара 1908, где су 

се испољиле знатне разлике у погледу мера које Русија „може и треба да 

предузме, суочена са растућом опасношћу за мир услед нарушавања“ 

                                                             
Палицин је био спреман да поведе против Турске „мали победоносни рат“. К. Ф. 
Шацилло, Россия перед Первой мировой войной, Москва 1974, 30–31 
7 А. М. Зайончковский, Подготовка России к мировой войне в международном 
отношении, Ленинград 1926, 151–152. 
8 „Специјално саветовање (Особое совещание) представљало је раније 
установљену и уобичајену форму саветовања цара (или његовог 
опуномоћеника) са најистакнутијим личностима двора, владе, војске и људи од 
посебног царевог поверења о изузетно важним питањима царства. Њиме је 
председавао цар (или лице које он овласти) ...“ 
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постојећег стања на Балкану. Саветовање је сазвано у циљу разматрања 

проблема Турске и Балкана, са намером да они, како је то одобрио и цар, 

буду „обухваћени у свој својој ширини“ и разматрани са становишта 

општег „стања међународних односа и међународног положаја Русије“. 

Извољски је говорио о напетој ситуацији на „турском истоку“, као и о 

томе да „развој догађаја у рејону не контролише Русија“. У случају неке 

нове кризе, упозоравао је Извољски, пасивном позицијом Русија 

„ризикује да изгуби и плодове својих вековних напора, ... и улогу велике 

силе“, чиме би дошла у положај државе од другоразредног значаја. 

Извољски је зато сугерисао заокрет ка офанзивној политици у савезу са 

Француском и Енглеском. Излаз из тог тешког положаја видео је у 

„тесној сарадњи са Енглеском“, при чему је наглашавао да би „лако било 

искомбиновати заједничке војне мере две државе у односу на Турску“. 

Извољског је подржао само начелник Генералштаба генерал Палицин, 

који је такође говорио о опасностима по Русију услед учвршћивања 

војног положаја Немачке у Малој Азији.9  

Извољског нису подржали представници војске, министар 

финансија и председник Савета министара Столипин. Помоћник војног 

министра генерал А. А. Поливанов је указивао на општу војну 

неспремност Русије за „офанзивну политику“, јер снага армије још није 

била обновљена после рата са Јапаном; упозоравао је да су за довођење 

армије у поредак „потребна огромна средства и време“. Поливанов је 

тврдио да је руска војна моћ таква „да сумњи подлеже офанзивни наступ 

чак и против Турске на кавкаском фронту“. Поморски министар И. М. 

Диков је указивао да „Црноморска флота у садашњем тренутку није 

спремна за војна дејства, а тиме ни за акције против утврђења на 

Босфору“. Министар финансија Коковцов није сматрао могућим „насилно 

решење руско-персијске распре“, јер је за њега много важније било 

балканско питање. Коковцов је оценио да финансијско стање у којем се 

налази Русија „не допушта вођење офанзивне политике која прети 

ратом“. Када је Извољски поново заговарао мишљење да се „напусти 

стање строго одбрамбене политике“ и да се поведе одлучна политика, 

како то доликује великој држави, у дискусију се умешао Столипин. 

                                                             
9 А. С. Суворин, Дневник, Москва–Петроград 1923, 376. 
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Председник владе је био најодлучнији противник офанзивне политике: 

„У садашњем тренутку Министарство спољних послова ни на какву 

подршку за одлучну политику не може да рачуна, с обзиром да се Русија 

још опоравља од револуције и сабира снаге“. Нова мобилизација у Русији 

дала би само нову снагу револуцији „из које ми са толико труда 

покушавамо да изађемо“. Столипин је у извештају био недвосмислен: „У 

случају већих заплета на Балкану ми верујемо у дипломатско искуство 

министра спољних послова. У његовим рукама је сада полуга без тачке 

ослонца, али Русији је неопходан предах, после чега ће она ојачати и 

поново заузети место које јој припада – ранг велике државе“. Као и на 

претходном Саветовању у августу 1907, Столипин је био категоричан: 

„Наша ситуација не дозвољава нам да водимо офанзивну политику“.10 

 Столипин је закључио да Русија „не може да се одлучи на 

авантуристичку политику, па чак и да се активно испољава у 

међународним пословима“, у садашњем тренутку свака политика „осим 

строго одбрамбене, представљала би ... глупост ненормалне државе“. 

Савет државне одбране Русије, после темељног претреса, донео је крајем 

јануара 1908. закључке: „1) Признати да је – због крајње дезорганизације 

материјалног стања у армији и неповољне унутрашње ситуације – сада 

неопходно избегавати примену таквих агресивних акција које могу 

изазвати политике компликације; 2) Прихватити да основом за избијање 

рата могу да послуже само такве акције страних држава које наносе 

суштински и за народну свест очевидни удар достојанству и части 

Русије“.11 Император је такав закључак одобрио, да би на маргини 

записника то још једном потврдио: „Сагласан! Ко се чува и Бог га чува!“. 

Министарство спољних послова Русије требало је у тим оквирима да 

тражи излаз из нарастајуће кризе, при чему му није преостало пуно 

маневарског простора. Како је Столипин закључио, Извољски је могао да 

се ослони „само на (своје) дипломатско искуство“.12 Истовремено је 

Министарство спољних послова, у духу поменутих договора Русије и 

Аустроугарске, припремило за почетак 1908. документ насловљен 
                                                             
10 S. Živanov, Rusija i raskol Evrope, 103–104. 
11 Rusija i aneksiona kriza 1908–1909, priredio B. Pavićević, Titograd 1984, 101–102. 
12 В. М. Хвостов, История дипломатии, 643–644; S. Živanov, Rusija i raskol Evrope, 
104. 
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Општа ситуација на Балканском полуострву, у којем је доказивало да је 

у интересу Русије и очување Османског царства и статуса кво на Балкану. 

Одбачена је и идеја о стварању антиаустријског савеза балканских 

држава, за кога је речено да је „превремен и да је ствар будућности“. 

Аустроугарска је, насупрот тежњама Русије, отпочела да све отвореније 

спроводи своју агресивну политику на Балкану, мимо споразума у 

Мирцштегу. То се огледало у политици све већег притиска на Србију, „у 

позицији око реформи у Македонији и о изградњи санџачке пруге”.13 

У тако сложеној ситуацији Извољски није могао да делује 

одлучно. Његови дипломатски маневри имали су недоследан карактер – 

били су условљени потребом балансирања међу државама. Већ 4. 

фебруара Извољски је уручио аустријском посланику Бертхолду ноту и 

писмо поводом железничких14 и других економских планова Беча на 

Балкану, оценивши их као покушај нарушавања статуса кво, што 

присиљава Русију да предузме одговарајуће мере ради заштите својих 

интереса. Истог дана Извољски је изјавио енглеском посланику 

Николсону да би хтео „да напусти заједничко деловање са Аустријом и да 

се приближи оним државама које искрено желе реформе“.15 У фебруару је 

руско Министарство одлучило да удовољи молби Србије за подршку код 

Турске за концесију за градњу Дунавско-јадранске железничке линије. 

Русија је такође отпочела израду новог пројекта реформи у Македонији. 

Велика Британија се са наклоношћу односила према предлогу Извољског 

о сарадњи у погледу реформи у Македонији. Англофил по убеђењу, 

уверен уз то у снагу Велике Британије, Извољски је настојао да што 

чвршће веже Петроград са Лондоном, ради заједничког притиска на 

Порту. Циљ руског министра је био да анулира немачки утицај у 

                                                             
13 К. Б. Виноградов, Боснийский кризис 1908–1909 гг. – Пролог Первой мировой 
войны, Ленинград 1964, 62–68. 
14 Разлог је лежао у томе што је Ерентал 14. јануара 1908. упутио аустријском 
посланику у Цариграду ноту у којој је тражио да пред Порту изнесе питање о 
градњи железничке пруге преко Новопазарског санџака до Солуна. Железничка 
линија, у случају њене градње, отворила би директан пут Аустроугарској до 
Солуна и учврстила везе Централних сила са Турском. Било би то директно 
нарушавање руско-аустријског споразума.  
15 Rusija i aneksiona kriza, 101; F. R. Bridge, From Sadova to Sarajevo: The Foreing 
Policy of Austria-Hungary 1866–1914, London–Boston 1972, 298. 
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Цариграду и, уз подршку Велике Британије, приволи Турску да у корист 

хришћана Старе Србије и Македоније спроведе реформе. И Форин офис је 

заинтересованим државама упутио свој програм промена у Македонији, 

„предлажући за њу фактичку аутономију“ под контролом европског 

концерна држава. Царска дипломатија је 29. фебруара иступила са 

контрапредлогом који је унеколико умерио енглеску замисао. Енглески 

пројекат имао је за циљ да удаљи Русију од Аустроугарске и тешње је 

веже у балканском питању са западним државама. План Велике 

Британије био је да стекне подршку Русије за своју политику „сређивања 

прилика“ у Османском царству. Како је план Велике Британије наишао на 

противљење Беча и Берлина, Русија је „понудила свој пројекат да се 

дотадашња двојна руско-аустријска контрола у Македонији пренесе у 

надлежност конзорцијума пет европских великих сила“.  

Усаглашавање енглеског и руског пројекта текло је доста 

успешно, па је 24. марта Николсон обавестио првог лорда адмиралитета 

Гошена да је „Мирцштегски споразум мртав, као ексер од врата“.16 Та 

изјава сведочила је само о жељама Лондона, мада је, како ће се и 

показати, била преурањена. Чинећи кораке у правцу зближавања са 

Лондоном, царска дипломатија није одустала од намере да се договори и 

са Аустријом. Цар Николај је у разговору са аустријским послаником 

Бертхолдом 28. фебруара 1908. „прозвао Ерентала због преурањеног 

пројекта о железници“. Император се изјаснио за политику сарадње са 

Аустроугарском на Балкану, као једино исправну, при чему је цар 

упозорио да је ту политику нужно спроводити и у будућности, без обзира 

на све тешкоће. У говору у Думи 17. априла 1908, одржаном на захтев 

посланика и уз одобрење цара и владе, Извољски је још једном указао на 

„непроменљиву позицију“ своје владе. „Русија као и раније не тражи 

никаква територијална стицања на Балканском полуострву, него само 

тежи побољшању судбине хришћанског становништва Турске, мирном 

развоју балканских држава и очувању статуса кво. На том путу она је и 

убудуће спремна да лојално иде како са Аустроугарском тако и са свим 

оним државама које заједно са нама теже истом циљу“. Извољски је 

компромисну политику пренео и на питање железнице, као и на реформе 
                                                             
16 F. R. Bridge, nav. delo, 299; История внешней политики России. Конец XIX начало 
XX в, Москва 1997, 226–227. 
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у Македонији, не одричући пожељност руско-аустријског споразума. 

Руски дипломата је настојао да на Беч утиче и посредством Немачке, тим 

пре што је одраније био познат „основни постулат“ немачке политике 

коју је формулисао канцелар Билов: „Најважнији за нас су односи са 

Аустријом, важније него било када, јер Аустрија је наш најпоузданији 

савезник“.17 

И Ерентал се упустио у дипломатски маневар, па је 18. априла 

упутио писмо Извољском у којем је указивао на неопходност да се на 

новим основама прошири споразум из 1897. У том светлу је аустријски 

министар предлагао координацију политике две државе на Балкану и у 

будућности, уз могућност разматрања пројекта о железници и 

реформама у Македонији. Извољски је прихватио тако широко 

постављен проблем, уз обећање да ће „после пажљивог ишчитавања 

аустријског документа дати свој одговор“. Растућа опасност од Немачке 

водила је Русију чвршћем повезивању са Великом Британијом, што је 

олакшавало њихово међусобно зближавање, чему је требало да 

допринесе и сусрет цара Николаја II и краља Едварда VII у Ревелу 

(Талину) 9. и 10. јуна 1908. 18 Државни делатници Велике Британије 

тежили су да са Русијом размене мишљење и о питању будућег сукоба са 

Немачком. Краљ Едвард је истакао да сусрет отвара нову страницу у 

међусобним односима, (те) да се о везама две државе може говорити као 

о односима „заснованим на благонаклоном пријатељству и поверењу“. 

Помоћник министра спољних послова Хардинг говорио је о знатној 

улози коју ће одиграти Русија у сасвим извесном енглеско-немачког 

сукобу због поморског наоружања Немачке. Изражена је и жеља Лондона 

да види Русију моћну и јаку „како на копну, тако и на мору“. Отуда је 

произилазила и Хардингова изјава о неопходности успостављања 

срдачних и пријатељских односа са Русијом какви постоје између 

Лондона и Париза. То што је Хардинг излагао дипломатским језиком, 

први лорд адмирилатета Фишер изложио је Столипину са војничком 

                                                             
17 S. Živanov, Rusija i raskol Evrope, 105. 
18 А. В. Игнъатев, Внешняя политика России 1907–1914, 68–71. 
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отвореношћу: „Поставите своје снаге на западну границу и попуните 

залихе војне опреме“.19 

Другачија је била намера царских државних делатника, који су 

тежили да усагласе односе у конкретним питањима: (о) реформама у 

Македонији; градњи железнице на Балкану; (и) мерама које треба 

предузети против револуције у Персији. Проблем општеевропског 

зближавања ни Столипин ни Извољски нису отворено постављали, мада 

су обојица стајала на становишту да је неопходно „западну границу 

учинити непроходном за Немачку“. Никакав општеполитички или војни 

споразум током сусрета у Ревелу није био закључен. Извољски и Хардинг 

су се у основи сагласили само око пројекта реформи у Македонији, са 

циљем да се за Македонију обезбеди аутономија под контролом 

европских држава. Саговорници су разменили мишљења о целом низу 

питања „од интереса за обе стране, од Северног мора и Балтика до 

граница Авганистана“. Средишњи проблем тицао се свакако Персије, али 

су изостали било какви конкретни предлози. Иако сусрет двојице 

дипломата није добио одговарајући међународни одјек, утицао је на 

потоње зближавање Русије и Велике Британије и „изазвао додатну 

нервозу у Немачкој“, међу јавним делатницима и у штампи. Негативан је 

био одјек и у Бечу, који је на догађаје гледао као на покушај игнорисања 

његове улоге у балканским питањима. Ерентал се ипак надао да у 

Петрограду неће одустати од могућег споразума са Аустроугарском. 

Ревелски сусрет изазвао је неспокојство и у Турској, што је само 

привремено успорило њено приближавање блоку Централних сила. 

Руски амбасадор у Берлину упозоравао је на забринутост Немачке због 

посете Извољског, као и на уверење да се може рачунати „с могућношћу 

новог тројног споразума англо-француско-руског“. Амбасадор је 

указивао да немачка јавност изражава „горчину на рачун Русије, која 

наводно иде у сусрет немачком супарнику и непријатељу – Великој 

Британији“. Посланик је упозоравао Петроград да треба да буде опрезан 

„да не би својим поступцима додатно изазивао Немачку“. У намери да 

избегну даље погоршавање односа са Централним силама, император и 

                                                             
19 British Documents on the Origins of the War 1898–1914, London 1930 (даље: BD), 
Vol. 5, № 195; Ј Fischer, Memories by Admiral of the Fleet Lord Fischer, London-New 
York 1919, 187 i 273. 
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Извољски настојали су да увере Берлин и Беч да Петроград „ни у ком 

случају не мења курс своје спољне политике“.20 

Колико је руско-енглеско зближавање представљало за Турску 

додатни подстицај за приближавање Централним силама, оно је у 

Француској наишло на једнодушну подршку. Уследило је затим ново 

продубљавање руско-француских односа, приликом сусрета руског 

императора и председника Француске 27. и 28. јула 1908. Том приликом 

су још једном потврђене „раније предузете савезничке обавезе“, уз 

обострано истицање да је савез две државе „поуздана гаранција 

безбедности ... и јемац европског мира“. И министри спољних послова 

Извољски и Пишон оценили су да је сусрет „оживео пријатељство између 

две земље“. Русији је обећан и зајам за обнову њене војне моћи, дакле „за 

иградњу стратешки важних железница према немачкој и аустроугарској 

граници“. Извољски је убрзо после Ревела предузео кораке да 

избалансира све очигледнију наклоност Русије према Великој Британији. 

Уследила је посета Јакобија, личног изасланика немачког цара, Николају 

II. Извољски је без околишавања у разговору са Јакобијем, вођеним 5. 

јула, рекао да се „будући политички положај [Европе] налази у немачким 

рукама“. „Од чињенице да ли ће Немачка подржати нови руски пројекат, 

зависиће да ли је могуће у овом или оном облику успоставити стару 

групацију три конзервативне државе, или ће Русија бити принуђена да 

себе још тешње веже за Енглеску“. Извољски је Јакобију саопштио да 

Русија у духу ранијих одлука свог државног врха и у складу са 

Мирцштегским споразумом, остаје на позицијама очувања статуса кво на 

Балкану. Управо на платформи Мирцштегског споразума Русија може, 

саопштио је Извољски, да сарађује „са две конзервативне империје“. У 

случају да оне од тога одустану, Русија ће морати да продуби своје 

односе са Великом Британијом. 21 

 Настојећи да избалансира односе са Аустроугарском, Извољски је 

у мају 1908. упутио у Беч предлог договора, према којем би Русија 

                                                             
 20 А. В. Игнатъев, Внешная политика Росии 1907–1914, 69–72. 
21 И. И. Астафъев, Русско-германские дипломатические отношения 1905–1911. гг. 
От Портсмутского мира до Потсдамского соглашения, Москва 1972, 133–134; 
История внешней политики ..., 227–230. 
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прихватила анексију Босне и Херцеговине у замену за подршку промене 

режима мореуза. Аустријском амбасадору у Петрограду из Беча је 

упућена нота која је садржала мишљење руског Министарства спољних 

послова, везана за питања која је отворио Ерентал. Одговорио је Aide-

memoire-ом руске владе од 2. јула 1908. У одговору је истицано „да 

питање измене стања ствари утврђених чланом 25 Берлинског конгреса, 

то јест анексија Босне и Херцеговине и Новопазарског санџака, има 

еминентно европски карактер и није такве врсте да може бити урађено 

одвојеним споразумом Русије и Аустроугарске“. Руски министар је 

изражавао спремност да о томе, као и о свим важнијим питањима 

разговара „у духу пријатељске узајамности“ и предлагао да две државе 

заједнички упуте предлог Турској. Изнео је и компромисно решење за 

балканске државе којима је требало дати право на концесију „у складу са 

њиховим економским интересима; да би се избегли међусобни 

неспоразуми у односу на железничку линију до Митровице, ... (и) од 

Дунава до Јадранског мора“, док је у погледу реформи у Македонији 

учињен покушај да се Аустроугарска приволи да прихвати руски 

предлог. Најважнији део Aide-memoire руске владе тицао се споразума из 

1897, којим је прихваћено начело „незаинтересованости и жеље за 

одржањем статуса кво толико дуго колико то прилике допусте“. На крају 

је Извољски предложио да се у „пријатељском духу“ претресу и питање 

анексије и статус Новопазарског санџака. На крају је постављено и 

питање о изгледима Русије да, као своју интересну сферу, добије 

Цариград са залеђем и мореузима. Извољски је још једном истакао, да 

„оба питања имају општеевропски карактер, те да стога не могу бити 

решена путем сепаратног споразума Русије и Аустроугарске“.22 

Успех Младотурске револуције у јулу 1908.23 осујетио је планове 

европских дипломата, због чега је било нужно кориговати балканску 

                                                             
22 А. М. Зайончковский, нав. дело, 355–357; Die Grosse Politik der Europäischer 
Kabinette 1871-1914, Berlin 1927 (даље: GP), Bd. XXXVI, № 1, s. 192; В. Ћоровић, нав. 
дело, 216; S. Živanov, Rusija i raskol Evrope, 107–108; Rusija i aneksiona kriza, 170–
172. 
23 Устанак Младотурака отпочео је у Македонији 3. јула 1908, када се побунила 
чета мајора Нијаза од двеста војника. Потом је 6. јула формирана чета мајора 
Енвера. Абдул Хамид II је против устаника упутио маршала Осман-пашу, али је 
он 23. јула заробљен од чете мајора Нијаза и одведен у планину. Истога дана 
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политику. Младотурци су објавили успостављање уставности и 

спровођење реформи, чиме су стали на становиште „да није потребно 

присуство великих сила да би се обећаним реформама побољшао 

положај хришћана у Турској“. Истовремено је дошло и до промене односа 

великих сила према Порти. Док су Немачка и Аустроугарска помагале и 

подржавале свог савезника султана, Велика Британија се окренула 

Младотурцима, при чему им је Лондон понудио и финансијску помоћ.. 

„Све је то претило да коренито промени однос снага у земљи“ а, тиме, 

неминовно, и уплив великих сила у Турској. Енглески утицај је јачао, а 

немачки перманентно слабио.24 Развој догађаја у Турској могао је да 

постави на дневни ред поново и Источно питање, што би реформе у 

Македонији неминовно довело у други план. Европске државе су 

једнодушно иступиле противне „да револуцијом буде окончан 

полуколијални статус Османског царства“. Уместо тога свака држава је 

настојала да на Блиском Истоку сачува своје специфичне интересе. Руска 

влада је у прво време на извештаје из Турске реаговала са највећом 

уздржаношћу, тражила је споразум са другим владама по питању 

„заштите ... страних поданика и очувања права држава поверилаца“. 

Петроград је саветовао балканским државама да се према догађајима у 

Турској односе са „пуним спокојством“, (и) да не предузимају никакве 

радикалне кораке. Убрзо је руска дипломатија са оптимизмом почела да 

гледа на збивања у Турској, на шта је утицао умерени карактер преврата 

и амбасадор Зиновјев, који је указивао да је та промена од користи 

пошто је режим Абдул Хамида дошао под искључив утицај Немачке и 

Аустроугарске. Извољски је сматрао да треба искористити ситуацију да 

би се постигао споразум са Аустроугарском. The Times је 19. јуна 1908. 

                                                             
побуњени део турске војске заузео је Солун и Монастир, да би потом прогласио 
успостављање суспендованог устава из 1876. Како је „крвави султан“ Абдул 
Хамид остао без подршке војске, морао је да прихвати захтеве побуњеника. 
Султан се потом сагласио да се у новембру 1908. одрже избори за парламент. 
Преузимање власти од стране Младотурака представљало је, уистину, само 
државни преврат, али не и револуцију.  
24 „То је био тешки изазов за немачко-аустријску коалицију, и она је на њега 
одговорила акцијама ... поткопавања новог режима, а убрзање акције за анексију 
Босне и Херцеговине био је корак у том смеру”. В. И. Шиплъикова, нав. дело, 143–
151. 
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штампао меморандум Извољског, у коме се говорило да ће 

Аустроугарској бити предложена анексија Босне и Херцеговине25 у 

замену за слободан пролазак руских војних бродова кроз мореузе. Потом 

се Извољски 22. јуна 1908. обратио и Вилхелму II са молбом да стане иза 

његовог предлога. 

Осигурање интереса Русије у вези са догађајима у Турској 

разматрано је 21. јула на Специјалном саветовању. Извољски је на 

саветовању саопштио да је револуција изнедрила повољне прилике „али 

не у нашу корист“, те да се ситуација у Турској може ускоро 

искомпликовати. У том случају би било неминовно мешање концерна 

европских држава. Учешће Русије у догађајима везаним за Турску 

Извољски је повезивао за осигурањем властитих интереса, што је 

подразумевало и спремност да се предузме заштита Босфора. Био је 

уверен да је повољан тренутак за такву акцију, пошто ни Француска ни 

Велика Британија не би иступиле против Русије. На саветовању је 

констатована неспремност царске владе на било какав самосталан иступ, 

прихваћена је само могућност заједничког деловања држава у поморској 

демонстрацији. Усвојена је препорука да отпочну припреме о заузимању 

врха Босфора, уз истовремену разраду плана деловања са циљем да се тај 

део мореуза заузме без објаве рата Турској. Цар је одобрио закључке 

саветовања, после чега је Палицин обавестио Извољског да команда 

Одеског војног округа и штаб начелника војно-поморских снага 

Црноморске флоте „приступају изради мера за случај десантне 

експедиције сопственим снагама“. Истовремено са Специјалним 

организовано је и саветовање представника копненог и поморског 

генералштаба Русије, који су разматрали питање о слању експедиције. 26  

                                                             
25 История внешней политики ... , 229–232. 
26 Бечу се журило да спроведе у дело замисао о анексији, што је потврдило (и) 
саветовање одржано 19. августа под председништвом цара. Заговорници 
анексије у што скорије време били су министар спољних послова Ерентал и 
начелник генералштаба генерал Конрад фон Хецендорф. Престолонаследник 
Франц Фердинанд сматраио је анексију авантуром: „Ја сам уопште одлучно 
против демонстрације силе, узимајући у обзир стање наших унутрашњих 
послова. Ја сам против мобилизације и не схватам због чега смо ми дужни 
преводити војску у стање повишене бојеве готовости“. Я. Шилов, Австро-
Венгерская империя, Москва 2003, 397. 
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Извољски је 7. августа у циркуларном телеграму дипломатским 

представницима у европским престоницама, изнео позицију царске 

владе у односу на младотурски преврат. Обавештени су да ће Русија „са 

живим интересовањем и разумевањем да прати настојања Турске да 

обезбеди остварење реформи које је предузела и да ће избегавати свако 

мешање које би могло да отежа остварење тог циља“. Циркулар је 

садржао и изјаву да руска влада прекида своје учешће у реформама у 

Македонији, „иако не искључује могућност колективног притиска 

држава ако мере које предузме сама Турска не доведу до поправљања 

стања“. Одбачена су ранија настојања (Извољског) да се Русија активно 

умеша у (ова) збивања тако што би запосела Босфор. У првом тренутку 

изјава царске владе наиша је у Цариграду на уздржаност, пошто је још 

увек био присутан страх од директног мешања Русије. Однос 

младотурских кругова почео се мењати када је дипломатски 

представник Турске у Петрограду изразио жељу своје владе да се „пређе 

од политике неповерења између две владе ка сасвим блиској сарадњи“. 

Почетком септембра 1908. руска влада је предложила да се из 

Македоније опозову страни официри који су се тамо налазили као 

организатори полицијске службе. Ради поправљања односа са 

Младотурцима у Цариград је послат драгоман А. Н. Мандељштам, „лични 

познаник многих од учесника преврата“. Извољски му је поверио у 

задатак да постигне „тајни споразум са главним делатницима преврата“, 

са циљем да их увери „у благонаклоност Русије ка новом устројству у 

Турској“, те да у том духу утиче и на тамошњу штампу.27 

У борби за утицај у Цариграду Русија се суочила са конкуренцијом 

других држава. Највише је у ширењу свог утицаја постигла Велика 

Британија, чије савете је влада Камил-паше прихватала готово без 

резерве. Истовремено је Немачкој пошло за руком да обнови преговоре о 

концесији за градњу железнице у Малој Азији. Француска се потрудила 

да обезбеди Отоманској банци нове зајмове, чиме је осигурала знатан 

део турских војних наруџбина. Потом су Велика Британија, Немачка и 

Француска одлучиле да у Турску упуте саветнике ради реорганизације 

њене флоте, мада Аустроугарска није журила да се прикључи концерну 

                                                             
27 История внешней политики ... , 230. 
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великих држава. Њена настојања су усмерена ка очувању споразума који 

се тицао два македонска вилајета и војне конвенције, и у вези са тим су 

наишли на противљење владе Камил-паше. То је подстакло Беч да у 

договору са Русијом покуша да предупреди догађаје. Почетком августа 

Ерентал је у разговору са руским амбасадором изразио спремност да 

ступи у преговоре „на основу руске белешке од 19. јуна“. Изразио је и 

жељу да се лично састане са руским министром спољних послова. 

Извољски је у насталој ситуацији видео шансу за дипломатски успех, 

„којим би се омогућио несметан пролаз војних бродова Русије кроз 

мореузе“. Руски министар је рачунао да се, пошто закључи споразум са 

Аустроугарском, Немачка „неће противити ономе о чему се буду 

договориле две империје“. Француска неће дозволити да Немачка 

иступи против Русије, због савезничких обавеза, док ће Велика 

Британија бити „дужна да плати за меницу из 1907“. У намери да испита 

позиције држава Антанте, Извољски се послужио неформалним 

сусретима са председником француске владе Жоржом Клемансоом и 

енглеским краљем Едвардом VII. До сусрета је дошло 11. и 13. августа 

1908, са првим у бањи Карлсбад, а са другим у Маријенбаду. Француска и 

Велика Британија су се у то време налазиле у спору са Немачком због 

Марока, где су Французи заузели луку Казабланку. Две државе су 

настојале заправо да сазнају у којој мери у случају сукоба могу да 

рачунају на подршку Русије. Извољски је без оклевања обећао 

дипломатску подршку по питању Марока, али је у замену тражио 

пристанак Велике Британије да следи руску политику на Балкану.28 

После сусрета у Карлсбаду и Маријенбаду стигао је одговор из 

Беча „на меморандум руског министарства од 19. јуна“. Ерентал је 

меморандумом од 27. августа 1908. Извољском понудио нагодбу око 

изградње Санџачке и Јадранске железнице. По питању железнице Беч је 

у основи прихватао предлоге Извољског, али је своје претензије 

проширио изван линије Косовске Митровице, и то на крак пруге до 

Далмације, који би ишао преко територије Црне Горе и Скадра. 

Меморандум из Беча указивао је истовремено и на вероватну анексију, 

јер је Ерентал је тражио да царска руска влада задржи „благонаклону и 
                                                             
28 Documents diplomatique francais (даље: DDF), 2 Seria, t. XI, 742.743 i 749–752; BD, 
Vol. V, Appendix IV, p. 830; Vol. VI, p. 157–158; История внешней политики ..., 232. 
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пријатељску позицију“, у случају да „крајње околности принуде 

Аустроугарску да анектира Босну и Херцеговину“. Царској влади у Бечу 

дата су уверавања да ће Русија „очувати у односу на ту меру 

благонаклону и пријатељску позицију“. У замену је Аустроугарска 

обећала да ће отпочети са „поверљивом и пријатељском разменом 

погледа везаних за Цариград, његово залеђе и мореузе“.29 Одговор Беча 

довео је у питање ранији договор две државе и директно је био у 

супротности са њиховим жељама да се одржи статус кво на Балкану. 

Аустроугарска је сада предлагала рушење статуса кво, при чему је у 

замену нудила Русији неодређену подршку која се тицала „далеке 

будућности“. Ерентал је нудио сагласност бечке владе да обнови 

„поверљиву и пријатељску размену гледишта о Цариграду и 

територијама и мореузима који су крај њега“. Извољски се није оградио 

од тог опасног обрта, па је своје мишљење „просто сакрио од Савета 

министара“. И док се руски министар колебао, Беч се определио за 

одлучну акцију – сумњао је да би младотурска влада „могла да се одрекне 

сагласности које је дала Порта на Берлинском конгресу“. Стога је током 

два саветовања владе и Генералштаба одржаним 19. августа и 10. 

септембра 1908, Еренталов ранији план о анексији Босне и Херцеговине 

подржао генерал Конрад фон Хецендорф. У Бечу су сматрали да је 

моменат за анексију добро изабран, пошто се Русија још није опоравила 

од пораза са Јапаном, док је Османско царство било ослабљено 

младотурском револуцијом.30 

Логика Извољског види се у његовој преписци са помоћником 

министра Н. В. Чариковим и амбасадором у Бечу уочи сусрета у Бухлау. 

Обојица дипломата полазила су од тога да је анексија Босне и 

Херцеговине већ одлучена и да је нереално да се Русија томе 

супротстави. Заоштравање односа са Аустроугарском и Немачком 

ризикује рат, што би за Русију било погубно. Због тога се једини 

практичан излаз био у договору са Бечом, с тим да Русија настоји да из 

                                                             
29 Osterreich–Ungarns Aussepolitic vom der bosnische Krise 1908. bis zum 
Kriegsaurbruch 1914, Wien 1930, Bd. I, N 48, s. 10-14; История внешней политики ... 
, 232–233. 
30 Osterreich–Ungarns Aussepolitic, Bd. I, N 75, s. 78-83; М. Хвостов, нав. дело, 649–
650. 
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тога извуче користи у виду компензација за себе и (за) балканске 

државе, које би анексијом биле погођене. У писму Извољском у коме га је 

извештавао о Еренталовом меморандуму, Чариков је сугерисао и став 

Русије у којем је полазио од тога „да одлуку Бечког кабинета о 

присаједињењу Босне и Херцеговине треба сматрати коначном и 

неопозивом“, те да ће она ускоро бити и објављена. Чариков је сматрао 

да, са становишта руског интереса, одлука о анексији за Русију није 

неповољна, стога „што не дотиче њене ни ... стратешке ни ... економске 

интересе“. Анексија би, напротив, „у општеполитичком погледу 

оптеретила Монархију“, било је мишљење Чарикова, јер би повећала 

„пропорцију православних Срба“. Све би то довело до „јачања Словена у 

Аустроугарској“, што би „донело користи руским интересима“. Анексија 

ће, упозоравао је Чариков, погодити „Србију и Црну Гору, или тачније 

њихову жудњу за Босном и Херцеговином“, због чега ће се оне морати 

„задуго, ако не заувек, одрећи претензија на те области“.31 Иако се 

полазило (и) од чињенице да би анексија могла нанети удар 

националним интересима Србије и Црне Горе, рачунало се са тиме да то у 

будућности може довести до стварања антиаустријског блока држава 

управо на Балкану. Уз то, у оквиру Монархије постоји бројни словенски 

елеменат, „који саосећа са Русијом, што не доприноси учвршћивању њене 

унутрашње стабилности“. Опасност коју су Извољски и Чариков 

наслућивали била је у томе да истовремео са анексијом може бити 

проглашена Краљевина Бугарска, што је могло да доведе до њеног 

сукоба са Турском. Требало је усмерити све напоре ка томе да се осујети 

тај корак Бугарске у време прогласа анексије Босне и Херцеговине. 

Извољски је у Карлсбаду 4. септембра 1908. српском министру спољних 

послова сугерисао „да се помири са неминовним и да се унапред 

ограничи искључиво на захтев за компензацијама Београду“.  

До сусрета Извољског и Ерентала, дошло је 15. септембра 1908, у 

замку Бухлау у Чешкој. По сведочењу Извољског, преговори у Бухлау32 

трајали су „цели дан“, били су одвећ бурни и довели до усаглашавања 

                                                             
31 Rusija i aneksiona kriza, 406–409. 

 32 Хвостов је руско-аустријску нагодбу оценио пословицом, према којој је 
Ерентал добио „врапца у руци, а Русији је продао голуба на грани”. В. М. Хвостов, 
История дипломатии, 653. 
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позиција тек „после жестоког спора“. Отпочели су узајамним оптужбама 

за нарушавање верности аустро-руској сарадњи. Атмосфера се 

унеколико отоплила после показане добре воље, када је „договорена 

подршка пројекту пријатељ пријатељу“. После тога постигнут је „доста 

уопштен усмени договор“,33 који је касније различито интерпретиран у 

„у њиховим белешкама и извештајима“. Ерентал је обавестио Извољског 

да је одлука о анексији Босне и Херцеговине већ донета и да може бити 

проглашена почетком октобра. Од Русије је захтевао да заузме 

„благонаклону и пријатељску позицију“, што је Извољски према 

Еренталовом сведочењу и прихватио. Извољски је прво покушао да се 

ограничи на потврду општих обећања датих уговором из 1897, али је 

убрзо под притиском Ерентала прихватио одлуку о анексији. Иза тога се 

расправа преместила „у раван правног формулисања“, када је Извољски 

тврдио да се промена статуса окупације у анексију може извршити само 

на међународној конференцији, уз сагласност свих учесница Берлинског 

конгреса.34 Потом се прешло на питање компензација; Русији је 

инсистирала на промени режима мореуза, проглашењу краљевине 

Бугарске и незнатним територијалним проширењем за Србију и Црну 

Гору. Извољски је очекивао да ће Аустроугарска „изразити добру жељу и 

пријатељску позицију“ у случају да Русија постави питање слободе 

проласка њених војних бродова кроз мореузе. Ерентал је пристао на 

„пријатељски и благонаклон однос Беча, када Русија покрене питање о 

измени одредаба Лондонске конвенције из 1871“. Аустријски министар 

је за ту промену обећао и подршку Немачке. Оба саговорника су 

признала да последице анексије могу бити проглашење Бугарске за 

краљевину, те коначно присаједињење Крита Грчкој. Договорено је да ни 

у једном случају Русија и Аустроугарска неће чинити сметње тим 

                                                             
33 Извољски се у то време налазио на одмору у Карлсбаду (Карловим Варима), 
док су разговори вођени у замку грофа Бертхолда у Бухлау (Бухлави) у 
Моравској. 
34 Према Извољском, „промена статуса – окупације у анексију“, могућа је само уз 
сагласност учесница конгреса. Међутим, Ерентал је иступао „са тезом да је 
окупација произашла из права освајања Босне и Херцеговине, те да се може 
оспорити само ратом“. В. М. Хвостов, История дипломатии ..., 653; Rusija i 
aneksiona kriza, 421–424; История внешней политикии ..., 233–237; S. Živanov, 
Rusija i raskol Evrope, 110. 
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променама. Али, када је Извољски поставио питање о територијалним 

компензацијама за Србију и Црну Гору, поделом Новопазарског санџака и 

исправком границе према Босни и Херцеговини, Ерентал је одлучно 

одбио тај предлог. Његов аргумент је био везан за непријатељску 

политику, како се изразио, двеју српских држава према Аустроугарској. 

Компензације Србији условио је Ерентал „добрим односима Београда 

према Аустроугарској“. Обећао је само да ће Аустроугарска извести 

војску из Новопазарског санџака и да ће га потом вратити Турској. 

Ерентал је прихватио предлог Извољског за измену ограничења које је 

Црна Гора имала на луку Бар, као и на укључивање Србије и Бугарске у 

чланство Дунавске комисије. Резултат сусрета у Бухлау био је „подршка 

Русији за необавезујућа обећања Беча у вези са мореузима“.35 

После сусрета у Бухлау, Ерентал је могао да буде задовољан 

„благонаклоном и пријатељском позицијом Русије у односу на анексију“. 

Извољски после свега није сматрао нужним да се врати у Петроград да 

би о преговорима обавестио цара и владу. Уместо у Петроград, Извољски 

је „кренуо у пријатељске престонице да добије подршку за руске планове 

у вези са мореузима“. О резултатима преговора Извољски је цара 

обавестио посредством свог заменика Чарикова, при чему је посебно 

истицао да је за Беч анексија свршена ствар. Русији у случају одбијања 

остаје само могућност, упозоравао је Извољски, „или да се ограничи на 

бесплодни протест, или да прибегне претњама и непријатељским 

акцијама“. Како Русија није спремна за рат, „за њу је целисходније да се 

погађа и да издејствује компензације и за себе и за балканске државе“. 

Пошто је цар одобрио становиште Извољског, министар је 2. октобра 

1908. сачинио нацрт меморандума аустријској влади, у коме је сажео 

позицију Русије. Извољски је у меморандуму изнео захтев везан за статус 

мореуза, независност Бугарске, „исправке граница у корист Србије и 

Црне Горе на делу босанско-херцеговачке територије, која се граничи са 

санџаком“. Када је Чариков о томе обавестио цара, Николај II је 

преговоре између Ерентала и Извољског оценио позитивно: „Удубљујући 

се у суштину ствари, ја потпуно схватам да је анексија за нас корисна и 

потпуно одобравам предложени систем гаранција и компензација“. 
                                                             
35 В. М. Хвостов, История дипломатии, 655–657 и 749; Rusija i aneksiona kriza, 
421–430, и 437–440. 
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Потом је цар прихватио од Извољског предложени меморандум. 

Извољски је после тога захтевао од Чарикова да „просветли Столипина и 

најважније министре са нашим замислима“, претпостављао је да ће се 

„сви они, свакако, сагласити са нама“. Мада, како ће се убрзо и показати, у 

процени се преварио.36 

Извољски се у Берхтесгадену 25. и 26. септембра срео са 

државним секретаром у Министарству спољних послова Шеном. Главна 

тема разговора тицала се Блиског Истока. Извољски је Шену пренео део 

разговора вођених у Бухлау. Говорио је о плановима Аустроугарске у 

погледу анексије, обећаним компензацијама Русији и балканским 

државама. Шен се трудио да сазна у којој форми Извољски намерава да 

решава питање мореуза и да ли су његове намере усаглашене са Великом 

Британијом. Шен у том погледу није заузео негативан став, само је 

поставио питање о компензацијама за његову земљу на Истоку – у 

замену за сагласност о мореузима. Извољски је обећао да ће то питање 

разматрати са Биловом, по повратку из Париза и Лондона. Код 

Извољског је тиме створен утисак да постоји могућност и за споразум са 

Немачком.37 Цар Франц Јозеф, обавештен о договору у Бухлау, упутио је 

29. септембра императору Николају писмо у којем је отворено говорио о 

анексији. „Нужан императив општих прилика налаже ми да предузмем 

анексију Босне и Херцеговине. Уверен у твоје проверено пријатељство и 

полажући на традиционалне узусе, који везују наше империје, ја сам 

дубоко уверен, да ћеш се ти благонаклоно односити према тој одлуци 

која је нама потребна и коју су предвиђали и прихватали без поговора 

твој покојни отац и деда“. Из Берхтесгадена Извољски је продужио за 

Дезио, где се 28. септембра срео са својим италијанским колегом 

Титонијем. Блиски Исток је представљао средишњу тему разговора. 

Извољски се на своје лично задовољство уверио у подршку Титонија у 

односу на планове Аустроугарске о анексији Босне и Херцеговине. На 

наговештаје Извољског о разрешењу питања мореуза и компензацијама 

Србији и Црној Гори, Титони се односио благонаклоно, али је своју 

подршку условио сагласношћу Русије на заузимање Триполитаније и 
                                                             
36 Rusija i aneksiona kriza, 421–430, 439.  
37 В. М. Хвостов, История дипломатии, 653 и 749; S. Živanov, Rusija i raskol Evrope, 
110–111. 
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Киренаике, да би после тога Титони у парламенту изјавио да је у Дезију 

„постигнута пуна сагласност руских и италијанских погледа“. Убрзо 

после тог успешног сусрета из Петрограда су стигле вести које су на тај 

успех Извољског деловале као „хладан туш“.38  

Преговори Извољског и Ерентала вођени су у толикој тајности „да 

о томе ништа није знала ни влада Русије“, па су Столипин и Коковцов 

изразили незадовољство чињеницом да министар скрива своје 

преговоре са Бечом. Када је цар одобрио меморандум Извољског, 

Чариков је могао да о преговорима обавести Столипина. Поставило се 

питање зашто је влада тако касно обавештена о питањима о којима се 

преговарало и која имају „огроман национални и историјски значај и 

која задиру у интересе унутрашњег стања Империје и која ... прете 

могућим тешкоћама предстојећем и неопходном страном зајму“. 

Министри су се окупили на Специјалном саветовању 2. октобра 1908. 

Чариков је морао да реферише о току преговора са Аустроугарском, 

укључујући и сусрет у Бухлау. Столипин и Коковцов, уз пуну подршку 

присутних, „подвргли су позицију Извољског оштрој критици“. Сасвим 

неочекивано, Чариков је подржао Столипина и изјаснио се против плана 

Извољског да подржи анексију. Одлучено је да Петроград затражи сазив 

међународне конференције. „Русија и да хоће не може да се супростави 

присаједињењу. Али је дужна да се на конференцији појави као 

заштитница својих интереса и интереса Турске и балканских држава, а 

ни по коју цену да буде саучесница Аустрије“. Русија на анексију мора да 

одговори протестом, а не да води преговоре о компензацијама. Столипин 

и министри изнели су мишљење да званична политика треба да буде 

„усмерена на окупљање балканских држава и Турске око Русије“.39 По 

мишљењу министара преговори и договор са Бечом претили су „да 

доведу до великих заплета на Блиском Истоку, у време када за Русију 

сваки ризик спољнополитичких ломова мора да буде отклоњен“. После 

саветовања, Столипин је заједно са Чариковим образложио цару „да 

                                                             
38 П. В. Мулътатули, Внешняя политика императора Николая II, Москва 1912, 450 
39 Извољском је у име цара упућена директива да у случају анексије Босне и 
Херцеговине не води никакве преговоре с Аустријом, него да јој упути протест. 
Чариков је признао да је „проблем био ... регулисан благодарећи искључиво 
императору“. 
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[Русија] не може преузети на себе одговорност за могуће последице 

онога што је учињено без њеног знања“. Император Николај је подржао 

министре, мада је претходно одобрио предлоге и план Извољског. 

Министри су одлучили да одговоре Аустроугарској да Русија не тражи 

никакве компензације, него да протестује против анексије Босне и 

Херцеговине и захтева да претходно буде поново размотрен Берлински 

уговор, уз учешће свих европских држава. На то је стигао одговор 

Ерентала да догађаји приморавају Аустроугарску „да убрза кораке ка 

остварењу анексије“. На крају је заклучено да се обавести Извољски, који 

се налазио на путу за Париз и Лондон, да „ако он не може да прихвати 

одлуке Савета министара, да се неодложно врати у Русију“. Извољски је 

остао без подршке своје владе и самим тим није могао ни да рачуна на 

солидарност Француске и Велике Британије.40 

У телеграму упућеном у Петроград 4. октобра 1908. Извољски је 

правдао своје преговоре са Еренталом тврдњом „да је Беч предузео 

одлуку о присаједињењу Босне и Херцеговине сасвим независно од 

Русије, у очевидној рачуници да нас постави пред свршен чин, из кога 

тешко да ћемо изаћи без рата“. Министар је потом указивао да је „једино 

пут компензација у стању да доведе до мирног и прихватљивог решења 

за Русију и балканске државе“. Протест, предложен од Савета министара, 

тврдио је Извољски, „остао би без одјека – само би нас довео до сукоба са 

Аустријом“.41 Од руских дипломата се тражило да у земљама у којима су 

акредитовани „припреме терен за повољан пријем“ руских ставова. Цар 

Франц Јозеф издао је 5. октобра рескрипт којим је саопштио „да је свој 

суверенитет пренео на Босну и Херцеговину“. Ерентал је 8. октобра пред 

посланицима аустријског дела парламента, саопштио да је „анексија 

готова чињеница“. Одлука Беча изазвала је међународну кризу. Извештај 

је Извољски примио по доласку у Париз, истовремено са вешћу да је 

Француска обавештена од аустријског амбасадора о скором прогласу 

анексије. Чариков је 5. октобра, у духу одлука саветовања, упутио 

циркуларно писмо дипломатским представницима Русије. У писму их је 

обавештавао: „Да ће кроз два дана према подацима којима располажемо 
                                                             
40 В. М. Хвостов, История дипломатии, 658–659; И. В. Бестужев, нав. дело, 216–
220; Rusija i aneksiona kriza, 454–457; S. Živanov, Ruisija i raskol Evrope, 412. 
41 Rusija i aneksiona kriza ..., 454–458. 
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Аустроугарска да прогласи ... прикључење Босне и Херцеговине. Видећи у 

том једностраном кораку суштинско нарушавање Берлинског уговора, 

императорска влада ће се обратити државама које су га потписале, с 

предлогом да се неодложно састану на конференцији ради реализације 

целог уговора и установљења неопходних компензација за Турску, Русију 

и балканске државе“.42 

 У француску престоницу за Извољског је стигло и писмо 

Ерентала,43 у којем је аустријски министар саопштавао, позивајући се на 

своје обећање, да ће га „информисати о присаједињењу Босне и 

Херцеговине нешто раније“. Ерентал је саопштио да ће одлука Беча бити 

објављена 7. октобра.44 Извољски је после тога схватио да су га у Бухлау 

„преварили“ – поставили у крајње осетљив положај према балканским 

државама, Турској, а такође и према Француској и Великој Британији. 

Постало је јасно да ће тражење излаза за Извољског бити врло тешко 

због одсуства сарадње и са сопственим Саветом министара. И поред тога, 

руска влада је 8. октобра 1908. саопштила да се једностраним акцијама у 

погледу Босне и Херцеговине нарушава Берлински уговор, због чега 

морају да га размотре државе потписнице. Руска влада се истовремено 

уздржала од постављања питања мореуза као компензације за 

прихватање анексије. Тиме је Извољски у кључним питањима остао без 

подршке владе. Да би предупредио сукоб са Аустријом, Извољски је 

саветовао да се руска влада уздржи од уручења бечкој влади 

меморандума већ припремљеног од Чарикова и Коковцова, те да се 

одговор на саопштење „састави ... више у општим изразима негo у форми 

протеста“. Одбацио је препоруку владе да се врати у Русију, јер је сматрао 

да су предстојећи разговори у Паризу, Лондону, Берлину „посебно 

пожељни у садашњем тренутку“. Упозоравао је да би начин деловања 

Савета министара могао да га подстакне да поднесе оставку, па је тражио 

сагласност од цара за продужење своје мисије. Тај демарш Извољског 

завршио се неочекиваним успехом, Николај II је одобрио министру даљи 

                                                             
42 В. М. Хвостов, История дипломатии, 660; Мировы войны XX века, кн. 1, Москва 
2002, 55; Rusija i aneksiona kriza, 457–458. 
43 У разговру са немачким амбасадором Пурталесом, Извољски је оценио да је то 
„била бомба коју му је он [Ерентал] бацио под ноге“. 
44 Rusija i aneksiona kriza, 454–457; S. Živanov, Rusija i raskol Evrope, 112–114. 
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боравак у европским престоницама. Много теже је било разуверити 

Француску и Велику Британију о постојању споразума између Русије и 

Аустроугарске. И поред тог сазнања Извољски је са одмора у Карлсбаду 

кренуо у Француску, а потом и у Велику Британију. Циљ путовања је био 

„да са пријатељским државама усклади акције према овом потезу Беча“. 

Чим је ступио у службене преговоре са Паризом, Извољски је, 

посредством Бертија, енглеског амбасадора у Француској, доставио 

писмено објашњење Форин офису. Уверавао је Лондон да приликом 

сусрета са Еренталом у Бухлау није знао да је одлука о анексији већ 

донета, те да није био упознат са роком за њено проглашење. Међутим, 

ни Париз ни Лондон нису поверовали Извољском, што је јасно говорило 

о неуспеху његове мисије.  

 У преговорима у Паризу Извољски је изнео идеју о сазиву 

међународне конференције. Обећао је сарадњу на Мароканском питању, 

при чему је рачунао да ће добити подршку Француске и о питању 

мореуза. Та нада се показала донекле оправданом. Председник владе 

Клемансо и министар спољних послова Пишон изразили су „саосећање са 

том идејом“, али у разматрање конкретних корака нису улазили. 

Француска је заступала становиште о неопходности уважавања 

суверенитета Турске, уз истовремену препоруку Извољском да 

претходно то питање усагласи са Лондоном. Разговори су подстакли 

Извољског да постави на сто и питање територијалних компензација 

Србији и Црној Гори. Посланик Нелидов је тачно окарактерисао 

„француско неучествовање“, објашњавајући то „одсуством непосредне 

материјалне заинтересованости савезнице у балканским питањима“. 

Уистину је постојао много важнији разлог, за који ни Извољски, ни 

Нератов, ни Нелидов, нису знали. Улогом помиритеља по питању 

анексије, посредством Аустроугарске, Француска је у Мароку добила 

значајније уступке од Немачке. Подржала је предлог Извољског о сазиву 

међународне конференције; није се противила ни захтеву о промени 

режима мореуза, али је „остављала да се око тога договори са ... 

Лондоном“.45 Показало се да је управо реакција Француске требало да 

„охлади руског министра“. Тим пре је он покушавао да се споразуме са 

                                                             
45 Ю. Л. Лунёва, Босфор и Дарданеллы, 60–68. 
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Лондоном. На то су га подстицале одлучна британска осуда самог чина 

анексије, као и перспективе да се у том тренутку у споразуму са Турском 

измени статус мореуза. Лондон је одмах после проглашења анексије 

упутио званични протест Бечу, у којем је саопштио да „нарушавање или 

промена услова Берлинског трактата, без претходне сагласности других 

држава, ... никада не може бити ни одобрена ни призната од владе њеног 

величанства“. Приликом сусрета Извољски и Греј су утврдили „предлог 

дневног реда међународне конференције, која би расправљала о ... 

питањима промене Берлинског трактата, укључујући и анексију Босне и 

Херцеговине“. По питању мореуза Лондон се одлучно супроставио 

предлогу Извољског за измену њиховог статуса.46 Тиме је политика 

Извољског „усмерена на стицање руских компензација на сагласност за 

анексију доживела потпун неуспех“. То је довело до неуспеха Русије у 

анексионој кризи и смени Извољског са места министра спољних 

послова.47 

Претходно је требало отклонити заплете изазване 

унутарполитичким борбама у Русији. По одлуци Савета министара, 

Столипин и Чариков измолили су дозволу цара, који се тада налазио на 

крстарењу у финским водама, да му поднесу извештај. У току пута они су 

се договорили о плану деловања, као и о начину на који су намеравали да 

га остваре. Главно је било не дозволити да се земља увуче у европски 

рат, те остварити зближавање са Турском. Предузети су и практични 

кораци: да се Извољски позове у Петроград; да се до његовог повратка не 

одговара на аустријски меморандум; да се изради пројекат обраћања 

државама са предлогом заједничког претреса Берлинског уговора; да се 

одреде компензације за Турску, Русију и балканске државе. Посебно је 

Србија била дубоко погођена анексијом, где је одлука Беча о припајању 

                                                             
46 BD, Vol. V, Nо. 302, 363, 382, 390. 
47 Краљ Едвард VII гајио је нескривене симпатије према Извољском, ценио га је 
као „Европејца“ и дипломату „високог стила“. Управо стога је краљ настојао да 
помогне Извољском у насталој кризи, што је руски министар „користио да би 
уверио Греја да ће, ако остане без британске подршке, бити уклоњен са 
министарске функције и замењен реакционаром“. На Греја то није оставило 
готово никакав утисак и Извољски се из Лондона вратио „празних руку“. П. Н. 
Милюков, Воспоминания, Москва 2001, 305–306; И. В. Безтужев, нав. дело, 217–
229; История внепней политики ... , 241–246. 
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Босне и Херцеговине довела до огорчења: „Антиаустријске 

демонстрације ваљале су се Србијом“. Министар спољних послова 

Милован Миловановић тактику српског отпора свео је на „што јачи отпор, 

сукоб ни по коју цену!“ Цар је примио Столипина и Чарикова 22. октобра, 

али пред неопходношћу избора дотадашњег и новог правца „предност је 

дата једном крајње неодређеном и половичном решењу“. На речима се цар 

Николај оградио од договора у Бухлау и осудио га, сагласио се са 

мишљењем о одговору на аустријски меморандум, али није сматрао 

потребним да прекине путовање Извољског. Цар се уз то веома 

заинтересовао за идеју споразума са Турском. И Чариков је предлагао да се 

са Портом на предстојећој конференцији „иступи сагласно“ у циљу 

заједничке заштите међусобних интереса; Турској је дато до знања да би 

Русија „могла да подржи читав низ њених жеља“ – од неопходности 

евакуације Аустрије из Новопазарског санџака, преко претреса члана 29 

Берлинског уговора, који је гарантовао суверенитет Турској у Македонији, 

те члана 61, којим је ограничен њен суверенитет над јерменским 

областима у Малој Азији. Турска је требало да прихвати обавезу да се не 

изјашњава против проглашења Бугарске за краљевину, а у случају 

сагласности држава пристала би да отвори мореузе за војне бродове 

Русије и црноморских држава, уз услов да се осигура апсолутна безбедност 

Цариграда. Николај је у потпуности одобрио предлог Чарикова. 

Пројекат је после тога уручен амбасадору Турске у Петрограду. 

Турхан-паша је саопштио 9. октобра да његова влада прихвата руски 

пројекат као основу за споразум, те да ће у њега унети извесне измене и 

допуне. За руско министарство је то била довољна препорука у настојању 

да обезбеди подршку Велике Британије и Француске. Тим пре што је 

Чариков поправке сматрао „безопасним“ и у одговору турске стране видео 

само oнo „што је хтео да види – да се руском предлогу о мореузима Турска 

не противи“. Чариков је одмах потом обавестио цара да преговори са 

Турском „представљају нови крупан корак на путу разрешења тог 

вековног питања“. Столипину је Чариков такође саопштио да је примио 

„коначан извештај“, да би додао „на тај начин једну од тачака руског 

владиног програма, зближење са Турском, можемо сматрати да улази у 

период практичне реализације“. Уследило је у истом оптимистичком тону 

и саопштење Извољском у Лондон вести о споразуму са Турском. У 

Лондон, где је, за разлику од Париза, био топло примљен, Извољски је 
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стигао 9. октобра у својству госта краља Едварда VII. Разговори са краљем 

потврдили су блискост двеју страна, што је озваничено заједничком 

изјавом „да јединствен излаз из стања створеног анексијом представља 

сазив међународне конференције“. Последњег дана посете Извољски се 

срео и са Грејом. Носио се мишљу да у разговоре укључи и проблем 

мореуза, али је Греј то осујетио, рекавши да страхује од реакције јавног 

мњења и да не жели тиме да уноси додатно неспокојство код Турске. Тада 

је Извољски предложио другу варијанту –  

да се питање мореуза у почетку не износи пред конференцију, него 

да се то учини касније, „када између Русије и Турске, уз благонаклон однос 

Велике Британије, буде постигнут споразум“. Питање новог статуса 

мореуза Извољски је формулисао на следећи начин: принцип затворених 

мореуза Босфора и Дарданела биће очуван, али се неће примењивати на 

црноморске земље; црноморске земље стичу право, док се Турска налази у 

ратном стању, за пролазак својих ратних бродова, без разлике на тонажу и 

врсту; у интересу безбедности Турске кроз мореузе неће моћи проћи 

истовремено три војна брода, било које од приобалних држава. Греј се о 

тим предлозима Извољског није изјаснио, већ је одлучио да сачека док о 

њима да своју коначну реч Савет министара.48 И док је енглеска влада 14. 

октобра разматрала предлог Извољског, Греј му је уручио лични 

меморандим, у коме је стајало да се Велика Британија не противи 

отварању мореуза за бродове свих земаља, али да као неопходан услов 

таквог решења сматра претходно споразум са Турском. „Енглеска влада је 

сагласна с отварањем мореуза, под условом да мореузи буду отворени за 

све, без изузетка“. Греј и чланови владе су сматрали да овим предлог 

руски министар може да погорша свој положај у земљи, што би могло да 

доведе до његове оставке и промене спољнополитичке оријентације 

Русије. Греј је већ следећег дана предао Извољском лично писмо, у коме га 

је уверавао да тежи споразуму који би задовољио и Русију и црноморске 

земље, а да у исто време не доведе у неугодан положај Турску и друге 

државе.  

Извољски је покушао да се спаси од потпуног неуспеха, предложио 

је „формулу“ по којој би у време мира право проласка кроз мореузе било 

                                                             
48 Ю. В. Лунёва, нав. дело, 64–67. 
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дозвољено само бродовима црноморских земаља, а у време рата свим 

зараћеним државама. Такво решење би у време мира јачало позицију 

Русије, али би је урушавало у време рата. У последњем случају остајала је 

само нада у успех операције блокирања мореуза. Греј је на крају изразио 

спремност да прихвати нови предлог Извољског, када се сагласио да ће 

питање мореуза поново разматрати. Обећао је да ће, када за то наступи 

повољан тренутак, искористити утицај Велике Британије на турску владу 

да прихвати споразум. Тим незнатним приближавањем позиција разговор 

је и закључен. Више сагласности између Русије и Велике Британије било је 

по питању разматрања програма рада конференције. За разлику од 

Пишона, Греј није имао разлога за „снисходљивост према аустријској 

анексији“. Форин офис је желео да „демонстрира јединство држава 

Антанте“, да би тиме компензовао своју „тврдоглавост“ по питању 

мореуза и тиме подржао лични престиж Извољског. Руски министар је 

иступио са предлогом програма од девет тачака којим су обухваћене и 

компензације балканским државама и Турској. Тај предлог је већ 

приликом преговора са Еренталом претрпео измене. Усвајање речених 

предлога могло је утрти пут ка антиаустријском споразуму балканских 

држава и Турске. Никакве компензације у корист Русије нису разматране, 

чиме је потврђено да је она иступила само у заштиту међународног права 

и интереса балканских држава. Греј је у основи подржао Извољског, уз 

истовремено настојање да прибави и сагласност Француске. У 

међувремену су у изворну варијанту пројекта предлога Извољског унете 

две измене. Извољски није имао ништа против да се Крит присаједини 

Грчкој. Друга измена тицала се Србије и Црне Горе. Велика Британија се 

солидарисала са Француском, ни једна ни друга нису биле сагласне са 

компензацијама Србији и Црној Гори које би ишле на штету Турске. 

Предложени су само уступци економског карактера. Извољски се са тиме 

сагласио, после чега је заједнички програм две државе презентован 

јавности.49 

Извољски је истовремено полагао наду у компромис са 

Централним силама, деловањем првенствено на Берлин. Предлог Русије, 

Велике Британије и Француске о сазиву конференције подстакао је 
                                                             
49 История внешней политики ..., 242–245; S. Živanov, Rusija i raskol Evrope, 115–
117. 
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Немачку да се окрене подршци Аустроугарске. Већ 18. октобра 1908. 

канцелар Билов је упозорио цара Вилхелма II да би међународни положај 

Немачке „постао заиста рискантан ако би Аустроугарска изгубила 

поверење према нама и отишла од нас“. Савез две државе, указивао је 

Билов, чини заједно онај блок „коме нико лако не ризикује да се 

приближи“. Канцелар је на крају закључио „да нам Аустроугарска никада 

не би опростила негативну, па чак ни бојажљиву и ситничарску позицију у 

питању анексије Босне и Херцеговине“. Билов је потом, уз одобрење цара 

Вилхелма, упутио отворену поруку „да у случају компликација Беч може 

да рачуна на немачку подршку“.50 У Берлину је Извољски провео четири 

дана; срео са са Биловом и Шеном. Имао је и аудијенцију код кајзера, али се 

Вилхелм II у договору са канцеларом, оградио од „спољнополитичког 

сижеа“ Извољског. Немачка и Аустрија прихватиле су у начелу идеју 

конференције, само под условом претходне сагласности држава о свим 

питањима. У делу програма конференције Немачка и Аустрија не само да 

су одступиле од предлога Извољског о територијалним компензацијама 

Србији и Црној Гори, него су намеравали да њен рад ограниче на свега две 

тачке – признање независности Бугарске и санкционисање анексије Босне 

и Херцеговине. Ништа бољи резултат није донело ни разматрање питања 

о мореузима. Извољски је желео да се осигура подршком Берлина уколико 

у току руско-турских преговора две стране дођу до сагласности. Руски 

министар је на то добио сасвим неодређен одговор – „да ће све зависити 

од одређених околности“. Извољски је био „страшно разочаран“, али је 

после путовања по европским престоницама, по сопственим речима, 

извукао два закључка: први, да је Европа подељена на две супростављене 

групе држава; и друго, да се Русија, упркос првобитној жељи њене владе, 

налази у саставу једне од њих.51 

                                                             
50 Мировые войны, XX века, кн. 1, 56. 
51 Преговори у Берлину означили су потпун крах свих настојања Извољског, 
Билов је ценећи резултате његове јесење турнеје писао: „У босанском питању 
Извољски је чинио грешку за грешком. Највећа грешка била је та, што је 15. 
септембра 1908. г. у Бухлау он питао Ерентала директно и без околишавања, 
када и у којој форми он намерава да предузме анексију Босне и Херцеговине. 
Друга грешка била је што се, када га је Ерентал изненадио анексијом, није 
вратио у Петроград да пред Думом и царем мушки брани своју политику. Уместо 
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На првом заседању владе по повратку Извољског, Столипин је 

тражио од њега извештај о преговорима у Бухлау и престоницама 

европских држава. Извољски је то одбио, позивајући се на цареву забрану 

и предлагао иступање пред Думом. Облаци су се у међувремену над 

европским хоризонтом брзо згушњавали, (и) ускоро је сам министар био 

принуђен да изнесе влади непријатна питања на претрес. Аустрија је на 

граници са Србијом концентрисала три корпуса и Дунавску флотилу. 

Потом је 28. октобра 1908. Извољски доставио цару саопштење Пурталеса 

о пуној подршци Немачке ставу Аустрије. Пурталес није сматрао нужним 

да прећути да се таква линија његове владе објашњава све већим 

приближавањем Русије (државама) непријатељима Немачке. Билов је 

преко Пурталеса поручио руској влади да је непријатељски иступ Немачке 

произашао из руског спољнополитичког заокрета. Русија се, упозоравао је 

Билов, удаљила од ранијих блиских односа са Немачком – „бирајући 

између Немачке и Антанте, Русија се приклонила немачким 

непријатељима, ... Немачка је из тога извукла поуке које сада погађају 

Русију“.52 Потом се, неочекивано, у све уплео и проблем Марока. Касно 

увече 21. октобра француско посланство предало је руском министарству 

хитан телеграм Пишона, у коме се говорило о могућем нападу Немачке на 

Француску. Извољски је управо са тим саопштењем стигао на заседање 

Савета министара. На Специјалном саветовању 22. октобра Извољски је 

довео у везу ултимативан захтев Немачке Француској са свим претходним 

догађањима, укључујући и посету Вилхелма II Бечу и изнео мишљење да 

Немачка намерно тражи сукоб. Забринутост у Русији попримила је широке 

размере. Начелник Генералштаба Палицин обратио се Столипину писмом, 

у којем је указивао на опасност по Русију да буде увучена у рат „силом 

савезничког уговора са Француском“. Палицин је инсистирао да „руска 

дипломатија искористи све расположиве могућности да утиче на развој 

догађаја, који непосредно прети судбини земље“.53 

                                                             
тога он је на комичан начин обишао све европске престонице“. А. В. Игнъатев, 
Внешная политика России 1907–1914. гг, 85. 
52 Кајзер Вилхелм је на извештају Пурталеса, о томе како је пренео Биловљеву 
поруку руском министру, записао: „Најзад је Извољски саслушао истину”. GP, 
Bd.XXVI, t I, 216–217. 
53 S. Živanov, Rusija i raskol Evrope ... , 117–118. 
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Извољски је следио ток француско-немачких преговора, али су га 

бринуле позиције Велике Британије и Италије. Амбасадор Николсон му 

је саопштио лично мишљење – да у случају европског рата Велика 

Британија неће остати по страни. У сличном тону, али са више 

опрезности, о томе је говорио и Греј. Највероватнија позиција Италије, 

како је претпостављао Извољски, била би строга неутралност. У таквој 

ситуацији руска дипломатија препоручивала је Француској уздржаност, 

уз истовремену потврду верности савезу Русије у „било ком случају“. У 

крајње напетим околностима предузети су кораци да се унеколико 

смекша заоштравање односа са Аустроугарском. Николај II је 5. новембра 

упутио писмо Францу Јозефу, у којем га је уверавао у своју „преданост 

монархистичким и конзервативним принципима“, при чему је истицао 

да управо у том духу он тежи разрешењу насталих тешкоћа. Цар је још 

једном указао да је нужно да се о спорном питању расправи на 

међународној конференцији. Убрзо су се прилике унеколико измениле. 

Из Париза и Берлина стизали су извештаји да су „преговори две државе 

добили умирујући обрт и да дозвољавају помисао на добре резултате“. 

Савет министара поново је 25. октобра узео у разматрање питање односа 

према анексији, те иступ Извољског у Думи. У погледу анексије 

Извољски је изнео став о бескорисности било каквог протеста. На крају 

је усвојен закључак да се цео проблем изнесе пред међународну 

конференцију. Столипин је у одговору Извољском истакао да је 

недопустиво игнорисати Савет министара у питањима спољне политике. 

Подсећао је да је Специјално саветовање још 19. септембра усвојило 

решење „да се упути протест против анексије, што је потребно и 

следити”. Закључено је да би свако тражење компромиса на рачун Турске 

могло да доведе до рата, а њега је нужно избећи. Када је требало 

одлучити: или протест против анексије, или борба да се спор преда на 

међународну конференцију, прихваћено је да се питање анексије држи 

отвореним и да се иде на његово „одуговлачење“. Царска влада је 

рачунала да ће успети или да се догововори са Турском или ће јој поћи за 

руком да утиче на Немачку.  

Немачка је одлучно стала уз Аустрогарску, што је Билов 

образложио у писму Вилхелму. Билов је упозорио казјера да би 

међународни положај Немачке „постао заиста рискантан ако би 

Аустроугарска изгубила поверење према нама и отишла од нас“. Порука 
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коју је потом Билов, уз сагласност Вилхелма, упутио Еренталу 

потврђивала је да Беч може да рачуна на подршку Берлина. Немачки 

канцелар је настојао да се разјасни и са Петроградом када је 28. октобра 

1908, посредством амбасадора Пурталеса, поручио руској влади „да 

непријатељско држање Немачке према Русији произилази из руског 

спољнополитичког заокрета од ранијих традиционалних блиских односа 

с Немачком на пријатељство с Енглеском: бирајући између Немачке и 

Аустроугарске Русија се приклонила немачким непријатељима, па је 

Немачка из тога извукла поуке које сада погађају Русију“. Такав одговор 

Берлина представљао је охрабрење за Беч.54 Влада Аустроугарске је 14. 

новембра 1908. упутила у Петроград ноту којом је потврдила своју 

ранију позицију по питању сазива међународне конференције. Рад 

конференције требало је да се сведе само на формалну информацију 

онога што је договорено између Беча и Цариграда. Аустроугарска је, 

званичном изјавом од 8. децембра 1908, одбацила предлог да се проблем 

анексије расправи на међународној конферецнији, али је „понудила да о 

спорним питањима преговара са свим заинтересованим земљама“,55 у 

чему је Аустрију безрезервно подржао Билов, писменом изјавом 

упућеном истога дана. Беч је истовремено одбацио било какву могућност 

разговора о компензацијама Србији.56 Три недеље после тога стигао је 

одговор Франца Јозефа цару Николају. Аустријски цар похвалио је 

сарадњу две државе, правдао је анексију и наглашавао да је предложио и 

„добит за Русију у виду промене статуса мореуза“. Руски цар је на 

тренутак помислио да може да добије оно што није пошло за руком 

                                                             
54 GP, Bd. XXVI, t.1, s. 172–177 i 216–217; S. Živanov, Rusija i raskol Evrope, 117 
55 Русија, немоћна да се избори за сазив конференције, пристала је 17. децембра 
1908. на предлоге Аустроугарске. В. М. Хвостов, История дипломатии, 666–667. 
56 Беч је уз сагласност Берлина одбио не само компензације Србији него је добио 
и подршку за евентуални превентивни рат против ње. Начелник немачког 
Генералштаба Молтке писао је 21. јануара 1909. генералу Хецендорфу: 
„Неопходно је да се има у виду да може наступити такав моменат, када ће се 
окончати дуго стрпљење монархије у односу на српске провокације. Тада неће 
остати други излаз, осим упада у Србију. Ја сматрам да само такав упад може да 
изазове активно иступање Русије. У том случају би за Немачку наступио casus 
foederis, то су околности које налажу Немачкој да испуни уговорне савезничке 
обавезе према Аустроугарској”. Österreich–Ungarns Ausepolitik, Bd. I, 441–444; В. М. 
Хвостов, История дипломатии, 667–678. 
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његовој дипломатији. Император је 29. новембра имао приватни 

разговор са Хинцеом, личним изаслаником кајзера Вилхелма, коме је 

рекао: „Моје мишљење је увек било: – мореузи! Све што ја хоћу, то је 

слободан улазак и слободан излазак“.57 

Хинце се за коначан суд обратио Вилхелму II, јер је сматрао да је 

наступио тренутак за конкретне потезе. Вилхелм се присетио да се у 

мароканској кризи нашао лицем у лице пред јединственим фронтом три 

државе Антанте; да је Немачка дала предност регулисању тог питања 

компромисом, па је сада мислио да може да одигра на карту одвајања 

Русије од Велике Британије. Цару Николају је 19. децембра стигао 

одговор из Берлина, у коме је Вилхелм наговестио спремност да пружи 

подршку Русији у питању мореуза. Руски цар је био пријатно изненађен 

тако брзом реакцијом, због чега је учинио за Берлин неочекиван корак 

изјавом „да не жели да и без тога отежава одвећ сложен задатак 

предстојећој конференцији, уношењем нових захтева“. Николај је тиме 

дао до знања да питање мореуза намерава да постави касније, те да га 

реши уз поштовање међународног права „преговорима са 

заинтересованим државама“. Било је очигледно да руска влада придаје 

велики значај питању мореуза, али да не намерава да одустане од идеје о 

одржавању конференције, ни од компензација за Турску и балканске 

државе. За то време Ерентал је, не без утицаја Немачке, изразио 

спремност претходног усаглашавања питања анексије дипломатским 

путем са неком од заинтересованих држава појединачно. Руско 

министарство је великим државама одговорило циркуларном депешом, 

да прихвата предлог Беча као начин који може допринети жељеном току 

будуће конференције.  

Извољски је, чинило се, остварио своју замисао апелом на већину 

у Думи 12. децембра, чему је претходио низ саветовања са лидерима 

партија. Иступање је Извољски отпочео правдајући основе своје 

дотадашње политике. У делу говора посвећеном Балкану подсетио је на 

пређашњи споразум Петрограда и Беча који и даље ограничава слободу 

деловања Русије, што чини „немогућим да се појача протест силом“. 

Извољски је сматрао да је једини излаз међународна конференција, која 

                                                             
57 И. Т. Бестужев, нав. дело, 259–262. 
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би дозволила претрес „неповољних за Русију, Турску и балканске државе 

одредаба Берлинског уговора“. Министар је као најперспективнији циљ 

сматрао „међусобно повезивање балканских држава ... обједињавање 

заједно са Турском ... у циљу заштите њихове националне и економске 

самосталности“. Иступ Извољскога је, са неким изузецима, подржан од 

думске већине „од умерено десних до кадета“. Против су иступили 

крајње десни, социјалдемократе и „трудбеници“. Први су сматрали да је 

најпожељније да се конфликт разреши на основама зближавања са 

Немачком. Бољшевик И. П. Покровски је у име социјалдемократске 

франције „разобличио империјалистичку политику царизма на Балкану“. 

Много критика је упутио и представник „трудбеника“ А. А. Булат. 

Догађаји у Думи нису изазвали реакцију Беча, где су били уверени да се 

Русија неће одлучити за рат. Истрајност Петрограда у погледу 

компензација за балканске државе и Турску изизивала је незадовољство 

у Берлину. Осетивши се угроженим Ерентал је обелоданио „неке тајне 

делове, из руско-аустријског уговора из 1897. и преговора у Бухлау“. 

Истовремено су се прошириле и вести да се Аустроугарска спрема за рат 

не само са Србијом него и са Русијом.58 

Цар Николај II је 30. децембра 1908. упутио писмо Францу Јозефу, 

у коме је наговестио да ће прихватити аустријске предлоге. Истовремено 

је упозоравао на вероломство Ерентала, због објављивања тајних 

одредби уговора из 1897. Николај II је указао на могућност да Русија у 

будућности одустане од било каквих поверљивих договора са Бечом. 

Аустроугарска се није задовољила уступцима Русије, него је тражила 

њену потпуну капитулацију. Таквом ставу допринела је и Немачка, чија 

                                                             
58 У тим новим околностима цар Николај је сматрао да је најважније да се не 
допусти рат на Балкану, па је у писму Вилхелму од 28. децембра 1908. указивао 
да је „анексија Босне и Херцеговине од стране Аустрије изазвала у Русији 
експлозију незадовољства“. По мишљењу цара Николаја, „главна опасност 
политичког положаја у садашњем тренутку састоји се у следећем: да ли ће бити 
или неће бити рата између Аустрије и Србије“. Цар је обавестио Вилхелма да је 
Русија успела да умири владе словенских држава, али да је опасност и даље врло 
велика. „Ти можеш себи представити у каквом тешком положају бих се ја нашао 
ако би Аустрија напала једну од тих малих држава“. Управо стога је Николај 
молио Вилхелма „да у име нашег старог пријатељства“ укаже Бечу да би рат на 
Балкану „представљао опасност по европски мир“. Переписка Николая II с 
Вилъгелъмом II 1904–1914, Москва – Праг 1923, 422–423. 
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је подршка претензијама Аустроугарске постала све одлучнија и 

отворенија. Није помогло ни поновно обраћање Николаја цару Вилхелму, 

јер су у Берлину проценили да се Русија приклонила политици Велике 

Британије – „окружења Немачке“.59 Управо је притиском на Русију 

требало осујетити такву могућност, чиме би савез Немачке и 

Аустроугарске добио нови подстицај. Начелник немачког Генералштаба 

Хелмут фон Молтке Млађи разменио је 21. јануара 1909. писма са 

начелником аустријског Генералштаба, генералом Конрадом фон 

Хецендорфом, у коме се Немачка обавезивала „да ће сматрати за casus 

foederis такав руско-аустријски сукоб, који би изазвао не само директан 

напад на Аустроугарску већ и само мешање Русије у аустро-српски 

сукоб“. У писму Францу Јозефу кајзер Вилхелм у погледу савезничких 

обавеза није остављао никакве сумње: „Моја влада ни у једном часу није 

оклевала да у садашњој источној кризи нигде не остави сумње о томе да 

су интереси Аустроугарске најтешње повезани с нашима и да су њени 

непријатељи и наши“.60 Неуспех је очекивао царску дипломатију и током 

                                                             
59 Одговор Вилхелма на Николајево писмо од 28. децембра стигао је 9. јануара 
1909; у њему је кајзер изражавао жаљење што се Русија „постепено све више и 
више удаљава од нас, и све тешње вeзуje за државе нама непријатељске“. 
Вилхелм је објашњавао „велику узржаност“ немачке владе према предлозима 
Извољског, управо „тежњом руске политике да се ослони на Енглеску и 
Француску која се посебно манифестовала у време садашње кризе“. У случају да 
се Русија – била је мисао водиља Вилхелма – обрати Немачкој, она би подржала 
преговоре две владе и „криза се не би испољила у тако оштрој форми“. 
Переписка Николая II с Вилъгелъмом II , 425; История внешней политкии ..., 245–
247; В. М. Хвостов, История дипломатии, 667–668. 
59 У Берлину је преовладало становиште да Немачка у борби за премоћ у Европи 
треба да прибегне, ако је то потребно, методама силе. „С деснице су често 
упућиване критике влади и самом цару, због тога што људи на власти не умеју 
или не смеју одлучније да крену путем стварања светске империје. 

... Рајх је истовремено био сила у којој је, због надмоћи политичке деснице у 
унутрашњем животу, потпуно преовладао империјалистички програм, заснован 
на крајње националистичким и расистичким идеолошким предрасудама ... 
Крајње амбициозан спољнополитички програм могао се остварити само на 
рачун тадашњих најјачих сила и Рајх се ..., дипломатски и војнички очигледно 
припремао за велики обрачун. Жељан да начини чудо на тај начи што ће 
изборити ранг светске силе, ако треба чак и помоћу оружја“. A. Mitrović, Prodor 
na Balkan u planovima Austro-Ugarske i Nemačke i Srbija, 1908–1918, Beograd 1981, 
81–84. 
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настојања да се дође до тако пожељног споразума са Турском. Влада 

Камил-паше, не без утицаја Аустрије и Немачке, дошла је до уверења да 

би такав споразум био „неправовремен и неугодан за њу“. Из тактичких 

разлога влада Камил-паше то није обелоданила, али је почела да 

одуговлачи са одговором. Када су крајем јануара 1909. на власт у Турској 

дошли поборници сарадње са Немачком, питање руско-турског 

споразума је скинуто са дневног реда. У младотурском покрету су 

„пронемачки елементи потискивали пробританске“, па је 26. фебруара са 

Бечом постигнут договор „да се Турска за 2,5 милиона франака одрекне 

свог суверенитета над Босном и Херцеговином“.61 Планови Русије о 

стварању антиаустријског савеза Турске и балканских држава тиме су 

претрпели неуспех; док је Еренталу споразум са Турском нудио 

могућност да брани становиште да је тиме питање анексије „решено и 

скинуто са дневног реда великих сила“. Са таквим тумачењем није се 

сагласила Србија, која је сматрала „да тај споразум мора да се 

санкционише на међународној конференцији држава потписница 

Берлинског уговора“.62 

Знатно неспокојство руске владе изазивало је крајем 1908. и 

почетком 1909, заоштравање турско-бугарских односа. Главни 

неспоразум разгорео се у погледу новчаних компензација Турској за 

признање независности Бугарске. Дошло је до прекида дипломатских 

односа и обостраних припрема за рат. Средином јануара 1909. руско 

Министарство упутило је депеше у Софију и Цариград, у којима је 

захтевало да се „прекине са узајамним припремама, које би могле бити 

протумачене као опасност од рата“. Извољски је 17. јануара изашао са 

конструктивним предлогом о регулисању турско-бугарског 

финансијског неспоразума, тако што би се Русија одрекла (од) 

неуплаћених турских компензација за рат 1877–1878, у износу од сто 

двадесет пет милиона франака, новчане суме која је (управо) одговарала 

потраживањима од Турске, док би преосталу разлику од четрдесет и три 

милиона франака Русија прихватила као свој дуг. Порта се у први мах 

према том предлогу односила са подозрењем, страхујући да би он могао 
                                                             
61 В. М. Хвостов, История дипломатии, 1907–1914. 
62 А. В. Игнъатев, Внешная политика России, 89–93; S. Živanov, Rusija i raskol 
Evrope, 119–120. 
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бити повезан са питањем статуса мореуза. Руска дипломатија није 

намеравала да турско-бугарске односе веже за питање мореуза, него је 

дала умирујући одговор. Мада је финансијски споразум закључен нешто 

касније, дипломатска иницијатива Петрограда довела је до побољшања 

односа Русије са Бугарском. Односи су се додатно учврстили у фебруару 

1909, приликом посете Петрограду краља Фердинанда. Резултат целе те 

дипломатске акције био је крајње пожељан за Русију, пошто Ерентал није 

успео да се договори са Бугарском о заједничком иступу против Србије. 

Аустроугарска је после споразума са Турском усмерила сву своју 

активност ка Београду. Већ 9. марта 1909. одлучно је затражила од 

Србије „да јасно, одређено и без посредништва изјави да се одриче својих 

претензија на политичке компензације и да је прихватила да ће убудуће 

према Монархији испољавати обавезе доброг суседства“. Притисак Беча 

и Берлина натерао је Русију да средином фебруара 1909. затражи од 

Француске и Велике Британије да предузму кораке за обуздавање 

Аустроугарске. Упућено је и упозорење да, ако то Париз и Лондон не 

учине, може се догодити да буде „нанет смртни ударац садашњем 

систему наше спољне политике, то јест савезу с Француском и споразуму 

с Британијом“.  

Дипломатска подршка Русији из Лондона и Париза била је доста 

уздржана. Извољски и руски амбасадори у Паризу и Лондону трудили су 

се да представе западним државама да у случају више него вероватног 

напада Аустрије на Србију „притисак јавног мњења може натерати Русију 

да се умеша“. И у извештајима енглеског и француског амбасадора из 

Петрограда истицано је да царска влада неће одступити ни у случају 

отвореног конфликта. Да би ипак колико-толико помогле Русију, 

Француска и Велика Британија су се обратиле Немачкој, од које су 

затражиле да на себе преузме „обавезу смиривања“ Аустроугарске. 

Немачка је то одбила „с образложењем да претња миру долази из 

Београда, а не из Беча“. Крајем јануара 1909. уследила је посета краља 

Едварда VII Берлину, у време када су Француска и Немачка биле на прагу 

споразума о Мароку. Царска влада није пристајала на ћутање, била је 

одлучна да испроба чврстину Антанте. Извољски је 14. фебруара 1909. 

упутио депеше посланицима у Паризу и Лондону у којима је инсистирао 

на заједничким мерама држава Антанте у погледу Аустрије. Истовремено 

су Извољски и Столипин „ступили у разјашњење“ са амбасадорима 
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Француске и Велике Британије у Петрограду. Извољски им је саопштио 

да ће се у случају напада Аустрије на Србију Русија сигурно умешати, 

упркос пасивности њених савезница. Ако се то деси, упозоравао је 

Извољски, то може утицати на радикалну преоријентацију спољне 

политике Русије. Са друге стране, Столипин је амбасадорима указивао да 

је европски мир угрожен; захтевао је да западне државе делују на Беч 

посредством Немачке.  

На обраћање царске владе Велика Британија и Француска су 

различито реаговале. Из Лондона је стигао, како је сматрао Извољски, „у 

потпуности умирујући одговор“. Греј је предузео још један покушај да 

спору Аустрије са Србијом и Црном Гором дâ европски карактер, 

предложио је да им се саопште они уступци које Беч може да учини 

балканским државама. Ту иницијативу одбацио је одлучно Ерентал. У 

Паризу је Пишон уверавао Нелидова да се споразум Француске и 

Немачке ни у којем случају не дотиче Блиског Истока, па је као знак 

добре воље обећао да ће наставити да Русији пружа дипломатску 

подршку у балканским питањима. Упоредо са тим Пишон је указивао на 

тежак положај у коме се нашла Европа, да би на крају препоручио да се 

предупреди могућа опасност од „довођења ствари до крајности“. 

Извољски је још једном покушао да се ослони на савезнике. Деветнаестог 

фебруара 1909. обратио се и Великој Британији и Француској са 

предлогом о заједничком иступу у Бечу, „што би натерало Аустроугарску 

да се изјасни о својим циљевима и тиме је предупредили у намери да 

нападне Србију“. Западне државе су прво покушале да за притисак на Беч 

придобију Немачку, али су наишле на одбијање. Немачка је изашла са 

супротним предлогом – захтевала је да Србија одустане од свих 

предузетих одбрамбених војних мера и да отпочне непосредне 

преговоре са Бечом. Извољски је ту иницијативу оценио као намеру да се 

„Србија преда на милост и немилост до зуба наоружаној Аустрији“. 

Француска се у међувремену изјаснила за прихватање немачког 

предлога, на шта је Извољски приметио да је она „сасвим прешла на 

страну Аустрије“. Цар Вилхелм II је од Француске тражио да заједнички 

изврше притисак на Русију, „како би ова одустала од подршке 
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Београду“.63 Потом је из Париза у Петроград упућена порука да 

Француска неће ући у европски рат због питања „која не задиру у 

виталне интересе Русије“. Уједно је сугерисано да Србија своје проблеме 

с Аустроугарском реши без посредовања европских држава. О тадашњем 

држању Француске Извољски је касније писао: „Ми смо били изненађени 

неочекивано уздржаним, да не кажем непријатељским тоном француске 

штампе и равнодушним односом француске владе према питању и 

догађајима који су тада дубоко узбудили Русију. Изјава коју ми је у 

најкритичнијем моменту у име француске владе пренео амбасадор – да 

француско јавно мњење неће дозволити да Француска буде увучена у рат 

због српских жудњи, то јест због питања која не задиру у животне 

интересе ни Француске ни Русије ... несумњиво је утицала на нашу 

коначну одлуку“. Дакле, Француска је јасно ставила до знања да жели да 

изврши своје савезничке обавезе само у случају напада Немачке на 

Русију, „али не и у случају руско-аустријског рата због Србије“.64 

Званични Лондон, који је настојао да задржи утицај на Русију, 

изјаснио се за заједнички наступ држава Антанте, мада се изговарао да 

то не може да чини без Француске. Форин офис је желео да сазна од 

Петрограда који уступци могу да задовоље Београд, износећи мишљење 

да би „било немогуће без рата добити друге уступке за Србију, осим 

економских“. Царска влада је потом покушала да још једном утврди 

политичке приоритете. Столипин је 23. фебруара сазвао тајно 

саветовање, на којем су учествовали министри војни Редигер и поморски 

Војеводски, Извољски и Коковцов, те „думски лидери октобристи и десне 

                                                             
63 Кајзер Вилхелм је у Русији и Србији видео једине кривце за рат до кога би 
могло да дође. Желео је да Француска остане по страни од сукоба, што је 27. 
фебруара 1909. отворено признао: „Француској се мора објаснити да ће, ако 
Русија пође против Аустрије, код нас одмах и непосредно наступити casus 
foederis, то јест мобилизација. Француској ће се затражити обавезна јасна изјава 
да уопште у том случају неће против нас ратовати, ни на почетку рата, ни 
доцније. Изјава неутралности није довољна. Ако Француска ускрати ту изјаву, то 
ћемо ми сматрати као casus belli и саопштићемо то Рајхстагу и свету да је 
Француска, упркос нашег позива да пође једино могућим путем за одржавање 
европског мира заједно с нама, то одбила, да је, дакле, хтела рат”. GP, Bd. XXVI, s. 
623–624. и 628–629; В. Ћоровић, нав. дело, 278. 
64 S. Živanov, Rusija i raskol Evrope, 121. 
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партије“. Извољски је у свом саопштењу указао на могући правац 

деловања, али је заговарао опрезност да би се избегао европски рат. 

Коковцов се сагласио са Извољским, да би на крају и Столипин изјавио да 

те погледе дели цео кабинет, који сматра „да је неопходно водити крајње 

опрезну политику и чинити још уступака како би се избегао рат“. 

Јединствен закључак је био да „у садашњем тренутку Русија не може 

ратовати“. На затвореном заседању Думе, увече истог дана, изјава владе 

добила је подршку већине партија. Беч је после тога могао да сву пажњу 

усредсреди на Србију. Русија је поново тражила мишљење својих 

савезница да се јасно одреде. Мишљење Француске на директно питање 

Нелидова како ће она поступити у случају да Русија објави рат Аустрији 

због Србије, стигло је 26. фебруара 1909. Пишонов одговор није остављао 

никакве недоумице; у њему је стајало „да рат који би отпочео због тога 

питања не би наишао на подршку јавног мњења Француке“. Он је у 

одговору упозоравао Петроград „да интереси обе државе обавезују 

њихове владе да предузму све мере да би предупредиле сукоб због тог 

питања које не угрожава животне интересе Русије“. Пишон је тиме одбио 

да призна право Русији на заштиту Србије од casus foederis-а. Следећег 

дана стигао је и Грејев телеграм, у којем је питање било сасвим отворено 

постављено: „Дошло је време да се Русија одлучи намерава ли она да 

Србији пружи оружану помоћ ради добијања територијалних уступака 

или ће јој указати на критичност тренутка, уз упозорење да у интересу 

мира њени захтеви не могу да добију подршку“. Греј је при томе истакао 

да српски територијални захтеви нису вредни ризика од европског 

рата.65 

Извољски је посредством српског и руског посланика саопштио 

Београду 27. фебруара 1909. да „нема никакве наде да Србија рачуна на 

помоћ западноевропских држава“, при чему је упозоравао да 

Аустроугарска „чини напоре да испровоцира Србију како би добила 

жељени casus belli“. Ценећи насталу ситуацију српска влада се 10. марта 

1909. обратила нотом великим силама обавештавајући их да „Србија не 

жели рат и ... да се потчињава њиховој одлуци о судбини Босне и 

Херцеговине: ако оне приме аустро-турски споразум као свршено дело... 
                                                             
65 И. В. Бестужев, нав. дело, 283–286; А. В. Игънатйев, Внешная политика России 
1907–1914, 90. 
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и Србија ће поступити по њиховом примеру“. На (ову) ноту српске владе, 

Извољски је српском посланику саопштио „да Русија неће признати 

анексију, да он никад неће дати своју сагласност на њу и да је то од 

почетка имао на уму“.66 Аустроугарска је потом према Београду прешла 

на политику ултиматума. Захтевала је да Србија „јасно, одређено и без 

посредника да изјаву да се одриче својих претензија на ... компензације и 

да је дужна да убудуће у односу на монархију испуњава обавезе доброг 

суседа“. Тај захтев српској влади поновљен је и 20. марта, а пратиле су га 

отворене војне претње. Када је од немачког амбасадора из Петрограда 

стигла депеша да Русија неће поћи у рат због Србије, кајзер Вилхелм није 

скривао своје задовољство: „То је ипак нешто одређено. Сад напред и 

умарширати“. Био је то позив кајзера Аустријанцима да умарширају у 

Србију који ће он поновити и пре и током јулске кризе 1914. Потом је 

Ерентал 26. марта 1909, у одговору упућеном Београду, српску ноту 

„оквалификовао као дрскост“ и запретио слањем нових војних 

контигената на границу Србије. Уследила је и отворена подршка 

Немачке, када је Вилхелм изјавио да ће у свему подржати Аустроугарску 

која је „од словенске опасности угрожена сада више него икада“.67 

Захтеву Аустроугарске за понижење Србије придружила се и жеља 

Немачке да се „Извољски притисне уза зид“ и на тај начин примири и 

Русија. Билов је 14. марта 1909. писао Пурталесу да је Русија дужна да 

призна „свршену ствар“; у противном, „на наше жаљење, ми ћемо бити 

дужни да ... приведемо ток догађаја свом крају“. У званичној ноти, 

урученој следећег дана, Немачка је од Русије тражила да искористи сва 

средства утицаја на владу у Београду. У случају одбијања, стајало је у 

ноти, „Немачка може само својој савезници да остави слободу деловања“. 

                                                             
66 Председник српске владе Стојан Новаковић упутио је нацрт ноте најпре 
Русији, уз изјаву да прихвата сугестије Извољског у формулисању коначног 
текста. Потом је Новаковић саопштио садржај ноте немачком посланику, уз 
изјаву да ће Србија учинити максимум уступака. Али исто тако да мора да чува 
„своје достојанство и своје национално осећање“, на шта је кајзер Вилхелм на 
извештају немачког посланика ставио белешку: „Они не постоје,“ што јасно 
сугерише шта је немачки кајзер мислио о српском достојанству и националном 
осећању. GP, Bd. XXVI, s. 644; Bd. V, s. 661; Rusija i aneksiona kriza, 43; S. Živanov, 
Rusija i raskol Evrope, 12–121. 
67 GP, Bd. XXVI, s. 662–691; В. Ћоровић, нав. дело, 301–303. 
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У намери да умери потраживања Беча, министар Греј је „оквалификовао 

аустријске захтеве као понижавајуће за Србију“. Велика Британија је 

стога нудила Аустрији да, заједно са Русијом, Француском и Италијом, 

посредују у Београду. Био је то покушај да се Србији дâ „могућност да се 

часно повуче, уз заштиту пријатељских сила“, али Беч то није желео „већ 

је тражио од Србије оштру и понижавајућу изјаву“. То је значило да ће 

Русија морати да препусти Србију на милост и немилост Аустроугарске.  

Под том претњом сазван је Савет министара, који се 19. марта 

окупио код цара. Разматрано је питање држања Русије у случају рата 

Аустрије и Србије. После саопштења представника војног и поморског 

Генералштаба о неспремности Русије за рат, одлучено је да се у том 

случају сачува строга неутралност. Извољски је после тога 20. марта 

предао Пурталесу одговор на ноту који је био „врло учтив по форми, али 

у суштини врло неодређен“. У Берлину су то оценили као „одвратно 

одбијање“, заменик државног секретара за спољне послове Кидерлен-

Вехтер, охрабрен од кајзера, саставио је 21. марта 1909. опширну и 

категоричну инструкцију која је уручена Пурталесу са потписом Билова. 

У немачким захтевима је стајало: „Ви сте дужни у одлучној форми да 

изјавите Извољском да ми очекујемо тачан одговор – да или не; сваки 

околишан ... или нејасан одговор ми ћемо оценити као одбијање. Ми ћемо 

тада бити обавезни да се удаљимо и оставимо да догађаји иду својим 

током.“ Од Русије се захтевао „прецизан одговор – да или не“ на питање 

да ли је спремна да се „беспоговорно сагласи са укидањем члана 25 

Берлинског уговора, да призна анексију Босне и Херцеговине и да се 

одрекне сазива међународне конференције, и да за све то издејствује 

сагласност Србије“. Пурталес је 22. марта уручио ноту Извољском, коју је 

овај окарактерисао као „дипломатски ултиматум“. И доиста, био је то 

ултиматум, јер је у ноти писало да би Немачка „сваки избегавајући, 

замумљени или нејасни одговор морала сматрати као одбијање“. И у 

случају таквог развоја Немачка би се „повукла и пустила да се догађаји 

одвијају својим током, па би одговорност за све ... пала искључиво на г. 

Извољског“, што би у крајњој линији значило рат Аустроугарске против 

Србије. Аустроугарска је истога дана објавила „стање узбуне у два 
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армијска корпуса, а недељу дана касније мобилисала још пет армијских 

корпуса“.68 

Прилике нису ишле наруку Русији; одлучено је, као крајње 

средство, да се Николај II обрати лично Вилхелму II. Истога дана када је 

стигао ултиматум, Николај је замолио Вилхелма да задржи Ерентала „од 

даљих погубних грешака“. У телеграму Вилхелму 23. марта 1909. Николај 

је саопштио да Русија прихвата немачке захтеве: „Последњи предлог 

кнеза Билова, уручен посредством Пурталеса, изражава, као што видимо, 

жељу Немачке да нађе миран излаз из садашњег тешког положаја. Ја сам 

томе сасвим рад и писао сам Извољском да изрази пуну спремност да га 

прихвати. Надам се, да ће благодарећи твојој снажној подршци и твом 

утицају у Бечу нама поћи за руком да превазиђемо ту кризу“. Ако 

Аустроугарска, упркос свему, отпочне рат против Србије, упозоравао је 

Николај кајзера, тада ће се и однос Русије према Немачкој променити, да 

би на крају додао: „Ми ћемо чинити и учинити све што од нас зависи да 

умиримо Србију“.69 Цар се позивао на монархистичку солидарност, али је 

немачка влада одлучила да иде до краја, Берлин је ћутао ишчекујући 

одговор на ноту Пурталеса. Пред таквим ратним претњама Николај II и 

Извољски су 23. марта, не саветујући се ни са владом ни са западним 

државама, одлучили да се потчине притиску. Цар је у писму мајци 

отворено то објашњавао,70 указујући при томе на војну слабост земље, да 

би потом упутио Вилхелму телеграм у којем је била изнета његова 

сагласност са немачким захтевима. Тиме је (и) воља царске владе за 

противљење била сломљена. Сутрадан је Извољски о томе обавестио 

Париз и Лондон: „Уочи велике опасности коју би донео аустро-српски 

сукоб, како за нас тако и за општи мир, а и да спасемо Србију, ми немамо 

                                                             
68 GP. Bd. XXVI, 669–670 и 693–695; В. Ћоровић, нав. дело, 308–310; В. Хвостов, 
История дипломатии, 671–672; Rusija i aneksiona kriza, 44. 
69 Переписка Николая II с Вилъгелъмом II, 434; И. В. Бестужев, нав. дело, 292–301; 
П. В. Мулътатули, нав. дело 472. 
70 Цар Николај је у писму мајци Марији Фјодоровној објаснио разлоге пристанка 
на немачке услове: „Прошле недеље код мене је одржано заседање Савета 
министара по неподношљивом питању о Србији и Аустрији. Тај проблем траје 
већ 6 месеци, сада се врло заоштрио, тако да ми можемо помоћи решењу и 
предупредити рат, ако дамо сагласност за анексију, ако пак одбијемо, последице 
могу бити тешке и непредвидљиве“. П. В. Мулътатули, нав. дело 472. 
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другог избора него примити немачки предлог“. Извољски је потом 

обавестио и амбасадора Пурталеса, да „царска влада безусловно 

прихвата немачке захтеве“. Одговор Вилхелма цару Николају уследио је 

27. марта, у њему је кајзер обећао да ће дати гаранције да Аустроугарска 

неће предузети војни поход против Србије. Била је то за Русију 

„дипломатска Цушима“, док је за канцелара Билова представљала 

демонстрацију моћи Немачке. „Немачки мач (је) био бачен на вагу 

европских одлука ... пре свега ради части и подршке положају Немачке“.71 

Корак Русије ка признању анексије примљен је са 

незадовољством у Лондону. Амбасадор Николсон изразио је жаљење 

Извољском, „што о томе нису биле обавештене владе Британије и 

Француске“. Истовремено, Велика Британија није хтела да „санкционише 

анексију“, све док се не регулишу односи између Беча и Београда, „како 

Србију не би оставили на милост Бечу“. Када је амбасадор Немачке у 

Лондону затражио од Греја „да следи пример Русије“, министар је „то 

категорички одбио и поред индиректне претње ратом са немачке 

стране“. Аустроугарска је на крају прихватила посредовање Велике 

Британије уз подршку Француске и Италије „које се свело на то да ове 

три европке силе прихвате анексију под условом да Беч одустане од рата 

против Србије“. У преговорима са Аустроугарском министар Греј је 

„инсистирао на томе да Беч не тражи понижење Србије по сваку цену“, уз 

услове да Београд прихвати захтеве Беча. Коначно, 30. марта 1909. 

српској влади је предат усаглашен англо-аустријски текст Изјаве Србији. 

Претходно су Велика Британија, Француска, Италија и Русија у демаршу 

Србији захтевале од Београда „да у њему не промени ниједно слово“. У 

име своје владе српски министар спољних послова је 31. марта у Бечу дао 

је изјаву: „Србија признаје да није повређена у својим правима чином 

који је створен у Босни и Херцеговини...“ Србија је тиме пристала да се 

приклони „онаквој одлуци какву силе буду донеле у погледу чл. 25 

Берлинског уговора“. Уједно се обавезала да ће напустити „опозиционо 

држање... према анексији“, да ће „променити правац своје садашње 

политике према Аустроугарској, те да ће убудуће одржавати с њоме 

                                                             
71 С. Д. Сазонов, Воспоминания, 18. 
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односе доброг суседства“.72 Уследила је размена нота са Аустроугарском. 

Немачка је то учинила 7. априла, Италија 11. априла, Велика Британија 

17. априла, Француска и Русија 19. априла 1909,73 чиме је анексија Босне 

и Херцеговине призната и de iure. Уследио је потом 14. маја 1909. и 

трујумфални долазак кајзера Вилхелма у Беч, „са обележјима германске 

арогантне супериорности над побеђеним противницима“.74 

                                                             
72 В. Ћоровић, нав. дело, 316–317. 
73 Император Николај је писао мајци царици Марији Фјодоровној: „Код нас 
уопште не желе да схвате да је то питање било толико тешко неколико 
претходних дана! Осим рђавих људи у Русији нико сада не жели рат, а по моме 
он је био врло близу. Како је сада опасност од њега прошла, сада почињу да вичу 
да смо ми поражени, увређени итд. Због речи анексија наши патриоти су били 
спремни да жртвују Србију тј. у случају напада на њу Аустрије, ми јој нисмо 
могли ничим помоћи“.С. С. Олъдембург, нав. дело, 24. 
74 Када је Пурталес добио од Извољског сагласност Немачке са постављеним 
условима, телеграфисао је у Берлин: „Не искључујем да је то преломна тачка. 
Сада је наступила нова оријентација руске политике у смислу приближавања 
Немачкој“. Показало се већ у другој (Агадирској) Мароканској и балканској 
кризи да се у својој процени Пурталес „жестоко преварио“. С. С. Олъдембург, 
Царствование Николая II, Београд 1939, 424. 
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