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ЗЛОЧИНИ НАД СРПСКИМ ПРАВОСЛАВНИМ СТАНОВНИШТВОМ 
ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА (1870-1912)

Реорганизацијом државне управе од 1865. пљеваљско и колашинско- 
бјелопољско подручје нашли су се у истој територијално-административној 
јединици. Наиме, тада је установљен Босански вилајет као јединствена 
провинција у чији је састав ушла и Херцеговина, али не као ајалет већ 
као санџак са више каза, као и наново формирани Новопазарски санџак. 
Сједиште овог санџака било је у Сјеници, а сачињавале су га казе: Нови 
Пазар, Сјеница, Пљевља (Таслиџа), Нова Варош, Пријепоље, Бијело Поље 
(Акова), Колашин, Митровица, Беране и Трговиште (Рожаје). Новопазар- 
ски санџак ће постојати, као административно-територијална јединица до 
1902. године кадаје коначно расформиран и формиран Сјенички. Од тадаће 
представљати само историјски појам.1

Казе Новопазарског санџака карактерише културна заосталост, густа 
насељеност и то у већини муслиманским живљем, врло ратоборним и фа- 
натичним, безакоње, свакодневна несигурност, страх од освете, убиства 
без разлога, пребијања, пљачке, паљевине, насилно одвођење дјевојака и 
њихова присилна исламизација. Ови злочини су пријетили да доведу до 
погоршања односа између Србије и Црне Горе с једне, и Турске с друге 
стране, границе су често затваране, а путеви блокирани. Све активности су 
се сводиле на очување голих живота, несигурност је била уобичајена. Ови 
разбојнички поступци су доводили у искушење државне органе и стављали 
на пробу способности сусједних држава да такве поступке искоријене.

1 Хазим Шабановић, Босански паишлук, Сарајево, 1959, 232-234. (Новопазарски санџак 
је од 1877. санџак Косовског вилајета).
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Цетињски листови Црногорац и Глас Црногорца од 1871. па до средине 
1875. године брижљиво прате збивања у сусједству Црне Горе, региструју 
детаљно и поименично злочинства турских власти и самовољних поје- 
динаца. Наравно, треба истаћи и чињеницу да су Пљевља била укључена 
у завјереничку акцију под политичким утицајем из Београда, Цетиња, Са- 
ра|ева и Хсрцеговине. Премаједномсписку којије крајем 1869. године Јовану 
Ристићу доставио Богољуб Петрановић из Сарајева, међу завјереницима 
који су спремали чете за устанак налазило се и име проте Вула Госпића из 
Пљеваља.2 Овим активностима је прекинут период мировања чета хајдука, 
настао после закључења мира између Црне Горе и Турске 1862. године.

Извјештај изКолашинаод 19. априла 1871. говори о мукамакоје је под- 
носио подјармљени српски народ у Турској. Турци су Милована Бабчића 
из града ухапсили на пазару и наметнули му да је заволио Мекића дјевојку, 
иако је он више пута у Меџлису то порицао и изјављивао да је не познаје. 
Турци су га окованог одвели у Сјеницу, гдје су га пред Мутесариф пашом 
натјерали да се потурчи. Бранио се ријечима да не стоји у Кануну царском 
натјеривати никога да се превјери, ако нема воље за то. Турци су га за- 
тим ставили на највеће муке, потурчили га и регрутовали у низам. Након 
извјесног времена проведеног у низаму, успио је да побјегне у манастир До- 
бриловину. У Колашину је тих дана од Турака претучен, опљачкан и бачен у 
тамницу измећар игумана манастира Добриловине Добрица Живковић, који 
је дошао да купи ствари потребне манастиру. Турци су препријечили пут 
и самом управитељу манастира Добриловине кад је пошао да причешћује 
народ.3

О неправди, великим зулумима и жалосним догађајима у нахији 
пљеваљској говори нам дописник Црногорца из Пљеваља 6. јуна 1871. (по 
старом). Турци Лидићи су у Краљевој Гори поставили засједу Васу Робовићу 
који је из Пљеваља ишао у Језера. Погодила су га зрна из двије пушке, иако 
је путем ишао са два Турчина из Левера. Хтјели су га и посјећи, али је Васо 
био вјешт на оружју па их је од себе онако рањен одбио. Ово се догоди- 
ло испод Карауле гдје су се налазили царски жандари задужени да бране и 
чувају ред на путу. После инцидента злочинци су се слободно кретали по 
чаршији, док су Колашинци зашли по кућама јадних хришћана да их сијеку, 
убијају. пљачкају и свако друго зло раде, они по селима, а Пљевљаци по 
самој вароши. Салибег кајмакам и меџлиси се на ово нијесу освртали, него 
су чак штавише хапсили и затварали људе који су се од муке бранили.4

Приликом одласка на пазар, Турци су се привукли српским кириџијама 
и њиховој ватри на Краљевој Гори где су ноћили, убили Николу Абазовића,

2 Архив Историјског института САНУ, Јован Ристић, Херцеговачки устанак, XVII/l-6.
3 Црногорац, бр. 15,1. мај 1871.
4Црногорац, бр. 21,12. јун 1871.
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а Мини Шамшалу су сломили ногу у кољену и одвели пет дробњачких коња. 
Пљеваљски Срби су њих двојицу на носилима донијели у Заглавак, а одатле 
су их Дробњаци изнијели у Врела,5

Премаједном новинском извјештају из маја 1871, двадесет Колашинаца 
отели су тек доведену снаху Србина Глише Кривог из Пљеваљског кадилука 
и потурче је. Колашински зликовци су одвели и ћерку неког Стевана из села 
Водно, пошто су му претходно опљачакли кућу. Чете су крстариле око Ко- 
лашина, Бијелог Поља, Пријепоља, Пљеваља и допирале су до Прибоја. По- 
себно су биле опасне чете Авди Бока, Мехмеда Корјенића званог Ђерђелез 
и Пор Гана Мицановића. Четовођа Корјенић је чак нагонио жртве да му 
љубе руку. У овом периоду су убијени Антоније Јануш, Богдан Бујак из Ма- 
оча, те синови Ћира Шестовића и Риста Џанџола. Колашинци су насртали и 
на имовину манастира Свете Тројице надомак Пљеваља, који је тада, према 
извјештајима, имао 120 српских и 650 турских кућа.6 Колашински Турци су 
7. септембра убили Богдана из Братосавине који је косио ливаду са братом 
Григоријем.

У понедељак, 2. августа 1871, ишао је у чаршију на пазар Павле, унук 
попа Вида из Шарана. Сретну га три Турчина Пљевљака на ћуприји пре- 
ко Ћехотине, која је десет минута далеко од Пљеваља, и без икаквог узро- 
ка га испребијају и тешко му повриједе главу. Тукући га рекли су му: ..Бре 
ти си Карадаг Павле, учини давију код Сали бега кајмакама" и казаше му 
своја имена. Није им суђено, остали су слободни да чине зла и даље. Сам 
кајмакам, кажу. говорио је, кад би убили ког хришћанина „Бир ћопек сксск" 
(=једно псето мање), и тако би завршио суђење. Кајмакам је ухапсио и глав- 
ног пљеваљског трговца Димитрија Грујичића и забранио му да пере вуну 
на ријеци.'

Пребијања, пљачке, убиства мирних грађана и друга силеџијства на- 
стављена су и следеће године. Тако је Србин Илија Ћатић покупио сватове 
у чаршији да би довео своју дјевојку. Кад су сватови дошли пред кућу Јова 
Мрдовића, чија је била дјевојка, и кад су се почели мало веселити, испред 
самог сумрака са врха авлије од врата пукоше двије турске кубуре и у колу 
у авлији убише Павла Поповића и тешко ранише Риста Поповића од друге 
породице. У колу је било и д ј с ц с  и  жена. Када су истрчали пред авлију, сва- 
тови cv видјели јарамазе султанове, али они cv већ били умакли. Сјутра дан 
на суду кајмакам пред кадијама оптужи сватове да су се међу собом побили, 
ухапси их, стави у гвожђа и тамницу гдје су дуже времена били заточени.8

5 Исто.
6 Црногорац, Цетиње, 1871, бр. 13,15,19,21,24-26, 37, 38.
1 Црногорац, бр. 37, 9. окгобар 1871.
8 Црногорац, бр. 9,4. март 1872.
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Турски злочинци из Пљеваљског кадилука, њих шесторица, напали су 
из засједе ЈТазара Ђоровића, али је он успио да се одбрани.9 Те среће није 
био Лазо Драгутинов Марковић који је 17. јуна 1872. пошао у село Бистри- 
цу на своју опустјелу њиву да је пооре. Чим је ухватио волове, испред њега 
је искочило неколико Турака Кољевића, опале из пушака и убију га. Турци 
су побјегли и није им суђено за ово недјело. Иза Лазаје остало петоро д)еце, 
жена и стара мајка, у сиромаштву без игдје ичега.10

Злодјела су се из године у годину повећавала. Према вијестима из 1873. 
међурјечјем Таре и Лима и даље су крстариле чете одметника. Глас Црногор- 
ца извјештава о тешким зулумима, отимању жена и њиховом превјеравању, 
о томе да су за рају настали „најтежи зулуми од памтивијека". Четовођа 
Авди Боко са 20 Усовића у овој години се истакао сјечом браће Бошковић, 
убиством слуге Веселичића, тројице у Маочу, са два убиства у Краљевој 
Гори, убиством Колџије у Крњачи и седам убистава у Колашину.

Доласком новог кајмакама у Пљевља, настали су још ужаснији зулу- 
ми над Србима. Код њега није било правде према хришћанима, а Турке је 
распаљивао против њих. Растјерао је дотадашње меџлисе, поништио уговор 
који су Срби склопили у Мостару са Топал-пашом. Умјесто пандура који су 
чували царске скеле, довео је разбојнике. Тих дана су Турци на царској џади 
дочекали Језерца Васа Радовића и из бусије му сломили десну руку, тако 
да је остао сакат. Осакатили су га познати зулумћари Нушко, Амет Адемов 
и Мујо Мамутов Раповићи с друштвом. Исти зликовци су после овога са 
Селимом Раповићем и Суљом Мердовићем и још седам зулумћара прешли 
Тару и по ноћи убили у воденици Шуња Рајчевића и још двојицу Срба, док 
је четврти рањен. Уз све ово, однијели су све што су нашли и отјерали коње, 
волове и краве.11

Када је Јован Лалевић из Језера пошао у Какмуже да крсти дијете, по- 
четком септембра 1873, чувени разбојници Малиновићи и Диздаревићи ис- 
коче на друм испред Јована, опале из пушака и оборе га с коња на земљу. 
Иако рањен, одупре им се оружјем и тако спасе главу од њиховог ножа. 
Какмужани са друма понесу Лаловића на носилима у ућумет пљеваљски, 
поднесу давију против ових зликоваца, али кајмакам и меџлис не покрену 
никакав поступак.12

Током 1873. Турци су више од двадесет пута тајно ишли да спале цркву у 
Добриловини. У Вранешу су на земљи Каљића убили Петра Влаховића, а жену 
му узели и на силу потурчили. Морала је оставити своје нејако троје дјеце. 
Исти Турци Каљевићи ухватили су Јелену, кћер попа Лазара Ципаровића,

9Црногорац, бр. 11, 18. март 1872.
10Црногорац, бр. 27, 8. јул 1872.
11 Глас Црногорца, бр. 14, 21. јул 1873.
12 ГласЦрногорца, бр. 21, 8. септембар 1873.
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дијете од трииаест година, које је чувало браве. Кад су је повукли, дјевојчица 
је дозивала оца у помоћ. Поп и рођаци су потрчали за Турцима и молили их 
да им поврате дијете. Но Турци се окрену, опале из пушака и оборе попа на 
земљу, тешко га ранивши, и оду својим путем са несрећном Јеленом.13

Турци Диздаревићи су тог љета на Краљевој Гори ранили из пуш- 
ке Јована Глишовића из Дробњака, а истрага од стране власти није се ни 
повела.14 У самим Пљевљима чаршија је за годину дана три пута горјела. 
Сагорелоје 57 дућана, а50 је  опљачкано, докје гостиона Јосифа Живковића 
наредбом власти затворена због тога што је уређена „по европски".

Наредна, 1874. година, гладна и оскудна, донесе становништву пље- 
ваљског краја нове намете и нова злодјела. У септембру 1874. године Турци 
су на Краљевој Гори убили Николу Башовића који се враћао из пљеваљске 
чаршије. Такође и жену Сава Жугића на повратку са пљеваљског паза- 
ра изударају кундацима од пушака, тако да је побацила мушко дијете.15 И 
извјесног Јована Вундупа, родом из села Велинића, зликовци нађу гдје копа 
на својој њиви близу Таре. Бећир Малиновић и још петоро-шесторо људи из 
исте породице привуку му се неопажено и одвуку га у гору крај њиве. Јован 
је био њихов чивчија, па се као миран и исправан човјек није од њих бојао. 
Кад су га увукли у гору оборили су га потрбушке и стали му живоме дерати 
кожу са леђа. Јован је викао и молио Турке заклињући их „живим Богом и 
царскијем лебом" да га не муче, већ да га пушком убију. Само се чуо Бећиров 
глас, који му уз најпогрднијс ријечи рече: „Нек ти сац помогне твој крст ли- 
пови". Пола сата је трајало ово мучење, а затим су га бацили низ једно брдо 
у Тару. Догађај су испричала нека дјеца, чобани који су били у близини. Леш 
су нашли фочански Цигани када га је Тара избацила на обалу.16

И у прољеће 1875. године долазили су немили гласови о зулуму, от- 
имачини и убиствима, па се народ одметао у планине и у оближњу Црну 
Гору да сачува свој живот. Већим дијелом су се одметнули људи од угледа 
и значаја, народни главари.1 У ово доба је међу Колашинцима био на гласу 
Адем Раповић, као највећи хришћански крвник. О њему су говорили да је 
до прољећа 1875. својом руком смакао тридесет и шест људи.18 Почетком 
јула 1875. на Краљевој Гори је погинуо барјактар Рашо Спасојев из Лукова. 
Убијен је из потаје на путу. Рашо је био чувени јунак који је у рату 1862. го- 
дине посјекао Арслан-бега Тоску у боју на Сланом. Дописник из Пљеваља

13 Глас Црногорца, бр. 32, 26. новембар 1873.
14 Архнв Историјског института САНУ, Заоставштина Јована Ристића, ХП/2 (Извјештај 

Илије Марковића од 7. септембра 1873.)
15 Глас Црногорца, бр. 46, 18. новембар 1874.
16 Глас Црногорца, бр. 45, 11. новембар 1874.
17 Глас Црногорца, бр. 12, 24. март 1875.
18 Исто.
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пише да је Рашо дошао на ућумет са писмом од началства жупског, да тужи 
једнога неимара који је погодио да оправља манастир у Жупи, примио ка- 
пару, а затим напустио радове. Ућумет је Раша лијепо примио, почастио га 
кавом и чибуком. Послије се са њим у чаршији нашао рејиз, предсједник 
ућумета, испитујући га када ће поћи натраг. Одговор је био да ће се врати- 
ти кући у сриједу. Рејиз се затим договорио са кајмакамом да убију Раша 
само због тога што је био јунак на гласу. Они позову кордунског чауша и 
заповједе му да убије Раша на путу на повратку. И тако чауш Авдураман 
са још четири друга дочека на Краљевој Гори Раша и убије га. Рашо, иако 
смртно рањен, потегне сабљу, али се не могне одржати и падне с коња. Исти 
ови жандари, по наредби ућумета, хтједоше и главу да му посјеку, али у том 
притрчи Радосав Којић, који је био сатоваром заостао, ижандари побјсгну19 
Три мјесеца касније Абдураман ће ударити на Лековиће у Ђурђевића Тари 
са 50 Турака и овдје ће погинути са још четири Турчина.2"

Без намјере да се овдје детаљније освјетли одјек устанка v пљеваљском 
крају, његов ток и сламање, неопходно је напоменути да је устанак 1875. 
захватио шире подручје од првог дана устанка. Устаници пљеваљског краја 
продиру дубоко у турску територију до надомак Пријепоља и Прибоја, 
блокирају Пљевља. Одмах од почетка устанка, овдје се укрштају интере- 
си Цетиња и Београда. Рат 1875-1878. године оставио је велику пустош и 
упропашћена имања, запустјела насеља, избјегло становништво. Устанак у 
Затарју је крајем 1875. године био сломљен од стране Турака, када је језгро 
устаничких снага принуђено да пређе на лијеву обалу Таре. До већих српско- 
турских сукоба на овој страни, у Стожеру, Барицама, Крупицама, долази сре- 
дином 1877. године. Овасела су се, уз Бобово, Ограђеницу, Мељак, Вишњицу 
и Пренћане, прва одметнула од турске власти. Устаничке чете ових села на- 
падала је турска војска из Колашина и Пљеваља, помогнута башибозучким 
одредима. Муслимани Доњег Колашина имали су многе неријешене рачуне 
са устаницима, па их није било тешко покренути против њих. Број устаника 
говори да се дигло на оружје све што је могло носити пушку. Код Турака 
је нарочито много башибозука искупио муфтија Вехбија Шемсикадић. Тур- 
ци су с великим одредима, уз нечувено насиље, нарочито претресали села 
око Краљеве Горе и Љубишње. Устаници су давали жестоки и жилави от- 
пор. У Вишњици је погинуло четрнаест устаника са четовођама Филипом 
Војиновићем и Милованом Станковићем. У пљеваљском срезу само за три 
мјесеца 1875. године изгорело је 250 српских и 240 муслиманских кућа.21

19 Глас Црногорца, бр. 27, 28, 14. и 19. јул 1875.
20 Војвода Симо Поиовић, Мемоари, Цетиње, 1995, стр. 140; ГласЦрногорца, бр. 42, 22. 

септембар 1875 (Абдураман је на друму у Краљевој Гори убио и Васа Робовића).
21 Вукоман Шалипуровић, Устанак v западнам делу Старе Србије, Ужице, 1968, 50, 67,

68 .
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И послс Берлинског конгреса, због турске политике и неравноправ- 
ног положаја у Пљевљима и околини, Срби су били честа мета појединих 
разбојника и разбојничких банди. Толеришући злочине, османска држава 
је остваривала свој циљ, јер су Срби бјежали из ових крајева, а на њихово 
мјесто су долазили мухаџери и тако стварали вјерску хомогену средину 
и јачали турску одбрамбену моћ. Пошто масовно протјеривање српског 
живља није било могућс због опасности од реакције великих сила, овако 
осмишљена политика је на дужи рок обећавала успјех, јер је сваки злочин 
против Срба могао да се прикаже као посебан случај, без неке везе са дру- 
гим злочином. На овај начин су се обесмишљавале територијалне претензије 
Србије и Црне Горе према Турској по националној основи. Мухаџери су се 
истицали злостављањем и пљачком Срба. Љути и разјарени што су напусти- 
ли своје домове, они нису бирали средства у борби против Срба. Најгори од 
свих досељених муслимана били су Никшићани.

Од 1880. године црногорске чете упадају у пљеваљски крај ради плијена 
и убиства турских зулумћара. То је изазвало муслимански живаљ на освету, 
па су у Пљевљима и околини отпочеле одмазде -  убиства појединих Срба. 
Турске поданике било је тешко у ред довести. Нарочито су се са својим по- 
ступцима истицали Фејзо Каљић и Фејзо Ђурђевић. Они су у априлу 1882. 
године ранили Вучка Кљајевића који је добјежао у Пренћане. Претходне 
године убили су му брата,22

Да би довела у ред колашинске зликовце, турска власт је одредила 
једног јузбашу са 200 аскера да буду међу њима. Био је то Реџеп Черкез, 
веома жустар и отмен човјек. Њему је била дата неограничена власт над Ко- 
лашинцима и Срби су од тога имали користи. И кад се Реџепаги учинило да 
је умирио Колашинце, увјерио је и црногорске пограничне власти да могу 
са путном исправом слободно пустити свакога на пазар у Таслиџу. И Црно- 
горци су почели ићи на пазар, али на своју погибију. Наиме, трговац Станко 
Караџић у прољеће 1886. године, на турској граници у Левер-Тари, узме под 
закуп коња у једног Турчина и оде у Пљевља. Пошто се кући није вратио 
у одређено вријеме, његови то пријаве властима. Црногорска власт добије 
одговор из Пљеваља да овај тамо није долазио. Затим се обрате јузбаши, 
који пошаље у претрагу неколико аскера. Код села Раповића на џади нађу 
Станкову голу трупину без главе.23 Истих дана Милован Лаушевић и Павле 
Обрадовић, Језерци, пођу са два коња у Турску. У Бобову буду нападнути 
од Турака. Били су људи од по 60 година, нису имали оружја и уз то у туђој 
држави. Морали су побјећи, а коње и товаре оставити. Повратили су се за

;; Држанни архнв Црне Горе, Министарство унутрашњих дјела, 1882, фасц. 37.
23 Глас Црногорца, бр. 28, 15. јул 1886.

181



ЖАРКО ЛЕКОВИЋ

Турцима идући крадом кроз шуму и у Какмужама на конаку успију да врате 
једног коња.24

Услови безбједности у пљеваљском округу су нарочито погоршани 
од 1887. године. Сељаци су се жалили на многобројне хадучке препаде и 
недовољну заштиту од стране иначе крајње непоуздане мјесне полиције, 
тзв. пандура.25 О томе нам говоре и жалбе прекотарског народа на зулум и 
насиље Турака у пљеваљском округу, поднесене никшићким властима 18. 
маја 1890. године. Стево Церовић у жалби наводи да су му Турци узимали 
порез на сваку мушку главу, чак и на новорођено дијете и да за вјенчање 
морају издвојити кадији 15 гроша. Никола Терзић истиче да је побјегао јер 
су му Турци пребили брата у њиховој радњи после чега није био способан 
за рад, па је отворио крчмицу. У крчмицу му је дошао Шуњо Прандо, брат 
хоџе Пранда, тражећи бесплатно пиће које овај није имао. ПГуњо је почео да 
га туче, па га је Терзић, кад је видио да му нема спаса, убио из пушке и уско- 
чио у Црну Гору. Од батина је умро v Никшићкој болници. Ферат Чутурић 
1889. године тукао је брата Крсмана Биједића од којих је батина умро пет- 
наести дан. Арслан Ћоро је од истог Крсманаузео харач на нерођено дијете. 
Вукосав Ковачевић је побјегао у Црну Гору због великог харача и због ба- 
тина које је добио од Имша Машовића и његовог друштва због тога што 
им није имао дати ручак. Отац му није могао прећи од убоја турских. Божа 
ЈТасицу су Турци држали у гвожђама једанаест ипо мјесеци без разлога, а 
ослободио се помоћу свог новца. Неколико година раније убили су му једног 
брата, а затим још двојицу, не зна се ко. Стеву Ћесковићу су Турци на силу 
потурчили сестру и узео ју је Сејфо Салковић, а затим су хтјели да га убију 
зато што се обраћао суду. Вукашина Бајчету и његову сестру је истукао Асан 
Мусић, а суд није хтио да извиди случај. Груицу Ашанина ага је тјерао да 
ради у свечане дане и избио му је жену у Пљевљима. Димитрија Бајчету су 
били Турци и ногу му сломили, а плаћао је харач на дјецу пошто су му пом- 
рла. Јојо Томчић је више пута био бијен од Турака, а претходне године га 
је код пријатеља на слави избио Адем буљубаша Ајановић, као и приликом 
крштавања дјетета Димитрија Бајчете, па је оно због тога остало некрште- 
но. Једне ноћи су му у кућу дошли Бајто Париповић са два друга којима је 
дао вечеру, а затим су га истјерали из куће и силовали му жену. Пред кућом 
је чуо њену вриску, али јој без оружја није могао помоћи. Ноћио је у тору, 
они су остали у кући, а затим је пребјегао у Црну Гору. Периши Чавићу су 
на слави убили комшију Ђорђија Тошића, а у јесен 1889. Рагиб Бајровић 
му је избио оца, па је овај умро од убоја на Савин-дан. Видаку Бајчети је 
Мустафа Прекић отимао имање и тукао га. Избио га је и Адем Ајановић

24 Ilcmo.
25 Архив Историјског ииститута Црне Горе, фасц. 35.
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на слави у кући. разагнао му госте и опсовао славу. Пера Голубовића је по- 
кушао да убије из пушке Адем буљубаша Ајановић, пошто му овај није дао 
оно што је тражио.26

Пљеваљски крај је при крају XIX и на почетку XX вијека био поприште 
изукрштаних интереса Турске, Аустрије, Црне Горе и Србије. Рад агената 
ових држава, неријешено аграрно питање, разни порези и недостатак лич- 
них и политичких слобода били су узроци сталних незадовољстава, отпора 
и немира. Треба рећи и да освету изазивају убиства турских зулумћара, када 
отпочињу одмазде праћене бројним злочинима. Њих изазива и несигурност 
границе на Тари и преласци чета из Црне Горе, али и из Србије на турску 
територију у Пљеваљски кадилук, па су нереди и сукоби, као и насиља са 
турске стране веома чести. Злочине су проузроковали и бројни противзако- 
нити преласци границе појединаца, па су честа хапшења од стране патрола 
које су употребљавале силу равномјерно пруженом јој отпору, али су често 
ову закониту дужност злоупотребљавали. Умножавале су се и пљачке које 
су доводиле до великих нереда, па су често страдали невини људи. Стање 
у овом крају се после 1895. године нагло погоршало. Турске власти су биле 
немоћне да заведу ред. Године 1899. Србин није смио ни до њиве поћи, 
уколико не најми Турчина да га чува, а коме мора да плаћа 6 гроша дневно 
и храну. Чак и поштенији Турци нису могли више равнодушно да гледају 
ове зулуме. Уколико зулуми буду потрајали Срба ће нестати. Нарочито су 
велика насиља била од Васкрса до Ђурђевдана.37

У времену од 1903. до 1908. године пљеваљски и бјелопољски крај је 
потресло неколико буна српских сељака, била је то у ствари борба за на- 
ционално ослобођење, покрет који је у народу познат под називом Раоничка 
буна. По својој жестини истиче се устанак у Пренћанима и Вашкову г д јс  

су безакоња најјаче била изражена, па су ова села 1906. била поприште 
жестоких борби и спаљена су, јер је политика главнокомандујућег турске 
војске Шемси-паше Бишевца била политика спржене земље.28 У околини 
Пљеваља много насиља чинили су 1903. и 1904. године одметници Каљићи 
из Вранеша, Раповићи, Мартиновићи, Бошковићи из Маоча и Кријешторци. 
О злочинима Турака поименично пише Сулејман-аки паши у Пљевља Саво 
Ћосовић, јеромонах и парох косенички 12. фебруара 1904. године у мана- 
стиру Свете Тројице код Пљеваља. Срби траже смјену јузбаше на Кричку 
због зулума од насилника Ђурђевића и осталих који су напали на кућу Вуч- 
ка Јокића, па пошто га нису нашли код куће, онда су му испроваљивали 
колибу. Напад су извршили Сајит, Сабит, Аган, Јакуп и Јусуф Ђурђевићи.

26 Архив Државног музеја Цетиње, Приновљени рукописи, фасц. XXXVIII.
27 Архив Србије, Министарство иностраних дела (МИД-ПП), 1899, ред 666.
s  Вукоман Шалипуровић, Раоттка дуна, Сјеница, 1969; исти, Раоничка буна, друга 

књига, Прибој, 1970.
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Синови Салка Ђурђевића напали су на кућу Петра Карадаклије коме су 
претходне године украли вола. Зејнил Мартиновић је са својом женом на- 
пао Новицу Јокићаи пребио гасјекиром. Доцније му је узео три пчеле. Два- 
наест Ђурђевића, међу којима су били Авдо Салков, Бећир Мамутов, Бего 
Ђурђевић и Бејто Цигуљин, напали су на кућу Добрице Петрића, престра- 
шили су му фамилију и отјерали шест коза. Бећир и Асим Мамутов, Бајрам 
Јашаров и још четворица су напали чобане Божа Минића с којима је био и 
Неђељко Анђелић са стоком у стаји Јевта Лончара. Насилници су лупали 
камењем и ногама у врата која бијаху тврда и они не уђоше. Синови Смаја 
и Гана Раповића су украли револвер у срми Милети Анђелићу. Јусуф, син 
Етема Раповића, украо је вола Мићу Пушоњи. Јусо, Шаћир и Дау г Раповић 
украли су три козе Дику Ћосовићу. Гано Раповић је украо краву Радова- 
ну Мрдаку, док је Фејзо Ђурђевић напао на чобане Милована Петровића и 
отјерао му једног овна. Синови Сапка Ђурђевића су напали на кућу Госпа- 
ве М. Бараћ и однијели јој све покретно имање. Ђурђевићи су уништили 
и врата на косаничкој школи, а напали су и на тор Аћима Глушчевића и 
потјерали неколико овнова. Ђурђевићи су напали кућу Марка Максимовића 
и отели му дугачку пушку, напали су и на куће Саве и Вукосава Остојића 
као и Милете Мартића коме су отели револвер и дугачку пушку. Исти 
Ћурђевићи су нападали и на куће Ристана Коњевића, Стаке Мата Ђачића и 
Јована Шепића. Они су украли двије овце Васу Раонићу, једну козу Алек- 
си Раонићу, шест коза Лазару Кљајевићу и једног вола Марку Копилици. 
У глибаћкој јавти Ђурђевићи су напали на кућу Михаила Старовлаха гдје 
су испребијали његовог брата Новака и однијели један скупоцјени златни 
џамадан. У битинској јавти су Кријешторци Ферат, Фато и Фејзо напали 
на кућу Ратка Нешовића и силом отјерали једну краву. Јузбашу ово није 
интересовало.29

Насупрот овим жалбама у распису министарства иностраних дела 
посланствима и конзулатима Србије о организацији српске пропаганде у 
крајевима под Турској од 28. маја 1904. године, стајало је даје Пљеваљски 
санџак једини у овом дијелу Косовског вилајета у коме Срби нису изложени 
зулумима. Али је тамо стање ипак такво да може имати штетне последице 
јер Пренћани и Бобово не пристају да плаћају нов прирез на овце и козе 
од 6 % и показују одлучност да се одупру оружјем. Зато су угледни људи 
из Пљеваља, Београда и Цетиња чинили све да по споразуму са Сулејман- 
пашом, одврате Пренћанце и Бобовце од оваквих намјера. Највећи проблем 
је представљало то што су Срби сељаци били подржани од аустријских

29 Архив Србије, Министарство иностраних дела (МИД-ИП), ред 14, 1904. -  Извјештаји 
управника царинарнице Јавор. -  Жалбу је подписало још 14 коџобаша, 8 меџлиса и 6 првака 
домаћина, Милић Ф. Петровић, Докуметт о Рашкој области 1900-1912, Београд, 1995, 
75-78.
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агената. Давали су им различита обећања, само да се ослободе турске упра- 
ве. Зато је у овом крају ситуација постала врло опасна као и свуда гдје се 
укрштаји разни интереси. Аустријски агенти су обећавали да ће помагати 
народни покрет против намета не само оружјем, него и војском. Да ће, ако 
уђу у овај крај, ослободити народ од сваког пореза на пет година. Да ће у 
току од три године давати бесплатну храну дјеци и женама. Да неће нико 
служити у аустријској војсци како се дотад радило. Официри аустријских 
гарнизона јавно су савјетовали оружани отпор против турских власти. 
Због тога се није могло предвидјети шта носи дан, а шта ноћ, и сваког је 
часа могла планути пушка. Ред није поремећен захваљујући у првом реду 
Србима из Пљеваља који су савјетовали сељаке да буду обазривији према 
обећањима.30

Почетком 1906. године код муслиманасе осјећало велико незадовољство 
против раје, као и против буна. Кац се последња побуна стишала, пало је 
у очи да је много муслиманских првака са села често долазило у Пљевља 
по позиву угледних Турака. Код њих су бивали и на конаку, чашћавани и 
најбоље гошћени. Један од њих, Смаил-бег Асанбеговић из Вранеша, био 
је на конаку код самога Сулејман-паше. Од првака се у извјештају помињу 
Диздаревићи, Каљићи, Мицановићи и Раповићи. У том вијећању учество- 
вали су и Бајровић, Корјенић и Селимовић. Колико се могло сазнати, плод 
тих вјећања био је тај да су одлучили да се муслиманска поселица, ако 
би се раја још који пут побунила. организује да удари на побуњенике, да 
пљачка, убија, јер су се „Власи много похасили".31 Из извјештаја Стевана И. 
Самарџића од 8. августа исте године, видимо да власт и даље врши прити- 
сак на сељаке, кињи их и хапси, и тражи да предају пушке. У чаршији пазар 
слаби, јер мноштво сељака не смије да сиђе у варош.32 Током 1907. године 
Турци су убили брата Танасија Бабића из Крупица, другог су му брата бати- 
нали да је једва жив остао, а сам Танасије је пребјегао у Прну Гору.33

Какво је стање тада било у пљеваљском крају најбоље се види из 
запажања митрополита рашко-призренског Нићифора Перића који је, у 
извјештају предсједнику Министарског савјета Србије Николи Пашићу од 
22. августа 1907. године, изнио утиске са путовања у Пљевља, Шаховиће и 
Бијело Поље у претходној години. Митрополит, поред осталог, наводи да у 
томе кајмакамлуку закони државни вриједе само за Србе и примјењују се 
на њима. О Турцима и њиховим незаконитостима нико не води рачуна. У 
цијелом овом простору може се рећи да нема ни државне, ни црквене, ни

30 Архив Србије и Црне Горе, 80-1/2 (Збирка Јована Јовановића Пижона)
31 Архив Србије, Министарство иностраних дела (МИД-ПП), ред 87, 1906. (Извјештај 

управитеља пљеваљске основне школе Стевана Самарџића од 14. марта 1906. године.)
32 Исто.
ш Државни архив Црне Горе, Министарство унутрашњих дјела, 1908, фасц. 82, 5294.
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школске управе. Села су била попаљена, па је и сам митрополит на путу од 
Пљеваља за Шаховиће морао да преноћи у колиби.34

Након Младотурске револуције тешко стање хришћанског живља све 
се више погоршавало. Покушаји европских сила да то стање поправе оста- 
ли су без резултата. Младотурци су хтјели да реформишу и оснаже Турску 
систематским јачањем муслиманског живља, а насилним потискивањем 
хришћанског. Умјесто да поставе ред и заведу равноправност са политич- 
ким слободама, младотурци шаљу казнене експедиције у ове крајеве и тиме 
погоршавају ситуацију. Осим тога, разузданост и самовоља башибозукајош 
више је отежавала стање својим испадима према православном живљу.

У Пљевљима су почетком 1909. године били затегнути односи због 
убиства Данила Шећеровића и хапшења невиних Срба. Данила су убили 
муслимански зликовци, а главни кривац је био Азиз Поробић који је једини 
и притворен, док су саучесници били на слободи.35

По селима око Таре аскери су тукли, злостављали и уцјењивали сељаке. 
Као последица тога настало је исељавање Срба у великом броју. Одлазили 
су већином појединци да траже зараде. Али селиле су се и читаве фамилије. 
Рачуна се да је 150 углавном младих људи Срба напустило Пљевља у 
прољеће 1909. године и отишло у друге земље. Највише исељеника је от- 
ишло у Босну, већином у Сарајево. Аустријске власти им тамо нису чиниле 
сметње. Велики дио је одлазио у Црну Гору, нарочито сељака из околине, 
датамо траже зараду. Само по неко је ишао у Србију. Разлози за исељавање 
су глад, досељавање мухаџера из Босне и заузимање земљишта гдје живи 
српски народ. Стање се још више погоршало када је 7. новембра 1909. го- 
дине у Пљевљима прочитан царски ферман о узимању хришћана у турску 
војску.36 Два дана прије овог догађаја, 5. новембра убијен је из засједе Ри- 
сто Поповић, бјелопољски свештеник и митрополитски намјесник. Власт 
је покушавала да свали убиство на Србе, па су њих тројица спроведена на 
суђење у Сјеницу. Такав је био случај с убицом Миће Жујовића, најврснијег 
момка у том крају. У Вранешу је за непуна три мјесеца 1909. које убијено, 
које рањено 12 сељака. Рањен је и Нешо Јоксимовић, учитељ у Стожеру.37

Зулуми се настављају и следеће 1910. године, када Турци у свако доба 
упадају у куће гдје траже храну и пиће, чак и код најсиромашнијих људи. 
Између осталих, упадали су у куће бобовског коџобаше Филипа Соковића и

34 Жарко Шћепановић, Прегпед npouuiocnm Бијелог Поља и окатте до 1918. године, 
Београд, 1987, 145.

35 Архив Србије, Министарство иностраних дела (МИД-ПП), ред 17, 1909. (За убиство 
Данила Шећеровића је окривљено 10 Срба и они су спроведени у Скопље на суђење).

36 Исто.
37 Архив Србије, Министарство иностраних дела (МИД-ПП), 1909, ред 17. Цетињски 

Вјесник, бр. 85,4. новембар 1909.
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Димитрија Јовића, а претресали су и Горана Пуповића кадаје с коњем ишао 
у воденицу да меље жито.38

Прокопије Шиљак у извјештају од 21. марта 1911. године пише да 
настају све јаднији и жалоснији дани. Претходне године покупљено је 
оружје код Срба, а претресана су и читава села да би се нашло сакривено 
оружје. Затим се, после извјесне паузе, оружје почело давати муслиманима. 
Најбоље и најмодерније оружје добили су најистакнутији зликовци као што 
су Фејзо и Селим Ђурђевић из Ђурђевића Таре, Ристан Мекић, Рустан Ђоро, 
Абдул Штрока из Битина и Вашкова. Наоружани су чак и мухаџери који су 
се скоро доселили. Насиља и зулуми сваки дан бивају све већи. Мујовићи 
Јусуф и Сабит тукли су у воденици Мирка Грбовића из Косенице, Јусуф, 
Рамо и Бећир Ђурђевић тукли су чобане Марка Бујака и Илију Пушоњу из 
Косанице. Раповићи Мујо са синовима су покрали Милији Мрдаку вола, 
Тоду Петрићу три овна, Ивану Мрдаку вола, Милану Обренићу вола, Раду 
и Саву Ћосовићу четири пчеле (кошнице). Тешко су претукли неког Јосифа 
из Пренћана. Милану Обрадовићу из Буковице су кордуни отели кафу и 
шећер. Аге су протјеривале и чифчије са читлука: Миралем Пјановић Рада 
Шиљка из Бучја, Насуф Струјић Митра Љиљанића из Бољанића, Ахмет 
Талета Петра Савића такође из Бољанића.39 Према извјештају од јесени 
1911. године, у пљеваљском затвору налазили су се већ дуже време Васо 
Кујунџић из Пљеваља и Михајло Бељкаш из Крћа, зато што су тобож псова- 
ли турског свеца.4" Према извјештају од 14. октобра 1911. године, Реџовићи 
и Алиловићи су убили у Маочу у њиховој кући Јована Цвијовића и Јола 
Бабића. Јована су убиле двије пушке, а Јола једна. Осмог октобра увече, 
такође у Маочу убили су у његовој кући Малишу Бујака. Убио га је Ибраим 
Фелаовић с бамбуцима. Урошу Чабаркапи су заплијенили 28 коза и силова- 
ли му слушкињу која је козе чувала. Ово су били Мемићи и Синановићи.41

У селима дуж црногорске границе неки Халил-чауш свирепо је избио 
преко 50 људи у Брезови, Стожеру, Прошћењу и Бучици. Двије Српкиње из 
Барица силом су потурчене у Шаховићима, а свештеник Перо Ципара је био 
силом натјеран да том турчењу присуствује.42

Све ово је натјерало краља Николу да указује страним посланицима на 
нередовно стање у пограничним областима Турске према Црној Гори, на 
граничне инциденте и на тражење помоћи од стране српског живља које је 
износило тешке оптужбе против турске управе Уосталом, он ће у ратном

38 М. Ф. Петровић, нав. дјело, 266.
39 Архив Србије, Министарство иностраних дела (МИД-ПП), ред 17, 1911. (Извјештаји 

царинарнице Јавор.)
40 Архив Србије, Министарство иностраних дела (МИД-ПП), ред. 487,1911.
41 Државни архив Црне Горе, Погранични комесаријат Жабљак, фасц. 4, 251.
42 Архив Србије, Министарство иностраних дела (МИД-ПП), 1911, ред 487.
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прогласу 1912. године, позивајући у ослободилачки рат, истицати да Турци 
у Старој Србији кољу не само људе, него и жене и нејаку дјецу српску, те 
стога дужност и љубав рода налажу да се похита својој браћи у помоћ.

PhD Žarko Leković

CRIMES ON SERBIAN ORTHODOX POPULATION 
OF PLJEVLJA REGION (1870-1912)

Summarv

Unlawfulness, ever>day msecurity, fear of revenge, killing without reason, 
beating, plunder, buming, forcefully taken away girls compelled to accept Islam 
-  that were characteristics of a life m Pljevlja region in the above mentioned 
period. Those crimes threatened to bring about deterioration in relations between 
Serbia and Montenegro on one side, and Тигкеу on the other, borders were often 
closed and roads blocked. All activities were deduced to saving bare life, inse- 
curity became customarv. These bandit acts probed temptation even of state of- 
ficials. On injustice, great criminal violence and sad events in the Pljevlja nahiye 
tell us numerous reports presented in this paper. At the end of XIX century and 
the beginning of XX century the Pljevlja region was a scene of crossed interests 
of Тигкеу, Austria, Montenegro and Serbia. Work of agents of these states, un- 
solved agrarian question, various taxes and lack of personal and political liberty 
were the reasons of constant dissatisfaction, resistance and riots.
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