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ПОЛИТИКА АУСТРО-УГАРСКЕ ПРЕМА РАШКОЈ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ 
БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА 1878.

(СЈЕНИЧКА РЕЗОЛУЦИЈА)

Аустро-Угарска је окупирала Босну и Херцеговину по одлуци Берлин- 
ског конгреса 1878. године, тачка XXV уговора. То је била одлука тзв. кон- 
церна европских сила. Тако је К. und К. Монархија у име тадашње међуна- 
родне заједнице (Рајхшатски договор са Русијом из 1876. године и снажна 
подршка Немачке и Велике Британије) успела да спречи нужно и нормално, 
историјски потпуно оправдано уједињење српских историјских и етничких 
земаља које су поново остале изван граница Србије и Црне Горе. На Берлин- 
ском конгресу је тадашњи Новопазарски санџак, који је из Босанског вилаје- 
та већ био издвојен 1877. године, остављен у саставу Османског царства да 
као клин остане увучен између Србије и Црне Горе, тада и формално међу- 
народно признатих суверених држава. На тај начин се онемогућило њихово 
уједињење или барем стварање заједничке границе између тих наших двеју 
држава.' Та „тампон зона” у ствари је била „коридор” за даљи продор Аустро- 
Угарске, њеног и немачког капитала у унутрашњост Балканског полуострва 
и даље према Источном Средоземљу. То је заправо била почетна етапа у 
реализацији познатог Drang nach Osten. Потпуном реализацијом тог 
аустроугарског и немачког пројекта Источно питање би се решило у корист

1 Михаило Војводић, Међународни положај Србије у време ослободилачких ратова од 
1876. до 1878, Ибарска војска у српско-турским ратовима од 1876-1878. (Симпозијум), На- 
родни музеј, Чачак 1997,42; Ејуп Мушовић, Етнички процеси и етничка структура становни- 
штва Новог Пазара, Етнографски институт САНУ, Београд 1979, 31; Исти, Нови Пазар и око- 
лина, Књижевне новине, Београд 1969, 284; Салих Селимовић, Рашка област и политичко- 
дипломатске манипулације око тог простора, Брезнички записи 9-10, Пљеваљске новине, Пље- 
вља 1998; Милић Ф. Петровић, Рашка областпрема одлукама Берлинског конгреса 1878, Бре- 
знички записи 11-12, Пљеваљске новине, Пљевља 1999,123-135; Никола Стојановић, Босан- 
ска криза 1908-1914, „Веселин Маслеша”, Сарајево 1958, 8, 10, 11.
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тих и неких других европских сила. На тај начин решавање Источног пита- 
ња ишло је на штету српских националних и државних интереса, као и дру- 
гих балканских народа, али и на штету геостратешких интереса царске Ру- 
сије.2

У циљу своје даље пенетрације на Балканско полуострво Аустро-Угар- 
ска је уз велику подршку уједињене и моћне Немачке безочном пропаган- 
дом и разним вештачким конструкцијама и политичко-дипломатским ма- 
нипулацијама упорно радила на стварању неког „индивидуалитета” Ново- 
пазарског санџака. Већ од тада се све више запоставља одредница Новопа- 
зарски, а форсирало се само Санџак као име те територије иако је и у тада- 
шњој турској држави то име значило само назив за административно-управ- 
ну јединицу у рангу округа. Пред европском јавношћу аустроугарска про- 
паганда и публицистика шириле су многе неистине о Србима и Србији, по- 
себно од почетка XX века. На тај начин јавно мњење је усмеравано у погре- 
шном правцу како би се прикрили сопствени империјални циљеви према 
Старој Србији, Повардарју све до Солуна, њиховог изласка на Бело (Егеј- 
ско) море. Актуелни догађаји на нашим просторима у последњој деценији 
XX века потврђују да се ни до данас није одустало од таквих планова неких 
европских, односно евроатлантских сила само што су те аспирације про- 
ширене на црноморски и каспијски басен и све до Кавказа, Казахстана и 
Сибира где се налазе непресушени извори природних ресурса. Те импери- 
јалне и неоколонијалне претензије оправдаване су, између осталог, и неком 
њиховом „културном мисијом”, наводно супериорне западне цивилизације 
(сада се то експонира кроз тзв. глобализацију, слободну трговину, разне 
асоцијације, интеграције, људска и грађанска права). Често се она шири и 
путем разних ембарга, санкција па и војних интервенција.

По доласку Бењамина Калаја, заједничког министра финансија Аустро- 
Угарске, за управитеља окупиране Босне и Херцеговине 1882. године посеб- 
но се пропагирало да је Новопазарски санџак неодвојиви део Босанског

2 Душко М. Ковачевић, Србија и Русија у завршној фази Источне кризе, Настава истори- 
је 5, Друштво историчара Сремског и Јужнобачког округа, Нови Сад 1997, 166-197; М. Вој- 
водић, нав. дело, 43, 44, 46; М. Ф. Петровић, нав. дело; Исти, Аустроугарска политика и про- 
паганда у Старој Србији до Првог светског рата, Брезнички записи 15, Пљевља 2002; Салих 
Селимовић, нав. дело; Исти, Историја Сјенице, НИП Студент, Београд 2000, 26; Исти, Срби 
муслимани и њихова денационализација, Гласник Завичајног музеја 2, Пљевља 2001; Славен- 
ко Терзић, Употреба исламског фактора у балканској стратегији великих сила: Рашка и сан- 
цачко питање, Настава историје 5, Нови Сад 1997; Исти, Српски национални покрет између 
Русије и западних сила, Настава историје 3, Друштво историчара Сремског и Јужнобанатског 
округа, Нови Сад 1996; Миомир Дашић, Административно-територијални положај Старе Ра- 
шке у доба турске владавине и настанак имена Санџак, Области Рашке крај ем XIX и почетком 
XX века (Зборник радова), Дом револуције, Пријепоље 1994).
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вилајета. Тиме је црно-жута Монархија истицала своје ираво и на тај део 
Старе Србије, јер је до 1877. године тај санџак био један од седам санџака у 
Босни и Херцеговини. Није тачно да је Новопазарски санџак био некакав 
corpus separatum у оквиру Босанског ејалета како неки историчари и поједи- 
ни садашњи политичари тврде. Много касније на основу тога ће и усташка 
Независна Држава Хрватска (НДХ) полагати неко „право на Санџак”, јер је 
Босна после априлског слома Краљевине Југославије 1941. године ушла у 
састав те злогласне фашистичке и сателитске државе.3

Тада се била појавила и тзв. арбанашка опција решења „Санџачког пи- 
тања” по којој је највећи део Рашке области требао да припадне будућој 
албанској држави, заправо Великој Албанији.4 У току Другог светског рата 
Комунистичка Партија Југославије (КПЈ) је крајем 1943. године створила 
самоуправу Санџака (Земаљско Антифашистичко Веће Народног Ослобође- 
ња Санџака — ЗАВНОС). Да ли се то „случајно” подударило са давнашњим 
аустроугарским намерама и захтевима муслиманских првака Санџака у 
Сјеничкој резолуцији из 1917. године остаје, можда, још увек нејасно. Нај- 
вероватније то није била никаква случајност или гола прагматичност.5

Аустроугарска се упорно и вешто супротстављала и српској национал- 
ној идеји код муслимана, а посебно код интелектуалаца, јер је код неких 
постојала јака жеља за „сједињењем са Србијом”. То осећање припадности 
српском национу било је све присутније код знатног броја веома угледних 
муслиманских интелектуалаца и политичара. Посебно се то осећало и отворе- 
но испољавало крајем XIX и почетком XX века, односно крајем Калајевог 
режима што је најбољи доказ неуспеха његове, тј. аустроугарске политике у 
Босни и Рашкој области.

У тадашњој публицистици и медијима Аустро-Угарске и Немачке поче- 
ло се упорно, посебно од деведесетих година, тврдити да су и санџачки 
муслимани Бошњаци, по нацији, вери и језику као и они у Босни и Херце-

3 Богдан Гледовић, Војноисторијски гласник 2/1972, Београд, 19-21; Исти, Симпозијум 
Сеоски дани Сретена Вукосављевића III, Пријепоље 344; Драго Стиковић и Петар Влаховић, 
Ехо народне револуције 1941. у пријепољском крају, Сеоски дани Сретена Вукосављевића, 
Пријепоље 1992, 338-340.

4Миомир Дашић, Агресија НАТО-пакта на СРЈ не рјешава албанско „Демократско пита- 
ње”, Настава историје 9, Друштво историчара Сремског и Јужнобанатског округа, Нови Сад, 
1999, 16, 17; Миодраг Радовић, Нови Пазар у Револуцији, Нови Пазар и околина, Књижевне 
новине, Београд 1969, 314; Стиковић и Влаховић, нав. дело, 340.

5 Славенко Терзић, Употреба исламског фактора у балканској стратегији великих сила: 
Рашка и санџачко питање, Ислам, Балкан и велике силе (XIV-XIX в.), Историјски институт 
САНУ, Београд, 1997, 323; Бранислав Маровић, Сретен Вукосављевић већник и народни по- 
сланик 1943-1953, Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића XIII, Пријепоље 1990, 
86, 87.
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говини. Познато је да је тадашња политичка конструкција синтетичке бо- 
шњачке нације пропала и пре пада Калајевог режима у Босни 1903. године 
иако су биле формиране бројне организације и институције са предзнаком 
бошњачки, бошњачка, бошњачко. Све то није могло да институционализује 
бошњачку националну идеју и њен програм државотворности. Анексија Бо- 
сне и Херцеговине 1908. године, која је извршена и мимо одлука по нас фамо- 
зног Берлинског конгреса и воље и муслимана и православних у нашим зе- 
мљама, изазвала је велик и јединствен отпор том насилном и освајачком ак- 
ту. Турска је свој суверенитет над Босном и Херцеговином продала Аустро- 
Угарској за 2,5 милиона златних турских лира. Приликом склапања тог 
аранжмана Аустро-Угарска се наводно одрекла „својих права” на Новопа- 
зарски санџак и повукла своје трупе из Пљеваљског санџака. Анексија Бо- 
сне и Херцеговине од стране Аустро-Угарске у Рашкој области изазвала је 
јединствен отпор и протест и Срба и муслимана. Заједно су учествовали у 
бојкотовању аустроугарске робе и транспорта.6 Такво јединство и одлучност 
забринули су Аустро-Угарску па ће она тражити начина и метода како да то 
разбије.

Царска и Краљевска Монархија је бескрупулозном и нажалост веома 
ефикасном пропагандом успела да искористи вишевековне, османлијском 
влашћу условљене, верске, социјалне и политичке супротности између му- 
слимана и православних (тада је Рашка област још увек била под турском 
влашћу). Њихова пропаганда уз поцдршку Немачке ширила је код муслима- 
на страх од Срба и Србије, па и од Црне Горе, представљајући их као не- 
пријатеље и освајаче иако то оне нису могле бити на својим етничким и 
историјским земљама. Међутим, код знатног броја муслиманских интелек- 
туалаца и политичара и у Босни и у Рашкој области за цело то време, као и 
после Првог светског рата постојао је велики отпор таквој пропаганди и 
аустроугарској политици, односно политици Запада према нашим земљама, 
Србима и Муслиманима. Користим прилику да неке од њих с поштовањем 
поменем. То су: Салих Казазовић, Шукрија Куртовић, Авдо и Салих Кара- 
беговић, Дервиш-бег Љубовић, Омер-бег Сулејманпашић (Скопљак), Ахмет- 
бег Кучевић, Осман Ђикић, Махмут Беговић, Омер-бег Бајровић, Мурат-бег 
Селмановић. У новије време то су: Осман Виловић, Ахмед Шерић, Дервиш 
Омеровић, муфтија Маглајлић (касније је био реис-ул-улема), Мустафа Ку- 
леновић, Хасан Миљковић, Салих Баљић (сви из ЈМО), затим Хасан Ребац, 
Ахмет Ћемаловић, Мустафа Мулалић, Меша Селимовић, Авдо Хумо, Скен- 
дер Куленовић, Хасан Бркић, Хајро Капетановић, Осман Карабеговић, Му- 
рат А. Шећеровић, Митхат Мурадбашић, Ејуп Мушовић, Исо Калач, и мно-

6 Стојановић, нав. дело, 47, 48, 62, 63.
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ги други.7 Прве поменуте прогониле су аустроугарске власти, а и прве и дру- 
ге малтретирали су и прогонили фанатизована улема и конзервативни му- 
слимански политичари. Осуђивани су као великосрби и издајници мусли- 
манског народа.

У првом Балканском рату у јесен 1912. године Србија и Црна Гора ко- 
начно су ослободиле Рашку област као и целу Стару Србију. Више тај Сан- 
џак није раздвајао ове две наше државе као нека „тампон зона” или нечији 
„коридор”. Запад се том и таквом успеху није надао. Посебно је тешко била 
погођена Аустро-Угарска, јер су јој сада били поремећени сви планови ње- 
ног даљег продора у Стару Србију, Повардарје и до Солуна. Тада се у по- 
литичке и дипломатске манипулације убацивала и Италија, мада је то она и 
раније покушавала.8 Аустро-Угарска је ослобођење Рашке области и целе 
Старе Србије окарактерисала као освајање и окупацију. Такве квалификаци- 
је ослободилачких успеха Србије и Црне Горе једва су дочекали развлашће- 
ни и конзервативни слој ага и бегова као и онај део улеме који је био полупи- 
смен и фанатизован, али и разни компромитовани елементи. Вештим и 
бескрупулозним пропагандним средствима муслимански плебс је хомоге- 
низиран на верско-конфесионалној основи. То и није било тешко с обзиром 
на веома „танко” и верско, а да и не говоримо о световном образовању најве- 
ћег дела муслиманске популације у Рашкој области. На истој основи, али и 
уз разне притиске и ујдурме, хомогенизирани су, па и реисламизирани, ра- 
шки муслимани почетком деведесетих година XX века, мада је тада било 
доста високо школованих муслимана. Ислам је и иначе увек тежио, па и 
данас, да буде наднационалан, да је изнад државе, нације и расе, али и изнад 
свеукупног живота својих верника. Другим речима, све мора бити у оквиру 
Кур’ана, Шеријата и Суне.9Ипак, има у свему томе много парадоксалног и 
контраверзног, посебно на простору Балкана, па разуме се, и у нашим зе- 
мљама.

7 Милић Ф. Петровић. О исламизацији и албанизацији Срба у Старој Србији, Брезнички 
записи 9-10, Пљеваљске новине, Пљевља 1998, 13; С. Терзић, нав. дело; Владимир Ћоровић, 
Муслимани у новијој српској књижевности, Преглед, XX, XXI, XXII и XXIII (9, 10, 11, 12, 
1912), Сарајево 1913,442; Салих Селимовић, Срби муслимании њихова денационализација, 
Гласник Завичајног музеја 2, Пљевља 2001, 163.

8 Богумил Храбак, Новопазарски санџак у последњој години османске власти, Симпози- 
јум Сеоски дани Сретена Вукосављевића XII, Пријепоље 1988,174, 175;НиколаБ. Поповић, 
Односи Срба и Руса од XVII до XX века, Настава историје 6, Нови Сад 1997, 40-53.

9 Милорад Екмечић, Улога ислама у социјалном и политичком развоју Балкана, Ислам, 
Балкан и велике силе, Историјски институт САНУ, Београд 1997, 42, 43; Дарко Танасковић, 
Ислам и ми, Партенон, Београд 2000,49, 50, 181,183; Будимир Кошутић, Ислам и демократи- 
ја  -  исламска оријентација СДА, Ислам, Балкан и велике силе, Историјски институт САНУ, 
Београд 1997,588,589; Мирољуб Јефтић, Ислам и национализам напримеру Албанаца, Ислам, 
Балкан и велике силе, Историјски институт САНУ, Београд 1997, 572-577.
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Као што је већ речено, Србија и Црна Гора оптуживане су као освајачи и 
окупатори својих етничких и историјских територија. Србима је константно 
импутирано да су главни генератори свих недаћа и конфликата на Балкану. 
Свим другима је повлађивано и оправдавано осим Србима. И домаћи србофо- 
би, незадовољници по разним основама, зулумћари и злочинци активно су се 
укључивали у те пропагандне активности које су стране силе безрезервно фи- 
нансирале, а посебно Аустро-Угарска. Као резултат свих тих пропагандних и 
обавештајних активности дошло је и до масовног исељавања муслимана у 
Турску 1913. идополовине 1914. године иакосесрпскавојскавеомакоректно 
односила према муслиманском становништву и његовој имовини. Треба рећи 
да су и неодговорни појединци из нове администрације, и то најчешће из лич- 
них користи, доприносили незадовољству, а тиме и ефикасности непријатељ- 
ске пропаганде што је и код мирних и лојалних муслимана изазивало страх и 
несигурност. У заустављању исељавања муслимана лично су се били ангажо- 
вали и краљ Петар I Карађорђевић и краљ Никола I Петровић.10 То масовно 
исељавање рашких муслимана било је заустављено избијањем Првог светског 
рата 1914. године. Посебно је било бројно исељавање у Турску и Албанију 
чије границе још нису биле дефинитивне, али и у Босну, мада нешто мање. На 
Космету и у Албанији највећи број и раније и тада досељених муслимана из 
Санџака и Босне био је албанизиран.

За време аустроугарске окупације Србије од краја 1915. па скоро до кра- 
ја 1918. године настављена је још беспоштеднија и разорнија активност оку- 
пационих власти против Србије и Срба и то не само пропагандним сред- 
ствима већ и хапшењеима, терањем у логоре па и физичким ликвидацијама 
најугледнијих људи. Те злочиначке активности су биле веома честе и масов- 
не у Рашкој области. Стварано је програмирано и форсирано незадовољство 
код муслимана према Србима које је прелазило и у србофобију. Са тим је 
Аустро-Угарска вешто и безочно манипулисала и каналисала у жељеном прав- 
цу дајући лажне наде у повратак на „неко старо”. Захваљујући својим та- 
квим пропагандним активностима окупационе власти уз подршку дела уле- 
ме покупиле су велики број добровољаца (ђурумлија) 1916. и 1917. године, 
мада су се понегде добровољци купили и силом. Те ђурумлије Аустро-Угар- 
ска је уступила Турској за борбе у Галицији и неким другим ратиштима. 
Према неким подацима са подручја некадашњег Новопазарског санџака по- 
купљено је око 6.000 младића. Највећи број се никада није вратио кући, јер 
су многи изгинули, а знатан број је остао да живи у Ататурковој Турској. 
Према неким проценама тек сваки десети се вратио кући. Ђурумлије су ку-

10 Салих Селимовић, Нова демографека кретања у општини Сјеница, Ужички зборник 
23/1994, 252; Исти, Порекло и миграциона динамика становништва Сјеничко-пештерске ви- 
соравни, Новопазарски зборник 24/2000, 133, 135.
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пљене под паролом „за епас Турске”, затим „дина и имана”, односно Исла- 
ма, јер је и султан позвао муслимане на „џихад”, тј. свети рат." Међутим, 
повратак Турске империје на Балканско полуострво и у санџак био је илузо- 
ран, јер су биле потпуно измењене друштвено-историјске околности, као и 
тада већ утврђена нова глобална равнотежа европских и светских сила. Та- 
кође, ни балкански народи не би више тако нешто дозволили, а ни та иста 
аустроугарска због остваривања својих интереса. Лицемерје Хабзбуршке мо- 
нархије било је бескрајно. Незнање, верско и политичко слепило и лажна 
обећања утицали су на несхватање актуелних збивања на европској и свет- 
ској политичкој сцени па су многи муслимански лидери уводили велики број 
муслимана у непријатељске воде и у активности против сопствене домови- 
не. Аустро-Угарска као окупатор била је дала неке политичке и економске 
повластице муслиманима и покушала је да рестаурира већ давно анахроне 
феудалне односе, као и друштвену и политичку дискриминацију што је срп- 
ска краљевска Влада била скоро већ укинула у Старој Рашкој после осло- 
бођења у Првом балканском рату 1912. То исто ће радити и немачки фашисти 
у току Другог светског рата на подручју Новог Пазара (Дежевског среза) који 
је био у њиховој окупационој зони.12 Део улеме и пропали беговско-агански 
слој, као и разни зулумћари веровали су да ће већ давно бивши Новопазарски 
санџак или само Санџак бити враћен под „султанов суверенитет” или бити 
припојен Босни и да је дошло тзв. „њихово време”. Рецидива сличних разми- 
шљања има и данас, али и сличног несхватања друштвено-историјских и вој- 
но-стратешких реалности на балканским и евроазијским просторима.

Аустро-Угарска је тада сматрала да је освајањем Рашке области оствари- 
ла део својих империјалних амбиција на Балканском полуострву и никада и 
никоме не би уступила територију бившег Новопазарског санџака сем у 
случају губљења рата. Тој арогантној и према Србији и српском народу не- 
пријатељски расположеној Монархији муслимани су били само средство које 
су користили изнутра у остваривању својих политичких и економских 
аспирација у Босни и Херцеговини, Старој Рашкој и Косову и Метохији. 
Иако већ одавно нема црно-жуте Монархије, актуелна збивања на простори- 
ма бивше СФРЈ и садашње СРЈ показују да Запад не одустаје од својих 
неоколонијалних и геостратешких намера и потпуног елиминисања Русије 
са Балканског полуострва и Источног Средоземља.13 Улога муслимана и 
Албанаца изгледа и данас остаје иста као и у време решавања тзв. Источног

11 Сафет Банџовић, Сјенички крај крајем XIX и почетком XX стољећа у свијетлу општих 
збивања у Санџаку, Зборник Сјенице 11, КПЗ, Сјеница 2000, 54, 55; Мушовић, Нови Пазар и 
околина, 282, 283.

12 М. Радовић, нав. дело, 315, 316.
13 Јелена Гускова, Криза на Балкану, Срби и ислам у плановима великих држава, Ислам, 

Балкан и велике силе, Историјски институт САНУ, Београд 1997, 557-559.
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питања. То питање као да се још увек решава без обзира што више одавно 
нема ни Аустро-Угарске ни Османске империје, али постоје константне те- 
жње европског Запада и сада НАТО-а за продором у југоисточну Европу, 
црноморски и каспијски басен и даље према Кавказу, па чак и Сибиру где се 
налазе неисцрпни природни ресурси.14

У време анексије Босне и Херцеговине 1908. године, а и после тог до- 
гађаја, у Аустро-Угарској се озбиљно разматрала могуђност освајања и 
припајања Босни целе рашке области, односно простора некадашњег Но- 
вопазарског санџака. Те намере Аустро-Угарске подржавала је и Немачка. 
Није тада требало много па да се то и догоди за време Балканских ратова. 
Томе се и већина рашких муслимана и надала, јер је припајање санџака Бо- 
сни и Херцеговини била њихова највећа жеља. Тада је била у игри и једна од 
тзв. арбанашких опција за решавање исконструисаног санџачког питања. 
Бројне и релативно добро наоружане албанске војне формације под коман- 
дом Иса Бољетинца 1912. године дошле су у Нови Пазар и на Пештерску 
висораван с намером да и војнички подрже реализацију те опције. У Другом 
светском рату делимично и за кратко време оствариће се то албанско реше- 
ње тзв. санџачког питања прикључењем великог дела Рашке области Вели- 
кој Албанији уз подршку Италије и Немачке.15

Као што је већ речено, Аустро-Угарска је уз помоћ Немачке окупирала 
крајем 1915. године Рашку област и целу Србију, а првих дана јануара 1916. 
и читаву Црну Гору. Од тада ће почети терор и прогањање Срба, па и оних 
муслимана који су ове две наше државе сматрали својом домовином. Многи 
су били отерани у аустроугарске логоре или једноставно ликвидирани. Му- 
слимански незадовољници и развлашћени беговско-агински слој и осиони 
појединци схватили су да им се вратио њихова некадашњи статус (дошло 
поново „њихово време”) и да се за све треба и може светити Србима. Нису 
знали или нису хтели да знају да су за све њихове проблеме и фрустрације 
криви они који су их подстицали против Срба и Србије, тј. Турска, Аустро- 
Угарска, Немачка, Велика Британија. Османска империја и те велике силе и 
довеле су Рашку област до тако жалосног стања у материјалном и култур- 
ном погледу као и хаотичном политичком амбијенту, насиљу, правној и 
имовинској несигурности. Поново су биле оживеле одметничке групе чију 
су пљачкашку и злочиначку активност прикривале или чак и подржавале 
аустроугарске окупационе власти да би и на тај начин стварали општу не- 
сигурност и неизвесну будућност и једној и другој популацији. Тада су се и 
неки компромитовани елементи вратили из Албаније и Босне који су били 
побегли када су српске трупе ослободиле Рашку област.

14 Исто.
15 Као у напомени 4.
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Како је Први светеки рат одмицао ближио се и фијаско Цеитралних сила 
(Тројни савез). Мировне иницијативе наговештавале су „мир без анексија”. 
То је код присталица окупатора и по разним основама експонираних људи из 
муслиманске структуре изазивало страх од одговорностиЈер су ти „миров- 
ни наговештаји јасно стављали до знања да се територије Србије и Црне 
Горе и других српских земаља неће више цепати, односно сепарирати и 
одвајати клиновима, тампон зонама и коридорима без обзира што је било и 
другачијих идеја о новој конструкцији и прерасподели територија после 
распада Аустро-Угарске”. Из страха од последица и „поратне неизвесности” 
због сарадње са окупатором па и неких криминалних активности велики 
број муслиманских првака радио је на организовању покрета за одвајање 
Санџака од Србије и Црне Горе. Њихова највећа жеља била је да се Санџак, 
односно Рашка област припоји Босни и Херцеговини. Та жеља и рад у том 
правцу били су већ актуелизовани после анексије Босне и Херцеговине 1908. 
године као и од Балканских ратова 1912-1913. године. У горем случају раз- 
мишљало се и о придобијању „самоуправе за Санџак”.16 Аустро-Угарска је 
те политичке идеје подржавала, јер је знала да ће то увек уносити неповере- 
ње, раздор и сукобе између муслимана и православних и тиме онемогућава- 
ти консолидацију будућег новог стања, односно политичку, друштвену и 
економску стабилност у нашим земљама, па и у целом региону Балкана.

Аустроугарске окупационе власти подржале су, а сигурно и режирале, 
одржавање конференције градоначелника и других муслиманских вођа у 
Сјеници са подручја већ давно некадашњег Новопазарског санџака, заправо 
Рашке области. То је урађено управо са циљем уношење неповерења и раз- 
дора између Срба и муслимана што је већ и те како било присутно због њене 
и раније бескрупулозне активности у том правцу. Вероватно су се кроз све те 
активности планирали и неки далекосежнији циљеви.17

Конференција муслиманских лидера одржана је од 13. до 15. августа 1917. 
године у Сјеници у њеној гаавној џамији (џамији Султан Валиде). Сигурно није 
Сјеница баш случајно изабрана за домаћина Конференције. Та типична планин- 
ска и скоро оријентална варошица на Сјеничко-пеиггерској висоравни била је ду- 
гогодишње стварно седипгге Новопазарског санџака и истоименог кајмакамлука, 
а од почетка XX века и Сјеничког санџака који је тада обухватао само казе Сјени- 
ца, Бијело Поље, Колашин, Нова Варош, Беране и неколико нахија. После 1908. 
године Сјенички санџак је био сведен на само три казе и шест нахија.

Конференцијом у Сјеници председавао је познати аустрофил Мехмед- 
паша Бајровић, тадашњи градоначелник Пљеваља. Морамо рећи да је његов 
рођени брат Омер-бег Бајровић био велики присталица Србије и српске

16 С. Банџовић, нав. дело, 56, 57.
17 С. Селимовић, Историја Сјенице, 49, 50.
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националне идеје код муслимана и није хтео да се одрекне свог српског по- 
рекла (Бајровићи су иначе пореклом Кучи). Мехмед Изет-паша Бајровић је 
пре анексије Босне и Херцеговине од стране Аустро-Угарске 1908. године 
био најзначајнији лиферант аустроугарским војним гарнизонима у Пљевљи- 
ма, Пријепољу и Прибоју. Осим Мехмед-паше Бајровића из Пљеваља Кон- 
ференцији у Сјеници 1917. године присуствовали су и градоначелници из 
Сјенице, Новог Пазара, Тутина, Нове Вароши, Прибоја, Пријепоља, Бијелог 
Поља (Акова), Шаховића (Томашево), Берана и Рожаја. Осим градоначел- 
ника (председника општина) Конференцији је присуствовало и 14 изабраних 
муслиманских делегата. Тако је на тој конференцији муслиманских вођа би- 
ло присутно укупно 25 представника поменутих градова.18 Тој Конференци- 
ји муслиманских лидера у Сјеници присуствовали су и обавештајни офици- 
ри аустроугарских надлежних крајскоманди (Нови Пазар и Косовска Ми- 
тровица). Из Новог Пазара била је присутна четворочлана делегација, из 
Пљеваља трочлана и из Пријепоља двочлана делегација. Из осталих санџач- 
ких градова, односно срезова били су само градоначелници.

После дугих и исцрпних говора и договора у којим су се говорници 
утркивали у блаћењу Срба и Србије и Црне Горе, а величању Аустро-Угар- 
ске као окупатора, учесници Конференције су се, између осталог, сложили у 
констатацији „да је Санџак отргнут од матице Босне, јер више од четири 
године био окупиран и подјељен између Србије и Црне Горе” (то се по њихо- 
вом односило на период од јесени 1912. па до краја 1915. године, тј. од 
ослобођења од османске власти па до аустроугарске окупације коју они 
сматрају ослобођењем од наводне србијанске и црногорске окупације).

Као што се види, више се није помињао Новопазарски санџак, мада је и 
он давно престао да постоји, већ је само био у употреби термин Санџак. То 
је био резултат аустроугарске пропаганде и њене империјалне политике. Тај 
назив за Рашку област се константно потенцирао у тадашњим и ранијим 
медијима и публицистици, посебно у Аустро-Угарској и Немачкој, па и у 
Великој Британији нешто раније. Западна дипломатија прихватила је то име 
дајући тиме подршку Аустро-Угарској и Немачкој у конструкцији неке ин- 
дивидуалности тог простора у односу на остале делове српских земаља. Та- 
ко је изворно и адекватно име Стара Рашка преиначено у турско име Санџак 
што је и у турској административно-управној подели значило округ. Нажа- 
лост, то име је ушло и у дипломатске и политичке речнике при крају XIX 
века.19

18 Архив Србије, Војни генерални гувернман, св. V, оделење XVIII, број 738/1917. годину.
19 Миомир Дашић, Административно-територијални положај Старе Рашке у доба турске 

владавине и настанак имена Санџак, Симпозијум Област Старе Рашке крајем XIX и почетком 
XX века, Пријепоље 1994, 13, 14; С. Терзић, нав. дело, 321, 322; С. Селимовић, Брезнички 
записи 9-10, 22, 23, 30.
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Муслимански прваци на конференцији у Сјеници у августу 1917. године 
нису признавали ослобођење свог завичаја од вишевековне османлијске вла- 
сти, али су, као што је већ речено, аустроугарску окупацију од краја 1915. па 
до краја 1918. године сматрали ослобођењем од Србије и Црне Горе. Дакле, 
Србију и Црну Гору нису прихватали као своје државе и прогласили су их за 
непријатељске. Сам Мехмед-паша је, између осталог, у свом говору нагла- 
сио „да је последњи тренутак да муслимани покрену питање Санџака на 
други начин него што желе и траже наши паразити Србија и Црна Гора”.20 
Тако су се декларисали и многи други представници муслиманске политич- 
ке, културне и економске елите, и не само тада, већ и касније, али и сада. 
Разуме се да у свему томе и спољни фактор има своју незаменљиву улогу, 
као и увек. Нажалост, никада се изгледа не уважавају историјске поуке као 
на пример: „Ко не држи брата за брата он ће туђина за господара”.

Конференција муслиманских вођа је у Сјеници августа 1917. године „на- 
кон расправе свих могућности” закључила:

I Прикључење Босни и Херцеговини је наша непоколебљива жеља и 
једино разумно решење нашег питања.

II Ако се из разумљивих разлога или непредвиђених разлога наши зах- 
теви, на које имамо право, се не могу испунити захтевамо самоупра- 
вљање Санџака.

Ш Ако и ова наша жеља није остварива, и ми све наде изгубимо да ће се све 
наше жеље испунити, онда смо присиљени да се иселимо из ових крајева.

IV Пошто наши односи захтевају другачији поступак него што то сма- 
трају српска и црногорска влада ми молимо К. и К. Војни генерални 
гувернман за Србију и Црну Гору да наше захтеве у вези управљања 
Санџаком поднесе вишој инстанци и да нас до коначног решења тог 
питања прикључи Босни и Херцеговини, јер управа у тим земљама 
боље одговара нашим односима.21

После четврте тачке захтева Конференције наглашава се и следеће: „Ако 
и овај захтев (мисли се на четврту тачку- С. С.) није остварив, онда захтева- 
мо да се оснује самостални гувернман за Санџак” (посебна окупациона вој- 
на управа).22 Сви ови представљени захтеви формулисани су у познатој 
Сјеничкој резолуцији која је једногласно усвојена на већ помињаној кон-

20 Вуле Брашанац, Политичке, економске и просветне прилике у Пријепољском округу за 
време аустроугарске окупације, Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића XV, Прије- 
поље 1993, 195, 196: С. Банџовић, нав. дело, 56.

21 Архив Срби о, Војно генерални гувернман, св. V, оделење XVIII, број 738/1917; В. 
Брашанац, нав. дело.

22 Исто.
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ференцији муслиманских првака у Сјеници 14. августа 1917. године. Инте- 
грални текст те сјеничке резолуције упућен је Војним генералним гуверн- 
манима (главна војна окупациона власт -  ВГГ) за Србију и Црну Гору у Бео- 
град и на Цетиње. Исти такав текст упућен је и Земаљској влади у Сарајево. 
Сви текстови су писани на немачком језику.

Даље се у тој Резолуцији, између осталог, каже: „Пошто сами нисмо у 
стању да наша права и жеље остваримо, молимо К. и К. аустроугарску владу 
да нам пружи подршку и обезбеди наша права”.23

У Резолуцији се наставља даље: „У вези са нашим молбама, предлозима 
и захтевима молимо ВГГ (Војни генерални гувернман -  С. С.) у Београду и 
Цетињу и Високу земаљску владу БиХ да нас прими на разговор и обавесте 
о времену пријема”.

На крају Сјеничке резолуција каже се и следеће: „Са највећим поштова- 
њем, које дугујемо храброј војсци, као и Аустроугарској монархији затварамо 
данашњу седницу и остајемо (следе потписи 12 градоначелника-С- C):

1. Мехмед Изет паша Бајровић (Пљевља),
2. Ризабег Муратбеговић (Нови Пазар),
3. Муратбег Хашимбеговић (Пријепоље),
4. Сулејман еф. Шећерагић (Нова Варош),
5. Хилмибег Кајабеговић (Бијело Поље),
6. Дуљко ага Рамхусовић (Беране),
7. Иљаз еф. Ћатовић (Рожаје),
8. Јусуфага Хамзагић (Тутин),
9. Хусеин еф. Хасанбеговић (Прибој),

10. Рушид еф. Спаховић (Сјеница),
11. Османага Диздаревић (Шаховићи)
12. Хусеин еф. Шахман (Беране-Будимља).

Сјеница, дана 14. августа 1917. године”24. Нејасно је откуд потпис два- 
наест градоначелника када је било само једанаест градова и вароши, јер Бера- 
не није могло имати два градоначелника.

Сасвим је јасно да тадашње муслиманске вође нису били у стању да 
сами нешто конкретније и одлучније ураде без окупатора и страних ментора 
за остваривање својих сепаратних циљева. И данашња актуелна збивања не 
догађају се случајно у Рашкој области. Исте и сличне политичке снаге тво- 
рци су покрета за специјални статус Санџака, а у последње време за ауто- 
номију Санџака са федералним карактеристикама. Најновији захтеви су за 
регију Санџак са већинским бошњачким становништвом. Руководство Стран-

23 Исто; С. Банџовић, нав. дело, 57.
24 Исто.
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ке демократске акције за Санџак и њени садашњи коалициони партнери (Ли- 
ста за Санџак др Сулејман Угљанин) и њихово Бошњачко национално веће 
Санџака (БНВС) упорни су у тим захтевима. Те своје захтеве формулисали 
су у Меморандуму о специјалном статусу Санџака 1993. године и у Мемо- 
рандуму о аутономији Санџака из јула 1999. године.25 Може се слободно 
закључити да постоји континуитет у одређеним захтевима и циљевима од 
„конструисања” санџачког питања па све до данас.

Страна подршка се тражи и данас за те и давнашње и садашње жеље и 
циљеве, а све под плаштом остваривања наводно угрожених људских права и 
слобода. Запад, заправо НАТО на челу са САД најчешће инсценирају и медиј- 
ски подрже одређене појаве и инциденте. И на многе друге начине се инкор- 
порирају у унутрашње проблеме трусних подручја као што је Рашка област 
чиме себи отварају простор за мешање и „добре услуге”. У име међународне 
заједнице врши се политичка, економска и војна пенетрација у за њих гео- 
стратешки важне земље и регионе.26 То се догодило, а и даље се догађа на 
територији бивше СФРЈ и у садашњој СРЈ, па у том оквиру и на простору 
Рашке области у оној мери и у оном обиму који им је за сада потребан. Углав- 
ном сви такви покрети се подржавају од стране великих сила док су у функци- 
ји остваривања њихових политичких, економских и војних циљева.

Аустроугарска окупаторска окружна команда из Новог Пазара у свом 
пропратном акту од 20. августа 1917. године подржава захтеве муслиман- 
ских вођа из Сјеничке резолуције (и по томе се види ко је био организатор те 
Конференције и ментор у изради Резолуције те конференције). Већ 1. сеп- 
тембра исте године аустроугарска војна управа за Србију у свом писму истој 
таквој управи за Црну Гору, као и Земаљској влади у Сарајеву, пише да „иако 
се у тој Резолуцији наведена питања тренутно сигурно не могу решити, ипак 
она представља (Резолуција -  С. С.) важан документ за будуће преговоре о 
закључењу мира”.27

Очигледно је да се та Сјеничка резолуција могла добро користити у 
политичко-дипломатским шпекулацијама и погађањима око овог, па и на- 
шег ширег простора. Такођер је јасно да су муслимани били (нажалост и 
сада је тако) само погодна монета за поткусуривање у вечито нерашчишће- 
ним рачунима великих европских сила, а сада посебно НАТО-а. Одговор-

25 Меморандум о аутономији Санџака и посебним односима са Босном и Херцеговином, 
Бошњачко национално веће Санџака, Нови Пазар 1999,13, 24; Меморандум о успостављању 
специјалног статуса за Санџак, Муслиманско национално вијеће Санџака, Нови Пазар 1993.

26 Салих Селимовић, Рашка као капија Југоистока, Академски магазин „Студент” бр. 86, 
Београд 1998, 8, 9.

27 С. Брашанац, нав. дело; АС, ВГГ, св. V, од XVIII, 738/1917.
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ност за такву и неку можда и гору улогу муслимана првенствено сноси њего- 
ва политичка и културна елита, јер је то увек на штету сопственог народа.

У том писму Генералног војног гувернмана за Србију у вези са Сјенич- 
ком резолуцијом, између осталог, даље се каже: „Сва искуства аустроугар- 
ске управе потврђују да муслимани у Санџаку присаједињење Босни и 
Херцеговини, а тиме и АУСТРО-УГАРСКОЈ (подвукао С. С.), сматрају као 
политички идеал своје будућности. Жеља за ЕВЕНТУАЈ1НУ АУТОНОМИ- 
ЈУ (подвукао С. С.)... или исељење у Турску сматрају се као мања несрећа... 
ако би поново настала омрзнута српска владавина”.28

После завршетка Првог светског рата суђено је учесницима конферен- 
ције у Сјеници и потписницима Сјеничке резолуције. Били су осуђени на 
разне временске казне, али су Краљевским указом бр. 6671 од 17. јануара 
1921. године сви амнестирани,29 мада су неки од њих у међувремену помрли.

Сјеничка резолуција и допис окупаторске Војне генералне команде за 
Србију од 1. септембра 1917. године, који је упућен истој таквој команди на 
Цетиње, као и Земаљској влади у Сарајево, откривају праве намере и циљеве 
конференције муслиманских лидера у Сјеници са подручја Рашке области. 
Али, то писмо ВГГ и захтеви из Сјеничке резолуције откривају циљеве и 
жеље и саме Аустроугарске монархије.

Такођер је јасно коме и када треба да послуже захтеви из Сјеничке ре- 
золуције као формално покриће за остваривање империјалне и политике 
сепарирања и ампутације на нашим просторима, као и на целом Балканском 
полуострву, том мосту између Истока и Запада, судару али сусрету цивили- 
зација.

Судара, али и сусрета и међусобних утицаја цивилизација ће и даље 
бити без обзира на мондијализацију и глобализацију и хипотезу о „крају 
историје”.

28 Исто.
29 Богумил Храбак, Качаци у бившем Новопазарском санџаку (Старој Рашкој) 1918-1928, 

Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића XVII, Пријепоље 1997; Душан Станић, 
Недовршени процес као историјски документ о плановима бивше Аустрије у погледу Санца- 
ка, „Правда”, 27-30.4.1940.



ПОЛИТИКА АУСТРО-УГАРСКЕ ПРЕМА РАШКОЈ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ БЕРЛИНСКОГ..

Salih Selimović

ТНЕ POLICY OF AUSTRO-HUNGARY TOWARDS THE REGION OF 
RAŠKA AFTER THE BERLIN CONGRESS IN 1878 (SJENICA'S

RESOLUTION)

Summary

The sandjak of Novi Pazar remained in Тигкеу after Berlin Congress, dividing 
two sovereign Serbian states, Serbia and Montenegro. This zone was left as the 
passage for further Austro-Hungarian penetration to the South. Ву strong political 
propaganda Austro-Hungary succeeded to reinforce Turkish administrative temi 
sanjak for the region of Raška, suppressing the Serbian national idea at Moslems, 
and plans for uniting with Serbia. With German support the propaganda of Austrian 
Мопагсћу used all aspects of ancient antagonism between Moslems and Chris- 
tians, spreading the fear and animosity among Moslems towards Serbs, presenting 
them as the conquerors and the enemies. According to this policy, when the region 
of Raška was liberated in the autumn of 1912, Austro-Hungary continued to sup- 
port and perform various activities contra Serbs, especially during the Austrian 
occupation of Serbia (1915-1918). There has been created programmed and forced 
dissatisfaction among Moslems towards Serbs which passed to real serbo-fobia. 
Austro-Hungary tried to restore ancient feudalism giving to Moslems some eco- 
nomical and political privileges. As was the First World War approaching its final 
phase, the fear of consequences grew among Moslems in Sanjak because of their 
collaboration with the occupator. Austrian authorities supported and probably or- 
ganized the convention of lord-mayors and Moslem leaders in Sjenica (13,h -  15th 
August 1917) with only one aim and wish -  to unite Sanjak with Bosnia. If it would 
not be possible, they threatened to emigrate and asked Austrian authorities to form 
special occupation military govemment in Sanjak. This separatist attitude of Sanjak 
Moslems was sentenced after the First World War, but all were pardoned by the 
king's decree on 17th Јапиагу 1921.

91


