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ПЉЕВЉА НА ЧЕТВОРОМЕЋИ 
(1878-1912)

Ослободилачки ратови Србије и Црне Горе (1876-1878) завршени су 
Бечким конгресом 1878. године. Том приликом, како рече Троцки, „државе 
Балканског полуострва направила је европска дипломатија“ тако да „нијед- 
на од њих није смјела да изађе из одређених граница, свака је била спутана 
дипломатским и династичким везама и супростављена свим осталим, нај- 
зад, све заједно биле су осуђене на беспомоћност пред крупним европским 
државама са њиховим непрестаним интригама и роварењима.“'

И поред значајних проширења које су добиле одлукама Берлинског кон- 
греса 1878. године, Србија и Црна Гора нијесу добиле заједничку границу. 
Да би их и даље држале одвојене, али и да би Аустро-Угарска имала про- 
стор преко кога је жељела да настави свој даљи продор према југоистоку, 
остављен је један земљоуз између Србије и Црне Горе. који наши неприја- 
тељи тада назваше Новопазарски санџак, иако за такво име нијесу имали 
никаквог ослонца у прошлости овога краја, јер, познато је, да је то простор 
Старе Рашке, односно Старе Србије. Но, како би било које од ова два имена 
неминовно указивало на сав апсурд задржавања тог простора између грани- 
ца двије спске државе требало је измислити неко друго име. Тако и област 
наших ПљеваЈБа почеше називати, без икавог реалног основа, подручјем 
Новопазарског санџака, што се нажалост, често и данас употребљава. Овај 
простор се може са много више основа називати: Сјеверна Црна Гора, или 
Херцеговина, или Рашка област, или Стара Србија и коначно, ако неко баш 
хоће да се ово зове санџак, онда нека то буде Херцеговачи санџак, јер су 
Пљевља више од два и по вијека била сједиште Херцеговачког санџака, или 
Пљеваљски, јер је и под тим именом постојао много дуже него као Новопа- 
зарски.

Послије Окупације Босне и Херцеговине од сгране Аустро-Угарске 
1878.године, Турска је издвојила Новопазарски Санџак из босанског паша-

1 Сергеј Романов, Русија, Ју1ославија и словенска идеја, ..Вијести" .21 . август 2003. године.
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лука и припојила га Косовском вилајету. Од тада он више не постоји као 
административна јединица, већ су ово подручје, које неки и данас називају 
Новопазарски с а н џ а к ,  сачињавала два санџака: Пљеваљски и Сјенички. 
Пљеваљски санџак су чиниле три казе: пљеваљска, пријепољска и прибојс- 
ка, а Сјенички четири: сјеничка, бјелопољска, нововарошка и доњокола- 
шинска; док је Нови Пазар припојен приштинском, а Беране и Плав пећком 
санџаку.2 Од 1908. године доњоколашинска каза је прикључена Пљеваљс- 
ком санџаку.

Дакле, коначно ослобођење 1912. године овај простор, који назваше 
Новопазарски санџак, дочекао је расцјепкан на више административних 
јединица, али је то име наставило и даље да живи, некад само у админис- 
тративном значењу, а каткад, намјерно или злонамјерно, узиман је и као 
географско -  политички појам.3 Тај назив, из сличних разлога, прихватила 
је и КГТЈ, па га је равно прије 60 година прогласила и за аутономну област. 
И данас му се из политиканских разлога покушава дати значење које му не 
припада, јер је, неспорно, ова област била дуже времена средишњи дио срп- 
ске средњовјековне државе, па се и сама држава по њој називала -Рашка.

На просторе Старе Рашке, дакле, претендовале су Турска, Аустро
-  Угарска, Србија и Црна Гора. Али за њега су биле заинтресоване и Ру- 
сија, Италија, Енглеска и Француска. Русија је, углавним, подржавала Ср- 
бију и Црну Гору у њиховим настојањима да ослободе своје сународнике 
од окрутне турске власти. Италија се првенствено залагала за јачање свога 
утицаја на простору данашње Албаније, због чега је каткад била у савезу 
са Аустро-Угарском, али понекад и у јакој конкурентској борби; док су се 
Енглеска и Француска залагале за одбрану „легитимитета“ Турске. Тако да 
су се Пљевља, као најразвијеније мјесто ове области, у времену од Берлин- 
ског конгреса 1878. па до ослобођења 1912. године нашла у самом центру 
европске политике.4

Положај хришћана у  Рашкој области послије БерлинскоГ коиЈреса

Турска је своје ,,право"‘ на ово подручје темељила на чињеници да се 
она у овој области налази од друге половине XV вијека, те да преко ње иде 
најкраћи пут до њених најзападнијих граница -  Босне и Херцеговине, које 
су још увијек формално биле у њеном саставу.

2Новица Ракочевић, Полишички односн Црне Горе и Србије, 1903-1918, „Обод" -Цетиње 
1981. 140.

3 Миомир Дашић, Незаобилазноу историоГрафцји Црне Горе, Подгорица 2003, 458.
4 Исто, 472.
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Међутим, положај хришћана у Старој Србији послије Берлинског Кон- 
греса (1878) је постао још гежи. Услови живота су били готово неподно- 
шљиви. Трговина замире, школе се затварају, учитељи, уколико већ нису у 
затвору, због учешћа у устанцима и бунама, бјеже у Србију. И већина свје- 
штеника је била или у затвору или у бјекству. Живот на селу је био „знатно 
тежи него било гдје на Балкану“.5 Сељаци су притиснути новим дажбинама 
и порезима, тако да им је био угрожен и голи живот. По селима крстаре 
многи пљачкаши и разбојници (комите), које лурска власт не спречава тако 
да се у „Старој Србији и Македонији чине големи зулуми (...) По ваздан се 
убијају наша браћа, по ваздан се куће пале и пљачкају, по ваздан се чине над 
нашом дјецом разна гнусна насиља“.6

О стању у т. з. Новопазарском санџаку цариник из Рашке пише минист- 
ру иностраних дела Србије: „Читајући извјештај из Новог Пазара, мора сва- 
ки Србин да заплаче, и да осети тешке болове на својој души; јер изгледа, да 
су се турске власти удружиле са бесним арнаутима, те се утркују ко ће више 
несреће да створи и учини сваком ономе који се Србином назива. Већ гото- 
во дошло је време да Србин сељак несме ни у чаршију у Новом Пазару да 
дође, јер ако дође у чаршију он се не нада да ће се кући вратити. (...) Убис- 
тва, разбојништва, крађе и отмице врше се свакодневно над Србима (...) на 
очиглед турских цивилних и војних власти“.7 А цариник са Јавора, у априли 
1890. године, јавља Влади Србије: „Како је већ и овђе прољеће настугшло 
(...) то је и стари обичај: убијање, крађе, гоњење, пљачкање, отимање и сви 
остали зулуми, над овом јадном српском сиротињом (...) узело свој прави 
облик истребљења.“8 Двије године касније поводом доласка Руфин-паше у 
Сјеницу, Радуловић каже: „Дошла је заиста највећа несрећа на српски народ 
у Новопазарском санџаку, тако, да ни највјештије перо није у стању ове ва- 
паје који се свакодневно из Санџака чују, описати, што сваком Србину мора 
да срце пуца а суза му на око удари кад чује, што се то ради (...) О личној и 
имовинској безбједности за Србина нема ни спомена“.9

Положај сељака још више отежавају аскери „изнуђујући им храну, и 
што је најцрње и горе обешчашћавају им фамилију, што користе аустријски

5Сретен Вукосаиљевић, Историја сеоско1 уруштва, Београд 1953. 169.
6 Комите из неослобођених крајева под Турском -  Председнику српске владе. Београд. 

Милић Петровић, ДокуметТш о Рашкој области 1890-1899, Београд 1997 (у даљем гексту: 
Документа Г), страна 396.

7Ђорђе Радуловић, српски конзул v Рашкој -  Министру иностраних дела Србије, Београд. 
Документа I, (18. јун 1896), стр. 395.

* Ђорђе Радуловић, Српски цариник на Јавору -  Председнику Министарског савета и 
министру иностраних дела Краљевине Србије, Документа I, стр.109.

9Ђорђе Радуловић, Српски цариник на Јавору -  Министру иностраних дела Краљевине
Србије, Документа I, 228.
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агенти и наговарају сељаке да траже припајање Аустрији, при томе, да би 
стање учинили још неподношљивијим служе се подвалама -  преобучени у 
одијела турске војске или народно одијело долазе у српске куће и њима чине 
горе него што чине и сами Турци“.10

Иако је Црква у Турској имала посебну заштиту и привилегије, када је 
рашко-призренски митрополит Дионисиј, кренуо у обилазак Рашке области 
у Сјеници је доживио малтретирање од Арнаута11, у Пријепољу је нападнут 
у стану12, ау  Пљевљима сваљен с коња.13 Док се прота сјенички једва criacao 
бјекством испред засједе, која га је чекала ради убиства.14

Додатне невоље српским сељацима представљала је редифа. О њеном 
понашању српски цариник са Јавора извјештава: „У Сјеници зулуми од ар- 
наутских редифа, који се врше над нашим народом, не могу се више ни 
описати, досада већ има 20 дана, да Србин из Сјеничке околине не сме доћи 
у Сјеницу, јер мора бит бијен, а ако је штогод продао и опљачкан.15 Слично 
јавља и цариник Судетић: „Зулум од редифе у Новом Пазару прешао сваку 
меру. Јуче је чаршија била ваздан затворена. Нико од Срба није смио изла- 
зити из куће. Више наших виђених људи крили су се по турским кућама да 
свој живот могу спасити.“16 У једном другом документу, опет, стоји: „Разуз- 
дана редифа коју је турска влада позвала и коју држи на окупу у Н. Пазару 
нема никаквих граница, нити се пак ко од власти стара да их у границама 
законским сузбије, а и када би и хтјели, ипак је невероватно да би могли 
успети, да сузбију једну масу од 8-900 људи, дивљих Турака, који не штеде 
ни своје војне предпостављене старешине“.17 А јаворски цариник у априлу 
1898. године наводи подужи списак угледних Срба које су убили турски 
жандарми, и међу њима је и „одлични Србин и кмет села Бобова Симеун Јо- 
вић“, па Срби моле Владу Србије „да им се пошаљу по која Мартинка и ви-

'"Нићифор Перић. митрополит раигко-призренски -  Предсједнику Министарског савета. 
министру иноетраних дела. Пиколи Пашићу. Милић Петровић. Документа о Рашкој области 
1900-1912, Београд 1995 (у дал.ем тексту Докумеита II), стр.160.

"Телеграм Ћорђа Радуловића, српског цариника на Јавору -  Министру иностраних дела 
Србије, Београд, Документа I (7. септембар 1896), 402.

|2Исто. 408.
13 Шифрована депеша Ђорђа Радуловића, српског цариника на Јавору -  Министру 

иностраних дела Србије. Београд, Документа /(16 . јануар 1897) ,416.
14Васа Драгићевић. началник Округа рудничког-  Министру инпстраних дела Краљевине 

Србије. Београл , Документа II, 51.
'-'Ђорђе Радуловић. српски цариник на Јавору -  Предсједнику Министарског савјета и 

министру иностраних дела Србије, Београд, Документа I, 425.
16 Телеграм Јосифа Студића, српског цариника на Јавору -  Министарству иносграних 

дела Србије, Београд, Документа /(15 . март 1897), 427.
17 Јосиф Студић, српски цариник на Јавору -  Председнику Министарског савета и 

министру иностраних дела Србије, Београд, Документа I, 428.
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шека па ма и за новац“.18 Пет година касније констатује: „Стање у сјеничком 
и пљеваљском санџаку с дана у дан постаје све црње и горе. Такво стање 
долази једино од недисциплиноване турске војске, (...). Када је командант 
пљеваљског табора покушао да им забрани да „самостално тумарају куд 
хоће, да краду, арају и пљачкају'1, они су бимбашу и остале официре држа- 
ли у опсади „три дана без хране и воде све док није стигла друга војска из 
Пљеваља да их ослободи“ .19 На зулуме које чини аскер у Хоћевини, жале се 
и народни прваци код пљевалзског мутесафира Сулејман Хаки паше, молећи 
га да их заштити или да им дозволи да се селе било куда.20

Младотурци су 1908. године смијенили Сулејман-пашу кога су „много 
више мрзјели Турци, нарочито официри него Срби“, јер је „у области којом 
је управљао било релативно слободније живјети него у другим крајевима 
царства“.21 Након тога је у Пљевљима „завладало ужасно стање, какво до 
сада никада није било. Што је у свој ствари најгоре, то је да Муслимани не 
увиђају чему ово води, и да тако свесно или несвесно иду на руку неприја- 
тељу (=Аустрији -М. С.).“22

То је вријеме када су у овом „тамном вилајету“ била „пашчад пуштена, 
а камење везано“23 и гдје човјек „није смио тврдо заспати јер би могао изгу- 
бити главу и стоку од које је највише живио.“24

Аустријска пропаганда, као и големе турске дажбине и зулуми изазва- 
ли су „метеж и узбуне: сељаци неће да плаћају зам (порез за просвјету) и 
општи порез (...) него у групама од двадесет, тридесет, педесет и стотину 
људи крстаре по околним селима и нагоне на побуну против зама“. Уз то, 
побуњени сељаци поручују турској власти, да ако им не опрости зам и оста- 
ле порезе, да ће за два дана потписати да се прикључују Аустрији „која их 
чека раширених руку“ тј. да ће дати пристанак „који им генерал тражи“ (=да 
потпишу захтјев за прикључење Аустрији-М. С.).25

18 Ђорђе Радуловић, српски цариник на Јавору -  Председиику Министарског савета и 
министру иностраних деле Србије, Београд, Документа / ( 1 4 .  март 1898) ,519.

|,ЈТихомир Ваљковић. цариник са Јавора-Министру иностраних дела Краљевине Србије. 
Београд, Докумепта II (4. октобар 1903), 71.

“ Ђурица Божовић, Г араи Пуповић и Томо (...) српски прваци из Б обова- Филипу Јеловцу. 
Оћевина, Документа 11(22. јануар 1905), 106.

21 Петар Косовић, в. д. директора Гимназије у Пљевљима -  Главном школском туторству, 
Документа II, 208.

22 Стеван Самарџић, Управитељ основних школа у Пљевљима-Главном туторству, 
Документа II, 221.

23 Сретен Вукосављевић, Санџачке ћехаје, Пријепол>е 1936.
24Сретен Вукосављевић, Писма са села I, 213.
25 Илић упозорава српског конзула у Скопљу -„једну истину ниједног момента не треба 

губити из вида. а то је, да не само побуњени сељаци, него уопште и цео народ и сви грађани 
више воле Аустрију него Турску, када би се дало на бирање, а што до сад до тога није дошло.
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Плашећи се Аустрије велики везир је наредио да се не тражи поменути 
порез од хришћана ,док се то питање не проучи“.26 Након тога побуна је 
смирена „на чему се (...) највише има благодарити мудром управљању Н. Е. 
Сулејман Хаки паше, а особито случајном доласку у Пљевља Царско-руског 
конзула из Митровице господина Орлова“27, који је својим ставом „много 
учинио да се побуњени Срби умире и својим кућама поврате.“28

Турци, дакле, ни овом приликом нијесу испунили дата обећања што је 
поново заоштрило односе између њих и сељака;29 при том су представници 
турске власти потпуно занемарили заједничку опасност од Аустро-Угарс- 
ке.30 Слично каже и цариник Ђуровић: „Турци савршено неће људски, него 
само изазивају и ниједан акт њихов не иде стишавању, мада је сад њихов 
интерес да је народ миран.“31

Досељавање мухаџера

Послије Берлинског конгреса, а нарочито послије анексије Босне и Хер- 
цеговине, на подручју Пљеваља долази до масопног досељавања муслимана 
из Босне и Херцеговине и Црне Горе.32 Они богатији, са новцем који су доби-

узрок је што народ, дакако, гледа на Србију и Црну Гору и од н>их очекује избављење, а 
када би знао да му отуд не може скоро помоћ доћи. он би сугра скоро једногласно позвао 
Аустрију“. (Документа II, 99-100)

26 Стојан Новаковић, српски посланик у Петрограду -  Министру иностраних дела 
Краљевине Србије, Документа II, 101.

27Након посјете Пљевљима Орлов је изјавио. да су му Срби у присуству Сулејман пашс 
и аустријског конзула говорили: „Јави нашем цару како ми овдје живимо. и кажи му да га 
молимо да нас ослободи, јер овако више не можемо живјети". (Мирослав Спалајковић. српски 
конзул у Приштини- Министру иностраних дела Краљевине Србије, Документа II, 103).

211 Василије Поповић, архимандрит манастира Св. Тројице код Пљеваља — Министру 
иностраних дела Краљевине Србије, Докуменша II, стр.102.

29 Стеван Самарцић, Управитељ основних школа у Пљевљима. у фебруару 1906. године 
јавља царинарници на Јавору: „Сви околни учитељи: Ковача, Отиловића, Крњаче, Оћевине и 
Илинобрдски саопштавају ми да је расположење међу сељацима скроз револуционарно, да 
се просто не може савјетима на њих утицати да буду мирни нити им се може објаснити да сад 
није вријеме за устанак”. (Документа II. 111).

30 „И заиста ово је страшно, i i i t o  је ова тусрка проклета власт сама себи недосљедна, 
просто као с планом сама себи спрема крај (...) Сав народ је за буну просто зато што (...) 
Турци неће нимало поштено да раде“. (ДокумешЋа II, i 12)

31 Јован Ђуровић, цариник на Јавору -  Минисгру иностраних дела Краљевине Србије, 
Документа II, 118.

32 „Аустро Угарска јако покреће мухамедански елеменат из Босне и Херцеговине у 
новопазарски Санџак, а, с друге стране. Колашинци измичу се од црногорске границе. те се 
и они амо насел»авају, а српском елементу долази душ ау катанац и више му је на овај начин
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ли од продаје имања, угрожавају српске трговце и занатлије, док сиромаш- 
нији (мухаџери) стјешњавају српске сељаке, насељавајући се на сеоским 
пашњацима и шумама. У томе их увелико помаже турска власт, особито 
након доласка Младотурака на власт, који су настојали да изврше отомани- 
зацију европског дијела Турске, рачунајући да ће то постићи насељавањем 
мухаџера на рачун српског становништва. Тим поводом директор Гимназије 
у Пљевљима јавља Влади Србије: да турска власт ради „да насели тринаес- 
тину кућа мухаџира овдје у околини, у близини и између српских села Оће- 
вине и Какмужа. То је крај чисто српски, па би се хтело (...) да се ради кон- 
троле населе ти муслимани.“33 Мухаџерима се „немилице и нештедимице“ 
дијели земља по селима у околини Пљеваља. Узалуд се угрожени сељаци 
позивају на раније одлуке, којимаје било забрањено насељавање мухаџера у 
околини Пљеваља. Нови пљеваљски мутесариф им хладно одговара: „Њима 
је то цар дао, па им и ућумет дао, а ко им буде сметао тај ће платити лире 
и бити ухапшен.“34 Поред тога што се овим насељавањем угрожава живот- 
ни простор сељаци су због тога „несигурни за свој живот и своју имовуну, 
пошто ови мухаџери избијају голи и боси и без игдје ичега“.35 Годину дана 
касније из Пљеваља поново јављају: „Мухаџери непрестано долазе и (влас- 
ти) једнако се старају, да им нађу мјесто међу српским селима.“36 Поједини 
богатији муслимани, чак, продају своју земљу „пошто имају доста земље 
која се зове њихова, а немају тапије, да би лакше покренули наше, када буде 
требало и населити мухаџере.“37 Међутим, насељавање мухаџера не само да 
је доносило многе невоље и страх сељацима -  чивчијама, особито због тога 
што је то власт организовано спроводиле, већ ,је  то насељавање ишло и на 
штету бегова и њихових поседа, у чијим је рукама сва земља. коју обрађују 
хришћани у Санџаку, као чивчије, то и бегови нису радо гледали на ово на- 
сељавање“, тако даје под њиховим утицајем, крајем 1910. било обуставље- 
но насељавање мухаџера у пљеваљском крају.38 Но, тај прекид насељавања 
није дуго трајао. У априлу сљедеће године из Пљеваља јављају: „немила

немогуће живјети4’. (Јоваи Радуловић, српски цариник на Јавору- Предсједнику Министарског 
савета и министру иностраних дела Краљевине Србије, -  Милић Документа /, 110.

33 Петар Р. Косовић, директор Гимназије у Пљевљима -  Главном школском туторству (7. 
новембар 1909), Документа II  (14. новембар 1909), 252.

34 Прокопије Шиљак, управитељ основних школа у Пљевљима -  Главном туторству, 
Документа II (3. децембар 1909), 254.

35 Исто, 254.
36 Прокопије Шиљак, управитељ основних школа у Пљевљима -  Царинику на Јавору (6. 

август 1910), Документа II, 276.
37 Прокопије Шиљак, управитељ основних школа у Пљевљима -  Главном школском 

туторсрву (2. новембар 1910),Документа II, 280.
38 Перар Р. Косовић, директор гимназије у Пљевљима -  Министру иностраних дела 

Краљевине Србије, Београд (26. новембар 1910), Документа II, 284,
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вијест за наш народ -  мухаџери непрестано избијају. И поред онога што је 
посланик Васфи-беј (рекао) да се овде неће ништа давати мухаџерима, ипак 
се даје и насељавају их. Због њиховог насељавања дошла су многа наша 
села у незгодан положај.“39 Са овим новим таласом масељавања мухаџера 
незадовољни пљеваљски бегови и аге предапи су меџилису захтјев „да се 
мухаџери у будуће не насељавају по испашама и сеоским мерајама, јер њи- 
хове чивчије без паше за стоку не могу живети ако им се узму мераји, онда 
им ни њиве не вреде ништа.“40 Међутим, турска власт није много хајала за 
ове захтјеве, већ да би „у што већој мери разредила српски елеменат и на тај 
начин прибавила већину Отомана у Санџаку, натјерала је аге -  сопственике 
земље на склапање уговора са чивчијама. Уговори се склапају обично на го- 
дину или највише на две године. По истеку тог рока турске власти натераће 
аге да уговоре раскину, а Србе отерају са имања, на њихова места довешће 
мухаџере већином из Босне, као подеснији елеменат за мир и напредак у 
земљи.“41

Као посљедица овакве политике, на примјер, села око Нове Вароши, која 
су била искључиво насељенаСрбима, задвије године несељавања мухаџера 
су увелико разређена да ће, ако се насељавање муџахера настави Срби уско- 
ро бити у мањини. Јер се турске власти „и сувише ангажују за насељавање 
мухаџера из Босне, што се најбоље види из парница, које се у овом времену 
воде између турских власти и Срба сопственика имања“. Мухаџери су се 
населили и на имању манастира Св. Тројице код Бање.42

Након анексије Босне и Херцеговине на подручје пљеваљског пашалу- 
ка доселило се 246 породица.43 Слична је ситуација и на подручју Бијелог 
Поља, гдје „непрекидно у масама долазе исељеници (мухаџери) из Босне. 
Суд их насељава на најбољим мјестима и то по центрима наших старосе- 
деоца. Свим исељеницима суд је у свему на руци. Подиже им куће и даје 
им готов новац. Њихово насељавање врши се по нарочитом плану. Већини 
наших староседеоца биће онемогућен опстанак, а то се и хоће.“44

Због оваквог стања, као и због страха од освете за учешће у ослободи- 
лачким ратовима и бунама, један број сеоских породица са подручја Бобо-

39 Прокопије Шиљак, управитељ основних школа у Пљевл>има -  Главном туторству (28 
април 1911 \  Документа II, 322.

40Милан Милојевић, српски конзул у Приштини -  Министру иностраних дела Краљевине 
Србије, Београд (7. август 1911), Документа П, 329.

41 Саво Банковић. цариник на Јавору -  Министру иностраних дела Краљевине Србије, 
Београд (1 .децембар 1911). Документа II, 344

42 Исто. 344-345.
43 Косановић, 1., Новопазарски синџак и њеТови етнички проблеми, Београд, 1912, 54
44 Јосиф Јевђевић, управитељ основних школа у Бијелом Пољу -  Главном школском 

туторству, Документа II, 262.
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ва, Ограђенице, Премћана и Вашкова пребјегао је у Црну Гору, док су им 
имања остала на десној обали Таре. Око коришћења тих имања често су 
разговарали представници Црне Горе и турске власти, што је касније довело 
до повећаног утицаје Црне Горе у поменутим селима.45 Међутим, Србија је, 
из бојазни да не ослаби свој утицај у Рашкој области настојала да спријечи 
исељавање Срба са тог подручја.

Српски цариник са Јавора обавјештава Владу Србије, у априлу 1900. 
године, да се сваким даном повећава број бјегунаца из Турске. Међу њима 
многи немају ништа „сем ситне деце“. А они који пак са собом тјера и нешто 
стоке мора, „услед санитетских прописа десет-дневни карантин на граници 
издржати, те нити може себе за то време издржати, нити стоку, нити пак 
ову KOivie продати.“46 Суочен са проблемом све већег броја избјеглица које 
непрекидно преко Јавора прелазе у Србију начелник Округа чачанског пита 
министра иностраних дела хоће ли дозволити долазак нових избјеглица,47 
па Никола Стевановић, министар унутрашњих послова Краљевине Србије 
наређује окружним начелницима чачанског и рудничког округа: „пребегле 
фамилије из Турске прихватите, укажите сваку помоћ и одбраните их од 
напада Турака (...) Одредите им привремено згодно место да се настане.1'48 
До почетка августа 1901. године само у Рудничком округу насељено је 1250. 
избјеглица и Турске.49

Политика Аустро- УГарска према Рашкој области

Послије пораза у Италији 1859. године и неуспјеха у борби за пресгиж 
међу њемачким државама, послије пораза од Пруске 1866. године, Аустро- 
Угарска своју привредну и политичку експанзију окреће према Балкану. У 
том циљу јој је добродошла одлука Берлинског конгреса на право да окупи- 
ра Босну и Херцеговину.

Да би што више утемељила своју власт у Босни и Херцеговини, она 
тамо за намјесника шаље Бењамина Калаја, врло образованог човјека, из- 
ванредног познаваоца прилика на Балкану, доскорашњег (1870) конзула у 
Београду и писца Историје Срба. Он одмах по доласку у Босну (1882-1903)

45Ђоко Пејовић, нав. дјело. 15-18.
46 Василије Димитријевић, цариник на Јавору -  Председнику Министарског савета, 

министру иностраних дела Краљевине Србије, Београд (11. март 1900), Документа II, 47.
47 Васа Драгићевић. начелник округа -  Министру иностраних дела Краљевине Србије. 

Београд (12. априла 1901), Документа II, 40-41.
№Документа II, 50.
4V Никола Стевановић, министар унутрашњих д е л а - Председнику Министарског савета 

Краљевине Србије, Београд (4. август 1901). Документа II, 56.
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ангажује исгоричара Лудвика Талоција да напише историју Босне, тако да 
се „историја Босне мора схватити као један историјски организам, који се 
потпуно самостално развијао.“50

У циљу утемељења „босанске нације“, истовремено са писањем ис- 
торије, Калајеви људи припремају и граматику босанског језика, која је 
објављена 1890. године. У истом циљу Калај је веома вјешто користио и 
сва три оновремена босанска листа: српски „Напредак“, муслимански „Бо- 
шњак“ и хрватски „Глас Херцеговине“.

Стварању „босанске нације“, више од других су се супростављали Срби 
из Херцеговине, те их аустријска власт подстиче на исељавање у Србију. 
Међутим, Србија покушава да спријечи њихово исељавање, јер се тиме 
„штете српски интереси, јер на мјесто Срба исељеника долази страни еле- 
мент, који јако штети српској ствари.“51 Како су у октобру 1902. године 184 
избјеглице из Херцеговине више дана у Мокрој Гори чекале улазак у Србију, 
то начелник Ужичког округа, по наређењу министра унутрашњих дјела. иде 
да их убиједи да се врате у Херцеговину. Међутим, они изјављују да им аус- 
тријска власт не дозвољава повратак. У одговору министру начелник каже:: 
„Из њихових говора дознао сам, да на овоме расељавању њиховом раде на- 
рочити агенти босанске владе.“52

Након окупације Босне и Херцеговине Аустро -  Угарска је успоставила 
своје гарнизоне у Пљевљима, Пријепољу и Прибоју, тако даје Рашка област 
постала ,једна земља а два господара". Над Србима се надвила опсаност да
-  како рече Сулејман паша -  „трули турски јарам“ буде замијењен „гвозде- 
ним аустријским“. Опасност је била тим већа јер је Русија признала Аустро
-  Угарској право интервенције у Новопазарском санџаку, уколико у њему 
дође до немира.

Интересантно је да је аустриски гарнизон у Пљевљима носио име рус- 
ког цара Александра III, што никако није случајно. Првог маја 1899. године 
долази у Пљевља руски пуковник и доноси на поклон велику цареву слику, 
која је свечано предата гарнизону. Пуковникје био и на свечаној вечери код 
Сулејман паше. Ово руско „пријатељство“ саљутим непријатељима српског 
народа не само даје оставило лош утисак на Србе, већ их је и разочарало у 
Русију, од које су, као и од Србије и Црне Горе, очекивали ослобођење.53

511 Вера Кришник -  Букућ, Паралеле у  концеишуализацијама босанске нације с краја 19. 
и с краја 20. внјека, Историјека наука о Босни и Херцеговини у развоју 1990—2000, Сарајево 
1903, 123 и 124.

51 Велимир Тодоровић, министар унутрашњих дела -  Министру иностраних дела 
Краљевине Србије, Београд, Документа II, 59.

52Л>убомир Марковић. начелник Округаужичког-Министру иностранихделаКраљевине 
Србије, Београд, Документа II, 60.

53Исто, стр. 574.
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У циљу ширења своје пропаганде Аустро-Угарска је основапа и свој 
конзулат у Пљевљима, посебно се трудећи да на сваки начин паралише ути- 
цај Србије и Црне Горе у Рашкој области. Њена пропаганда је првенствено 
била уперена против српских школа, цркава и манастира, као главних упо- 
ришта Србије на овом простору. Тако, на примјер, аустријски конзул каже 
да је „Српска гимназија установљена не као дом за просвјету, него више као 
политички дом, гдје више наставника ради на политичком и ваншколском 
раду, него што се бави чисто унутрашњим школским радом.“54 Аустрија је 
настојала на све начине да изазове што веће сукобе између Срба и Мусли- 
мана, у складу са својом познатом политиком „divide et impera“, говорећи 
Муслиманима да ће Србија и Црна Гораускоро ући у Рашку област, а истов- 
ремено подстичући српске сељаке да не плаћају дажбине турској власти. У 
игру је укључила и Албанце.55

Да би „научно“ доказала да област Старе Рашке није ни српска ни цр- 
ногорска, Аустро-Угарска у Пљевља доводи за вицеконзула Теодора Ипена, 
који пише историју Новопазарског санџака и Косова (објављена 1892), да би 
показао њихов аутономни развитак, односно њихову независност од Србије и 
Црне Горе. Тако да је Ипеново дјело „постало прави приручник бечке дипло- 
матије за вођење антисрпске политике и доказивање некакве етничке и друге 
посебности Санџака.“56 Управо, оно је требало да послужи као доказ да ста- 
новништво Старе Рашке највећим дијелом припада „босанском племену“.

Међутим, општепознато је, да највећи дио становништва пљеваљског 
краја, када се ради о Србима, представљају досељеници из Херцеговине и 
Црне Горе, док се Муслимани на ово подручје највећим дијелом досељавају 
послије Берлинског конгреса 1878. године, из ослобођених крајева Црне 
Горе и Србије, као и из Босне и Херцеговине послије њихове окупације од 
стране Аустро-Угарске, а још више послије анексије 1908. године. На при- 
мјер, како наводи Ђоко Пејовић: „Тада је из Србије прешло, по ослобођењу 
четири јужна округа, око 30.000 албанских и муслиманских мухаџира, што 
је увелико утицало на састав становништва Санџака.“57 Или, Колашин и сва

54 Нићифор Перић, Митрополит Рашко-Призренски - Председнику Министарског савета, 
министру иностраних дела, Николи Пашићу, Документа II, 160.

55Подстакла је Албанце да као противтежу српској и црногорској пропаганди васкрсну 
замрзнуту Пећку лигу. Тако да долази до обнављања поменуте лиге у коју се одмах уписало 
3000 л.уди. Активност ове лиге је нарочито појачанау вријеме анексије Босне и Херцеговине. 
када се истиче парола: „Ко је Турчин нека колац узме, па на колац Србе удрите". (Богумил 
Храбак, Новопазарскп Санџак у  последњој етапи османске владавине у  областш старе 
Рашке крајем X IX  и почетком XXвијека, Пријепоље 1994, стр.86).

56Дашић, М. нав. дјело, 475.
57 Ђоко Пејовић, Политика Црне Горе у  Затарју и Горњем Полимљу 1878-1912, Титоград 

1973, 19.
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његова околна села, до 1878, односно до 1886. године, највећим дијелом 
била су насељена Муслиманима, који се послије његовог прикључења Цр- 
ној Гори, листом селе у неослобођене крајева, а њихову земљу књаз Никола 
дијели Ровчанима и Морачанима.

Теза о „босанском племену“ у Старој Рашкој ће бити инспирација и за 
доношење Сјеничке резолуције 1917. године, којом, под притиском и наго- 
вором аустроугарских окупационих снага, један дио муслиманских пред- 
ставника тражи трајно прикључење ових крајева Босни и Херцеговини.58 
Треба ли подсјећати да се нешто слично десило и 1941. године? „Туђин је 
увијек знао за вјерску и етничку сложеност овог простора, али био је свјес- 
тан саме суштине његових српских коријена и стабла, па је зато посезао за 
њим настојећи да трајно овдје господари и тако онемогући да овај простор 
буде ковча, чврст спој Црне Горе и Србије.“59

Преко свог конзулата у Пљевљима, првенствено користећи се нетрпе- 
љивошћу Срба и представника турске власт, Аустро-Угорска је настојала да 
на сваки начин паралише утицај Србије и Црне Горе у Рашкој области. Њена 
пропаганда је првенствено била уперена против српских школа, цркава и 
манастира, као главних носилаца националне мисли и упоришта Србије на 
овом простору. Тако, на примјер, аустријски конзул каже да је „Српска гим- 
назија установљена не као дом за просвјету, него више као политички дом, 
гдје више наставника ради на политичком и ваншколском раду.“

Када се ради о укупној политици Аустро-Угарске на Балкану, а особито 
у Старој Рашкој њена „животна питања “- по мишљењу познатих историча- 
ра Владимира Ћоровића и Новице Ракочевића -  су била:

1) не дозволити гранично спајање Црне Горе и Србије и евентуално 
њихово уједињење, па макар се ишло и у рат;

2) Новопазарски Санџак има остати као земљоуз који ће раздвајати Ср- 
бију и Црну Гору;

3) радити на сгварању што већег неповјерења међу владајућим круго- 
вима и династијама Србије и Црне Горе;

4) онемогућити ставарање балканског савеза и
5) подстицати Албанце против Србије и Црне Горе.60

Све до њене пропасти у Првом свјетском рату Аустро-Угарска није 
престајала да се мијеша у судбину Рашке области. Прво, да би спријечила 
додир Србије и Црне Горе и евентуално њихово уједињење, чиме би био 
онемогућен њен даљи продор према Косову и Солуну. Иако се надала, да би

58 Исто. 476.
39 Дашић, М. нав. дјело, 477.
“'Владимир Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-УХарске у  ХХвијеку, Београд 1936, 

8-12; Новића Ракочевић, ЦрнаГора и Лустро-Ушрска 1903-1914, Титоград 1983, 20.
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продор Србије и Црне Горе у Стару Рашку, због подјеле територије, довео 
до сукоба између њих, све је чинила да оне не добију заједничку границу и 
да се евентуално уједине, зато је стално радила на распиривању династич- 
ких свађа. Између осталог, послала је свог агента Србина из Босне студента 
филозофије Ђорђа Настића, у Београд, са задатком да се укључи у редове 
југословенске националистичке омладине у којој је било и доста студената 
из Црне Горе, а која се залагала за уједињење Србије и Црне Горе и детро- 
низацију династије Петровић. Кадаје 1908. године откривенатзв. бомбашка 
афера, Настић у улози свједока оптужује српску владу, тврдећи да је она ор- 
ганизовала завјеру против књаза Николе, што је још више погоршало и она- 
ко лоше односе између Карађорђевића и Петровића, и као посљедица гога 
долази до прекида дипломатских односа између ове двије српске државе.

Да би што више удаљила Црну Гору од Србије, Аустро-Угарска је чак 
покушала, да финансијском помоћи, уз одређена територијална проширења, 
придобије књаза Николу, који тада није могао рачунати на значајнију помоћ 
Русије, због њене заузетости у рату са Јапаном, а био је и незадовољан тиме 
што је послије мајског преврата 1903. године она све више рачунала на Ср- 
бију као главни ослонац њене политике на Балкану. Мада му је ова понуда 
била интересантна, јер је, између осталог, рачунао да би аустриском помоћи, 
под својим воћством и покровитељством аустријског цара, могао остварити 
свој животни сан -  ослобођење и уједињење српског народа, ипак то није 
покушао, јер је знао да „у преломним историјским збивањима Црногорце 
није могао никад нико одвојити од Србије и Русије.“61 Тога је био свјестан и 
барон Гизл, када констатује да је супарништво између Србије и Црне Горе за 
Аустро-Угарску веома значајно, али да не треба губити из вида да „оно није 
имало коријена у народу, оно је било горе, у редовима краљевске породице 
и најближих њихових присталица.“62

Када се ради о односима између Србије и Аустро-Угарске, ваља подсје- 
тити даје  краљ Милан 1881. године склопио тајни споразум којим се оба- 
везао да ће водити пријатељску политику према Аустро-Угарској и да неће 
без њеног знања склапати никакве политичке уговоре са другим државама. 
Међутим, послије мајског преврата 1903. године и доласка краља Петра Ка- 
рађорђевића, спољна полигика Србије се мијења из основа -  напушта се 
аустрофилска политика Обреновића и оријентише се преме Русији.

Аустро-Угарска је на све начине настојала да изазива сукобе између 
Срба и турске власти, као и да шири страх код Муслимана од претензија 
Србије и Црне Горе на ове крајеве. Српски цариник са Јавора јавља да: „У 
Пљевљима има велика агитација против Срба, а норочито то врши аустро-

61 Ракочевић, Н., нав. дјело, 185.
62 Успомене барона Газла. „Записи" из 1928. године, Књига 11, 11.
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угарски тамошњи Конзул. Он је, разумије се, за новац поватао тамо неке 
изроде српске, који му служе као слепо оруђе његових агитација, а иду кажу 
чак до Цетиња и по Србији.“63

Како јавља српски конзул са Јавора, током 1898. и 1899. године ауст- 
ријски конзул у Пљевљима се увелико ангажовао на јачању повјерења из- 
међу његове земље и Турске. У тим разговорима учествовали су и високи 
аустријски и турски представници.64 А непосредно пред анексију Босне и 
Херцеговине Аустро-Угарска је у Пљевљима одликовала неколико мусли- 
мана, а од Срба само Лазара Шећеровића, иначе, послије паше Бајровића, 
највећег лиферанта за аустријску војску у Рашкој.

Док је на једној страни изигравала пријатеља Турске, на другој страни 
њен конзул у Пљевљима обилази села и наговара сељаке „да не дају никакве 
порезе, обећава им своју потпору, чашћава их итд. То исто чине још два офи- 
цира (лајтанта) који добро говоре српски, а имају само ту дужност да иду по 
селима и агитују.“ За ову агитацију парама су придобили и неке аге и бего- 
ва, а прије свих Мехмед пашу Бајровића, главног лиферанта за аустријску 
војску у цијелој Старој Рашкој. Ови аге и бегови, иако сопственици земље, 
говоре својим чивчијама: „Не дајте ништа сем десетине, само је десетина од 
цара, а све друго није. Нама не иде да ми то тражимо, да демек радимо за 
другог цара, а вама се може.“65 То исто пише и Чедо Поповић у извјештају 
о пљеваљском мутесарифлуку: „Рад Аустрије и њене политике, у главиим 
цртама, своди се на ово: (...) Путем новца, давањем разних концесија и.ли- 
ферација појединим људима, ствара их богатим, придобија их за себе, а ти 
исти људи посредним везама и трговачким рачунима стичу уза себе приста- 
лице и преко тих људи ствара што већи број присталица који пропагирају 
за њене интересе. Преко тих људи и преко својих агената стварају омрзу 
између Срба и Турака и изазивају нереде. Кад дође до заоштрености или 
сукоба (где Срби као слаби и немоћни мање више страдају), јавља се као 
посредница и пријатељ Срба.“66

Подстичући Србе на побуну Аустрија је првенствено жељела да „иза- 
зове јачи народни покрет против омрзнуте турске управе, у коме би се ис-

63 Ђорђе Радуловић, српски цариник на Јавору -  Генералу Сави Грујићу, министру 
председнику и мииистру иностраних дела Србије, Београд (18. децембар 1890), Документа 
II, стр.141.

64 Исто. 480. 483 и 562.
65 Стеван Самарџић. управитељ основпих школа у Пл.евљима -  Министру иностраних 

дела Краљевине Србије, Београд, Документа II, 100.
“ Чедо Поповић, капетан српске војске -  Министру иностраних дела Краљевине Србије, 

Београд, Документа II, 126.
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пољио турски фанатизам и тиме дао повод да се окупација Босне и Херцего- 
вине продужи на с а н џ а к ,  а евентуално и даље до Митровице“.67

У извјештају из Пљеваља поднесеном министру иностраних дела Ср- 
бије Никола Минић пише: „Читави легиони агената и шпијуна аустријских 
под воћством њиховог шефа Драшковића, разлетели су се на све стране и 
развили најживљу акцију. Његови тајанствени и раније необјашњиви ноћни 
излети, данас су постали јасни за свакога“.68

УШицај Србије и Црие Гореу пљева/bCKOM крају

Православно становништво у пљеваљском крају највећим дијелом по- 
ријеклом из старе Херцеговине, било је српско, зато се „турском на свим 
пољима рада и борбе за одржавање и афирмацију супростављало српско, 
као израз схватања слободе и права“, али и очекивања од сусједних српс- 
ких држава (Србије и Црне Горе) да ће им помоћи да се ослободе туђинске 
власти.69 Налазећи се између Црне Горе и Србије подручје Пљеваља је било 
готово подједнако интересантно и за једну и за другу, тим више што су се 
могле даље ширити само на рачун неослобођених крајева Турске, тако да су 
се односи према овом крају одражавали и на њихове укупне односе.

Но, у почетку утицај Црне Горе је био знатно слабији и поред тога што 
се послије Берлинског конгреса непосредно граничила са овом облашћу, и 
што се, након окупације Босне и Херцеговине од стране Аустро-Угарске, 
морала одрећи својих претензија према Херцеговини, и замјенити их поја- 
чаним политичким радом у Старој Србији, јер је увелико била економски 
исцрпљена у претходним ратовима. Уз то, требало је сада на двоструко већој 
територији организовати државну власт, школство и др.70 Међутим, Србија 
се знатно брже опорављала и увелико тражила свој пут за веће ангажовање 
у Старој Србији у циљу јачања свог утицаја и пружања помоћи својим суна- 
родницима. Њен пропагандни рад на подручју Рашке области био је отежан 
Тајном конвенцијом, коју је закључио кнез Милан Обреновић са Аустро- 
Угарском 1881. године, а којом се Србија обавезала да неће радити против 
интереса Аустро-Угарске у Босни и Херцеговини и Новопазарском санџаку,

67Љ. Јовановић -  Врховном одбору српске орпшизације, Београд, Документа 11, 127.
68 Никола Мииић, суплент пљеваљске гимнзије -  Министру иностраних дела Краљевине 

Србије, Београд, Документа II, 132.
f,(J'B 0 K 0  Пејовић, нав. рад, 6.
70 Школске 1873/74. године у Црној Гори (на два пута мањој територији) била је 41 

основна школа са 1744 ученика, а десет година касније (на два пута већој територији) 39 
школа са 1575 ученика. (Старовлах, М., Основна школау Црној Гори 1944-1994, Подгорица. 
1996.. стр. 30)
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као и чињеницом да су до Берлинског конгреса (1878) сва питања српских 
школа у неослобођеним крајевима рјешавана у складу са привилегијама, 
које је имала Патријаршија, јер школе и култура уопште, нијесу биле у над- 
лежности државе, него цркве. Међутим, након Берлинског конгреса турске 
власти су појачале терор над Србима у свему, а особито према српским шко- 
лама, стално контролишући њихов рад, програме и понашање учитеља.

Поред искрене жеље да помогну својим сународницима, Србија и Црна 
Гора имале су и своје посебне државне интересе, које су покушале оства- 
рити јачањем свог утицаја, прије свега, преко школа и црквено-школских 
општина. При чему су се често некоректно међусобно односиле стављајући 
у први план династичке интересе.

Србија је знатно више радила на отварању школа, чак и оних уз непос- 
редну границу Црне Горе, што није било по вољи црногорским властима, па 
су њени чиновници „из Андријевице позивали свјештенике и виђене људе 
(...) и протестирали их: како смеду из Србије да примају школске књиге, 
оружје, плате учитељске, и отварају школе по упуству из Србије.“71 О томе 
је обавијештен и представниктурске власти, који је узео на одговорност „све 
учитеље и уапсио, па сваки учитељ, за сваки наполеон што је од нас (Србије) 
на име плате добио, мора да даде по турску лиру глобе.“72 Будимски парох 
Јово Поповић пише да је неки Петар, који је преносио књиге из Србије, 
био затворен на Цетињу, док њега и учитеља Јосифа, људи Гавра Вуковића 
стално тужакају „те ја  и учитељ нисмо се мицали из турског затвора.“73 Када 
је Србија 1893. године упутила помоћ неким учитељима, свјештеницима и 
трговцима из Горњег Полимља, ради организовања националне пропаганде, 
министар иностраних послова Црне Горе је упозорио беранског кајмакана 
,,да извјестан број царских поданика прима новац из друге државе и тиме 
квари народ и наноси му штету.“ При томе је, чак, напоменуо да су му „поз- 
ната имена оних који добијају новац из Србије, те да ће му (кајмакану) у 
сузбијању те појаве пружити помоћ.“74

Српски цариник на Јавору 1898. године оптужује Филипа Ђурашковића 
да је тајни агент краља Николе, те да је, „тајно подговарао сељаке школе 
Бобовске те нису хтели да приме учитеља Милина Илијића, но су дошли у 
Пљевља и довели Милана Џамбасановића и молили Сулејман-пашу да им 
га за учитеља потврди“. Међутим, Сулејман-паша је изгрдио сељаке вичући 
„да они нијесу никакви хришћани кад не слушају свог митрополита“, до-

71 Ћорђе Радуловић, српски цариник на Јавору -  Министру иностраних дела Србије, 
Документа I, 177-178.

72 Исто.
73 Јово Поповић, парох будимски -  Министру иностраних дела Србије, Докумеита I, 264
74Ђоко Пејовић, нав. рад, 43.
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давши да ће он „дозволити еамо оне учитеље које пошаље митрополит.“75 
И Премћанци моле митрополита Дионисија да им за учитеље шаље „црно- 
горске васпитанике“, иако „сав српски народ из ових крајева у Србију упире 
очи и од ње очекује спас својим невољама и коначно ослобођење.“76

Када је митрополит Дионисије покушао да отпусти учитеље у Бобо- 
ву и Премћанима, „колико због њихове неспреме, толико и због њиховог 
држања, и да их замјени учитељима који су завршили Призренску богосло- 
вију, у томе није успио.“77 У децембру 1899. године црногорска власт тражи 
од учитеља Николе Пејатовића у Мељаку „да буде њихов учитељ (...) и да 
од њих прима плату, или да одмах иде и напусти школу.“78 А када је 1897. 
године, уз сагласност рашко-призренског митрополита, Министарство Ср- 
бије поставило за учитеља новоосноване школе у Премћанима Јакова Воји- 
новића, Црна Гора га је протјерала.79 Прије тога представници су тражили 
од Војиновића да ради за интересе Црне Горе. У противном „или ћеш ти г. 
учитељу морати одавде ићи или радити у нашу корист, ако нећеш, ниједно 
ни друго ударићемо ти педесет батина усред Премћана.“80 Међутим, учитељ 
Војиновић је тражио од Сулејман Хаки-паше, да макне скеле на Тари како 
би се спријечио утицај Црне Горе на њеној лијевој обали.81

Поводом захтјева за отварање Гимназије у Пљевљима, Министар инос- 
траних дјела Србије, у августу 1899. године, каже „да би једна таква школа 
у Пљевљу могла врло корисно послужити да се заустави одвођење српских 
ђака у Босну и била можда најбољи отпор аустријској и црногорској про- 
паганди против нас.“82 И двије године касније, када је већ одлучио да да 
сагласност за отварање Гимназије, каже: „Када сам се на ово одлучио ја  сам 
имао пред собом добро процијењене национално-политичке интересе, који 
захгевају да се од Пљеваља начини јачи просветно-културни центар.“83 

Значи, упркос чињеници да су тежиле истом циљу -  ослобођењу својих 
сународника испод турских власти, те да је била присутна опасност да их у

7S Ђорђе Радуловић, српеки конзул на Јавору -  Предсједнику Министарског савјета и 
Министру иноетраних дела Србије, Документа /. 544.

76Светислав Симић, српски конзул у Приштини, др Владану Ђорђевићу.
77Исто. 549.
7К Ћорђе Радуловић, српски конзул на Јавору -  Предсједнику Министарског савјета и 

Министру иностраних дела Србије, Документа I, 613
74 Радмила Петковић-Поповић и Вукоман Шалипуровић, Српске школе и просвета у  

западним крајевима Старе Србије, Прибој, 1970. стр.252
80 Јаков Војиновић, учител. у Премћанима- Ђорђу Радуловићу, српском конзулу на Јавору, 

Документа 1, 501
81 Исто. 502
82 Концепт писма министра иностраних дела Србије -  Светиславу Симићу, српском 

конзулу у Приштини. Милић Петровић, Пљеваљска Јимназија, документа 1901 -1914, 86.
83Исто, стр. 105.
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томе може спријечити Аустро-Угарска, у складу са њеном политиком drang 
nach Osten, династички интереси су били у првом плану и реметили не- 
опходну сарадњу између Србије и Црне Горе. Истина, било је 1897. године 
покушаја да се договоре око подјеле неослобођене територије, у случају да 
Турска буде потиснута са ових простора. Међутим, међусобно неповјерење 
је и даље праћено интригама.

Проблем легализације рада учитељау неослобођеним крајевима и даље 
је постојао, па Влада Србије тражи од Стојана Новаковића (који је био до- 
бар познавалац прилика у Турској) да предложи начин на који би се дошло 
до легализације тог рада. У одговору на тај захтјев он каже: „Нама, дакле, 
не остаје ништа друго него да наставимо, уздржљиво и стално овако како 
смо почели, са пажњом и чувањем, а међутим требало би свугде, а особито 
у самој маси нашег народа у Старој Србији и Македонији радити на осни- 
вању школских и црквених одбора или општина, којима би се уздигле, какве 
такве, основе за наше организације по турским областима. При томе треба 
да се поступа са што више толеранције и опортунизма, тако да би наша 
идеја донијела стварну корист. Наша побједа би била осигурана ако би у 
Старој Србији и Македонији за сада имали бар 10 свјесних и патриотских 
школских и црквених одбора, који би били прави и истински темељ за наш 
тамошњи рад.“84

Србија и даље помаже Српску православну црквено-школску општину 
у Пљевљима. Тако је у августу 1881. године из Државне штампарије, по на- 
логу Министарства просвете Србије, издато за основну школу у Пљевљима 
300 уцбеника и то: по 50 српских буквара, читанки са букваром, првих чи- 
танки, словенских буквара, црквених историја и рачуница.85

Поред школа Србија је и цркве снабдјевала књигама, и то не само онима 
које су у њој штампане, већ је и из Русије за Стару Србију набављала црк- 
вене књиге које је плаћала рубљама и златним динарима. Тако је београдски 
митрополит Михаило 1892. године за неослобођене крајеве купио у Кијеву 
25 комада Апостола, 50 Октоиха и 25 празничних минеја.86

Исцрпљена у рату (1876-1878) Црна Гора настоји да обезбједи мир на 
граници, да би лакше организовала обнављање привреде и уређење адми- 
нистрације у новоослобођеним крајевима. Зато је тражила од становништва 
у граничном појасу према Црној Гори „да извршава све обавезе турских 
држављана (плаћа пореске дажбине..., пријављивање по позиву турских 
власти, да не носе оружје на турске пазаре и др).”87 Заграничним главарима

S4H c t o , стр. 210
85Љубомир Дурковић-Јакшић. нав. рад,106.
86 Архиепископ београдски и митрополит српски Михаило -  Министру иностраних дела 

Србије, Документа I, 186.
87Ђоко Пејовић, нав. рад, 138.
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са Цетиња је запријећено „да ће им се куће ископати“ ако дају било каквог 
повода за немир. Исто тако наређено је становништву у Црној Гори „да од- 
метнике од турске власти (...) који пређу црногорску границу нико не смије 
сакрити, те да ће ухваћени бити враћени турским властима.“88

Затварање црногорске границе омогућило је турским властима да још 
више појачају зулум у неослобођеним крајевима -  обешчашћавање и пре- 
вођење у ислам српских дјевојака, прикупљање данка из ранијих година, ре- 
грутовање за војску српских младића и др.89 Због таквог стања многи људи 
из пограничних села траже од црногорске владе да им „одреди мјесто гдје 
могу да прихвате неопходно оружје и муницију за одбрану голог живота.“ 
Међутим, „на сва запомагања представника села Бобова, Ограђенице и За- 
саде одговарано им је да ће Црна Гора дипломатским путем испословати 
за њих бар неке олакшице.'490 Нема сумње да је оваква политика Црне Горе 
довела у очајнички положај хришћане у неослобођеним дјеловима Турске 
и увелико слабила утицај Црне Горе, чак и у крајевима уз црногорску гра- 
ницу.

Међутим, из Србије је у неослобођене крајеве стално стизало оружје, 
што је до те мјере узнемирило црногорску власт, да су њени људи доставља- 
ли беранском кајмакану имена наоружаних људи с предлогом да их турска 
власт разоружа и казни.91 Но, како је и даље стизало оружје из Србије, да не 
би ризиковао углед Црне Горе у неослобођеним крајевима, књаз Никола је 
изјавио: „Да бог да да још више долази.“92

Тек након осам година послије Берлинског конгреса Црна Гора на- 
ставља са слањем књига у заграничне области, а од 1892. године шаље и 
извјесну новчану помоћ, првенствено школама у Горњем Полимљу. Од 
школске 1894/95. године Министарство иностраних дјела одредило је ви- 
сину помоћи посебно за сваку школу,93 а од 1908. године па до Балканских 
ратова издржавала и шест основних школа на подручју Пљеваља: Бобово, 
Ограђеница, Косаница, Премћани, Бољанићи и Глисница.

Националну политичку мисију Србије формулисао је Илија Гарашанин 
(поријеклом из Црне Горе из Загарча) у „Начертанију“, а она се сводила 
углавном на то да Србија треба да има у свом саставу све крајеве у којима

** Исто.
т У циљу отоманизације хришћанског становништва у Турској од 1909. године 

Младотурци еу позивали и Србе да обавезно служе као турски војници, што је довело до 
бјежања младића у шуме, али и у Србију и Црну Гору, упркос чињеници да су оне биле 
против даљег исељавања Срба из неослобођених крајева Турске.

90Ђоко Пејовић, н. р„ стр.84
91 Исто. 46.
92 Исто.
93 Исго. 164.

99



МИЛОШ СТАРОВЈЈАХ

живи српски народ. Зато је он са негодовањем реаговао на проглашење Да- 
нила за црногорског књаза. Кажу да је рекао да је то „најнесрећнији догађај 
за Србију“. Од тада па све до 1918. године, са незнатним оцсилацијама, ос- 
лобођењу и уједињењу српског народа увелико ће сметати ривалство Пет- 
ровића с једне, и Обреновића, а затим Карађорђевића, с друге стране.

Књаз Никола и кнез Михаило Обреновић су покушали да уједине снаге 
у борби за ослобођење српског народа, па су 1866. године склопили тајни 
спразум, по коме је књаз Никола пристао да се након ослобођења српски на- 
род уједини у оквиру „Велике Србије.“94 Прво искушење за тај споразум био 
је Босанско-херцеговачки устанак 1875. године. И том приликом књаз Нико- 
ла се више не држи раније постигнутог договора, већ инсистира на равно- 
правности држава и договору о подјели територија ослобођених у будућем 
рату. Ратје завршен Берлинским конгресом 1878. године, значајним терито- 
рајалним проширењем и међународним признањем обеју српских држава; 
али ће ривалство око престижа у српском народу међу династијама и даље 
остати, са појачаним међусобним оптужбама. Но, предстојећи догађаји на 
Балкану ће их присилити на нова договарања. Тако, послије сусрета књаза 
Николе и Александра Обреновића у Петрограду 1894. године, двије године 
касније Књаз Никола долази у Београд и, како рече, доноси поздрав „Јужног 
српства, Црне Горе, Зете Балшића, Црнојевића и Дома Мога“. Разговарано 
је о потреби да се Србија и Црна Гора „удруже против свакога ко буде угро- 
жавао право српског народа, било од стране Турске, Аустро-Угарске, Бугар- 
ске, а за сваки будући корак морају се заједнички договарати.“95 Александар 
Обреновић узвраћа посјету и том приликом ради на утврђивању предлога 
договора о даљем раду на ослобођењу неослобођених српских крајева. Тада 
је било договорено да након ослобођења Рашке области Србији припадну: 
Пријепоље, Прибој, Нова Варош, Сјеница и Нови Пазар, а Црној Гори: 
Пљевља, Бијело Поље, Беране, Пећ и Ђаковица. Међутим, спор је настао 
око Призрена и споразум није потписан. И у свим каснијим разговорима 
између Црне Горе и Србије, у првом плану ће бити питање разграничења 
интересних свера.

‘'■'Опширније о школским приликамау нашем раду Сриска иравославна црквено-школска 
општина манастира С.вете Тројице код Пљеваља, Историјски записи, 3—4, Титоград 2001, 
161-195.

95 Новица Ракоћевић, Политички односи Црне Горе и Србије 1903-1918, Цетиње 1981, 15.
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Апексија Босче u ХерцеТовине

Аустро-Угарскс је извршила анексију Босне и Херцеговине седмог ок- 
тобра 1908. године, а одмах затим повукла своје гарнизоне из Пљеваља, 
Пријепоља и Прибоја.

Анексија је изазвала велико нерасположење српског народа у свим 
крајевима свијета. Црна Гора је особито била разочарана, јер су анексијом 
прекинуте све наде у могућност прикључивања Херцеговине Црној Гори. 
Тим поводом књаз Никола је издао проглас, у коме, између осталог, стоји: 
„Црногорци! Ваше тужне двије сестре, Босну и Херцеговину (...) данас са- 
вим истргоше из српског загрљаја.(...) пред таквим злим удесом српског 
племена стегните ваша јуначка срца, уз која горко плаче и моје за срцем 
Српства -  Босном и Херцеговином.“% Црногорска Народна Скупшгина је 
засиједала два дана након чега је донијела резолуцију којом се осуђује анек- 
сија ,јер је тим чином нанесен смртни ударац интересима цјелокупног срп- 
ског народа.“97 Изражавајући народно огорчење „Цетињски вјесник“ пише: 
,још никако да се изглади из душе утисак кобног гласа о анексији Босне и 
Херцеговине. На против, што се даље одмиче од дана, који нам је донио ту 
црну вијест, огорчење је било све веће и шире. Наш народ кипти од гњева, 
Црна Гора дрхти од узбуђења.“98 Црногорски листови „Глас Црногорца“ и 
„Цетињски вјесник“ својим писањем против анексије, као на примјер, да је 
њен циљ ,да исчупа срце српског народа -  Босну и Херцеговину“, или „Бол 
душе и огорчење данас притиска цијело српство и највише Црну Гору“", су 
до те мјере наелектрисали Цетињане, да су, упркос веома јаком обезбјеђењу, 
камењем поломили стакла не само на згради посланства, већ и на станови- 
ма аустијских службеника. „А са протесног митинга у Подгорици поручју 
књазу Николи: У највишим твојим и нашим мукама грађани Подгорице све 
три вјере питамо те: може ли тијело без срца живјети, може ли српство без 
Босне и Херцеговине?“100 Око седам хиљада грађана Никшића на протес- 
ном митингу усваја резолуцију коју шаљу књазу Николи, Влади и Народној 
скупштини, у којој, поред осталог стоји: „Ми смо нападнути, на нашој је 
страни правда, на нашој је страни Бог, зато с оружјем у руци на ноге! Сло- 
бода или смрт!“ Тим поводом је Народна скупштина послала предсједнику 
митинга Стојану Ковачевићу телеграм у коме изражава задовољство пово- 
дом одлуке митинга, „која изражава право српско осјећање којим је обузета

96 Никола И Петровић, Прокламација ЦрноЈорцима поводом анексије Босне и ХерцеГовкне, 
Дјела, Подгорица 1997, 358.

'л „Глас Црногорца", бр.55. 1908.
,н„Цетињски вјесник“, бр. 27, 1908.
<л„Глас Црногорца", бр. 54. 1908.
11,11 „Цетињски вјесник", бр. 27, 1908.
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и сама Скупштина...”101 Иако се пред народом понашао ратоборно током чи- 
таве анексионе кризе, књаз је обавијестио Русију и Аустро-Угарску да неће 
довести у опасност мир, али је настојао да из те кризе извуче какву такву 
корист за Црну Гору.102

Анексија је у Србији примљена са болом и огорчењем. Краљ Петар је 
одмах сазвао Министарски савјет, и након дуге расправе одлучено је да се 
одмах позову резервисти првог позива, док је у име Владе Миловановић 
послао ноту потписницина Берлинског уговора у којој је изразио дубоко не- 
слагање са анексијом и неправдом која је тиме учињена српском народу. 
Како у ноти није било ратних поклича народ и штампа су оштро протесто- 
вапи, тражећи од Владе да јасно каже „да Србија без крви неће допустити да 
јој се отимају земље на које она има сва права. Или, ако не сме тако да ради, 
нека иде. У Србији има доста људи који ће умети да нас воде у рат.“103 Истог 
дана је одржан велики митинг у Београду на коме је, поред осталих говорио 
и Бранислав Нушић ракавши: „Браћо, отаџбина је у опасности, збијмо се, 
здружимо се, загрлимо се, да заједнички умремо за домовину.“ А када је 
један од говорника изразио спремност да се бране Босна и Херцеговина по 
цијену живота, око 20.000 учесникамитингаје клицало: „На Дрину! Рат Аус- 
трији!“ У интервју једном страном новинару поводом анексије Стојан Нова- 
ковић је рекао и ово: „Први утисак тог догађаја на балканске народе у томе 
је што је он убио у њих сваку вјеру у правичност европских великих сила 
и у снагу међународних уговора и одредаба“. (Колико смо пута до данас, и 
данас, на несрећу, били у прилици да се увјеримо у пророчанску визију ових 
ријечи?) И престолонаследник Ђорђе се придружио добровољцима који су 
жељели рат ријечима: „...Осјећам се поносним што сам војник, што ћу бити 
добровољачки вођа народа да мрем за своју нацију и њену част“.

Након анексије Босне и Херцеговине, српски народ у Рашкој области је 
с нестрпљењем очекивао рат између слободних двеју српских држава с јед- 
не, и Аустро-Угарске с друге стране, што је посебно изазвало одушевљење 
код омладине, јер је сматрала да је „боље доживјети и друго Косово, него 
овако биједно завршити са нашом националном политиком“, па директор 
Пљеваљске гимназије поручује: „Не више натраг, ако Бога знате.“104 Јавља 
се велики број добровољаца који желе да иду у Србију организовано, а мно- 
ги су и самоиницијативно тамо пошли тражећи да се упишу у добровољ-

1111 „Цетињски вјесник“. бр. 29, 1908.
102 Новица Ракочевић. Црна Гора и ЛусШро-Ушрска 1903-1914, Титоград 1983,46-49.
103„Политика“ бр. 25, од 8. октобра 1908. године.
1114 Петар Косовић, директор Гимназије у Пл.евљима -  Главном школском туторсгву. 

Документа //, 228.
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це.105 А одмах након Анексије Босне и Херцеговине директор Гиманазије из 
Пљеваља јавља: „И овде је нарочито међу омладином велико одушевљење 
за рат против Аустрије. Доста њих ми се пријавило да се упишу у добро- 
вољце и у Србију“, њих 12, иако их је он савјетовао да то не чине, исте ноћи 
је отишло у Србију да се упишу у добровољце. Даље наводи да долазе и 
многи сељаци ради тога, а један му је рекао да ће он сам довести 100. доб- 
ровољаца. Сјутрадан поново јавља: „Данас ми се опетједна гомила наших 
људи међу којима (има) и ожењених јавила да их упутим у Србију, у добро- 
вољце“106, а један свештеник је изјавио да ће из своје парохије довести 400 
добровољаца. Међу пријављеним добровољцима који желе да иду у Србију 
било је и Муслимана. Пола године касније Косовић, опет каже: „Нигде се 
може бити не прати са тако напрегнутом пажњом развој политичких до- 
гађаја изазаваних анексијом Босне и Херцеговине као код нашег народа у 
Санџаку, нарочито развој сукоба између слободних двеју српских држава 
с једне и Аустро-Угарске с друге стране. Поред јако развијене националне 
свести, то напрегнуто интересовање појачава, не сумњиво је, бедно у сваком 
погледу његово и политичко и економско стање.“107

На глас о анексији из свих крајева свијета наши исел>еници и они што 
су се тамо налазили на привременом раду најчешће се обраћају „цару ју- 
нака“ изражавајући спремност да помогну браћи, „или да заједно легну у 
гроб.“ Тако је из Мисурија Српски одбор108 послао Црногорској народној 
скупштини телеграм: „сто педесет хиљада амиричких Срба кличе: Напред 
у бој, а из Аризоне поручују: Најодушевљеније смо спремни жртвовати се 
за мило Српство.“

Анексијом, као и проглашењем независности Бугарске, интереси Тур- 
ске на Балкану су били увелико угрожени. Исти је случај био и са Србијом, 
na српска влада шаље Стојана Новаковића у Цариград с циљем да приволи 
Турску на склапање савеза против заједничких непријатеља -  Аустро-Угар- 
ске и Бугарске. Предсједник турске владе и министар иностраних послова 
изјавили су Новаковићу да је Турска вољна да склопи савез са Србијом и 
Црном Гором. Међутим „Турска није била војнички спремна за рат ни про- 
тив Аустро-Угарске ни против Бугарске, па је својим тобожњим ратоборним 
држањем и преговорима о склапању војног савеза хтјела само утицати на 
Аустро-Угарску и Бугарску да би дипломатским притиском извукла од њих 
што више користи“109.

105 Петар Косовић, директор Гимназије у Пљевљима- Главном школском туторству, 
Документа II, 212.

tor. Петар Косовић -  Главном школском туторству, Документа II, 211.
К17Исто, 230.
'“ Лука Вукчевић, Црна Горау Босанско-херцеГовачкој кризи /90б-/909,Титоград 1985, 102.
"” Новица Ракочевич, нав. дјело, 153.
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Турска је 26. октобра 1908. године поднијела Србији предлог војне кон- 
венције у коме је стајало: Србија, Црна Гора и Турска закључују међусобно 
војну конвенцију; ни једна страна не смије заратити без дозволе друге стра- 
не, а ако једна страна буде нападнута свом снагом ће је друга бранити; што 
би ратом добиле све три стране дијелиле би на једнаке дијелове; конвснција 
траје годину дана. Међутим, петдана након поднесене конвенције министар 
спољних пословс Турске, обавјештава аустријско посланство у Цариграду 
да је Новаковић тражио заједничку акцију против Аустро-Угарске, али да 
он на то неће пристати. Турска је, дакле, упоредо вршила двије врсте пре- 
говара желећи да са Србијом постигне споразум против Бугарске, а са Аус- 
тро-Угарском да се договори око Босне и Херцеговине, од које је тражила и 
добила извјесну новчану надокнаду.

Анексијом Босне и Херцеговине нарочито су угрожени интереси „обеју 
српских држава“, што је натјерало Србију у Црну Гору да 24. октобра 1908. 
године склопе уговор, којим су се обавезале даће, ако затреба, те интересе и 
оружјем бранити.110 И након дугог надмудривања, особито око одређивања 
интересних зона и будућих граница, на чему је посебно инсистирала Црна 
Гора, трећег октобра 1912. године потписана су два документа: Политичка 
и Војна конвенција и договорено да рат против Турске треба почети најкас- 
није до 14. октобра. И Црна Гора је објавила рат Турској 8. октобра, а остале 
савезнице (Србија, Грчка и Бугарска) 17. и 18. октобра 1912. године.

Због пораза на главним ратиштима турска војске је напустила Пљевља 
без борбе. У њих су истовремено, 15/28. октобра 1912. године, ушле и ср- 
бијанска и црногорска војска. Замало није дошло до свађе, након чега се 
црногорска војска повукла на лијеву обалу Ћехотине. Након Другог балкан- 
ског рата и разграничења између Србије и Црне Горе, српска војска и власт 
су напустили Пљевља шестог децембра 1913. године.

Miloš Starovlah

PLJEVLJA AS CROSSING POINT OF FOUR SPHERES OF INTEREST
(1878-1912)

Summary

After Berlin congress (1878) in Pljevlja territory were confronted directly 
interesting spheres of Тигкеу, Austria-Hungaiy, Serbia and Montenegro, and in-
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directly of Russia, England, France and Italy. Тигкеу considered it as its territory, 
and Austria-Hungary as very important eorridor for further advance towards the 
East, endeavoring at апу cost to prevent Serbia and Montenegro in joining and 
eventually in uniting. Serbia and Montenegro, although with the same desire to 
liberate their fellow-countrymen from Turkish slaveiy, had their opposite state 
and dynastic interests. That sometimes confused people, for whom was all the 
same who was going to liberate them, in fact the joint action was expected. Their 
own influence on this territory they spread most successfully through schools 
and educational and religious communities, what vvas very positively reflected 
in progress of education and culture, as well as in avvakening of national con- 
science.

The situation for Christians in the region of Pljevlja, especially when Young 
Turks threw away Suleyman Haki pasha, become simply unsupportable, and was 
largely intensified by muhadzer settling. Beside violence by Turkish authorities, 
askers and redifas, the same game played also Austria -  Hungary, endeavoring 
in апу possible way to make situation more unsupportable and to provoke larger 
conflicts between people and Turkish authorities, trying to achieve conciliating 
role.
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