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ЕВРОПСКАИСТОРИЈАНАПОЗОРНИЦИ
УСТАНАКAУБОСНИИХЕРЦЕГОВИНИ
1804–1882.*

БРАТИСЛАВТЕИНОВИЋ

Ап стракт.  – Ве ли ке европ ске си ле од и гра ле су на по зор ни ци уста на ка 
у Бо сни и Хер це го ви ни у XIX ви је ку уло гу њи хо вих глав них под стре ка ча, 
кон тро ло ра, ту то ра и па ци фи ка то ра. Сва ки од уста на ка тра јао је оно ли
ко ко ли ко је би ло по треб но ве ли ким си ла ма, у пр вом ре ду Аустри ји и 
Ру си ји, за оства ри ва ње вла сти тих ци ље ва, при че му се за не ма ри вао и де
за ву и сао основ ни мо тив свих уста нич ких по кре та: осло бо ђе ње од тур ске 
вла сти, ства ра ње основ них прет по став ки ко нач ног ује ди ње ња Бо сне са 
Ср би јом и Хер це го ви не са Цр ном Го ром. 

Кључ не ри је чи: Бо сна и Хер це го ви на, Ис точ но пи та ње, европ ске си ле, 
устан ци, Аустри ја/АустроУгар ска, Ру си ја, Фран цу ска, Ве ли ка Бри та ни
ја, Ве ли ка ис точ на кри за (1875–1878). 

Од нос ве ли ких европ ских си ла (Аустри ја/АустроУгар ска, Ру си ја, 
Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска и Ње мач ка) пре ма устан ци ма у Бо сни 
и Хер це го ви ни то ком XIX ви је ка ве о ма је ва жно пи та ње на ше на
ци о нал не исто ри је. Сва ка уста нич ка исто ри ја у XIX ви је ку је у не
кој мје ри и исто ри ја у ма ло ме спољ не по ли ти ке не ке ве ли ке си ле.1 
У осам де се так го ди на ко ли ко су тра ја ли сви ови устан ци, пре суд ну 
уло гу у њи хо вом кре и ра њу има ле су ве ли ке си ле. Сва ки од ових уста
нич ких по кре та ка рак те ри са ла је кли ма ко ју је, осим уну тра шње ди
на ми ке, рас пи ри ва ла спољ на (не)је дин стве на по ли ти ка „кон цер та“ 
ве ли ких си ла, у пр вој фа зи, Ру си је, Аустри је и Фран цу ске, а ка сни је 
Ње мач ке и Ве ли ке Бри та ни је. Ако би усво ји ли Ран ке о во ту ма че ње 
пој ма ве ли ке си ле, по ко ме мје ру не за ви сно сти не ке др жа ве од ре ђу је 
њен по ло жај у сви је ту,2 он да се чла ни це кон цер та ве ли ких си ла мо гу 
сма тра ти је ди ним не за ви сним зе мља ма, не ким ви ше а не ким ма ње. 
У прин ци пу, ве ли ке си ле чи ни ле су зе мље ко је су по сје до ва ле моћ 

* Рад пред ста вља пред го вор ма ги стар ског ра да под на сло вом „Ве ли ке си ле и 
устан ци у Бо сни и Хер це го ви ни то ком XIX ви је ка“ од бра ње ног 5. ок то бра 2011. 
пред Ко ми си јом у са ста ву: проф. др Ђор ђе Ми кић, проф. др Дар ко Га ври ло вић, 
доц. др Су за на Ра јић, доц. др Ми лош Ко вић, на Фи ло зоф ском фа кул те ту, Уни
вер зи те та у Ба њој Лу ци.

1 Ду шан Бе рић, Уста нак у Хер це го ви ни 1852–1862, Бе о град 1994 (дру го из да ње) 
Би ле ћа–Гац ко 2007, 11.

2 Ми ло рад Ек ме чић, По јам „ве ли ке си ле“ и уме ће ди пло ма ти је, у: Ми ло рад Ек
ме чић, „Огле ди из исто ри је“, Збор ник ра до ва, Бе о град 1999, 372.
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за ра то ва ње, чи је је мје ри ло ње не мо ћи би ла ње на сна га и по тен ци
ја ли за ра то ва ње.3 Из пер спек ти ве уста на ка у Бо сни и Хер це го ви ни, 
Аустри ја и Ру си ја би ле су нај ве ће си ле, јер су о њи ма нај ви ше од лу
чи ва ле, ко ји ма од вре ме на по ја ча не кри зе ин те гри те та Тур ског цар
ства тре ба при до да ти још и Ве ли ку Бри та ни ју. 

Чи тав де вет на е сти ви јек оби ље жен је бор бом из ме ђу ве ли ких си ла, 
као и њи хо вим зло у по тре ба ма уста на ка на Бал ка ну за по сти за ње 
вла сти тих ци ље ва, ви ше не го што су их вла да ри у ра ни јим ви је ко ви
ма мо гли оства ри ти на осно ву вла сти ко ју су на сли је ђи ва ли.4 Ти ме 
је Ис точ но пи та ње у овом ви је ку по ста ло са мо еуфе ми зам у слу жби 
европ ске ди пло ма ти је, за лак шу по дје лу тур ских по сје да у Евро пи, 
Aзији и Афри ци.5 На Бал ка ну, сва ка од европ ских си ла, чи ји су се 
ин те ре си су сре та ли у ва три кри за у XIX вијeку, обра зо ва ла је сво ју 
вла сти ту бал кан ску по ли ти ку.6 За јед нич ка кон стан та ова ко ис пре
пле те них од но са ве ли ких си ла билo је де за ву и са ње рје ше ња срп ског 
пи та ња, у че му ни ка да ни је би ло ве ћег рас ко ра ка,7 па се за основ но 
оби љеж је уста нич ког раз до бља у Бо сни и Хер це го ви ни с пра вом мо
же сма тра ти одва ја ње ових тур ских про вин ци ја од Ср би је.8 Ако би 
се у глав ним цр та ма ски ци ра ле па ра ле ле од но са дви је нај ва жни је 
европ ске си ле Аустри је и Ру си је пре ма устан ци ма, за пр ву се мо же 
ре ћи да је пред ста вља ла нај ве ћег не при ја те ља,9 а за дру гу ту то ра и 
кон тро ло ра Ср ба, чи ја се бал кан ска по ли ти ка кроз чи тав XIX ви јек 
за сни ва ла на прин ци пу ис фраг мен ти ра но сти срп ских уста нич ких 
по кре та.10 Чи та ва исто ри ја уста на ка у Бо сни и Хер це го ви ни би ла је 
на тра гу ста ре па ра диг ме „да ни је дан европ ски на род не пре ла зи из 
ста ња не сре ће у ста ње бла го ста ња, а да дру ги европ ски на ро ди ни су од 
те про мје не има ли ко ри сти.“11 

Ка да је 1796. го ди не „Убој ном пје смом“ по звао на по бу ну про тив Ту
ра ка све хри шћа не на Бал ка ну, па и оне у Бо сни, Ри га од Фе ре је то 

3 А. Dž. P. Tej lor, Bor ba za pre vlast u Evro pi 1848–1918, Sa ra je vo 1968, 29.

4 Хе ри Хер дер, Евро па у де вет на е стом ве ку, Бе о град 2003, 29.

5 Mu sta fa Ima mo vić, Bo sna iz me đu Osman ske i Hab sbur ške ca re vi ne u Is toč noj kri zi 
1875–1878. go di ne, Zbor nik ra do va sa me đu na rod nog na uč nog sku pa: „Po vo dom 
100go di šnji ce ustan ka u Bo sni i Her ce go vi ni, dru gim bal kan skim ze mlja ma i Is toč
noj kri zi 1875–1878. go di ne“, Sa ra je vo 1977 (том I), 341.

6 Ми ло рад Ек ме чић, Пред го вор, у: Ми ло рад Ек ме чић, Ра до ви из исто ри је Бо сне 
и Хер це го ви не XIX ве ка, Збор ник ра до ва, Бе о град 1997, 7. 

7 Љи ља на Алек сићПеј ко вић, Срп ско пи та ње и ин те ре си ве ли ких си ла, у: Збор
ник ра до ва, На уч ни скуп: Ср би ја у за вр шној фа зи Ве ли ке ис точ не кри зе (1877–
1878), књ. 2, Бе о град 1980, 64.

8 Ми ло рад Ек ме чић, Бо сна и Хер це го ви на 1802–1878, у: Збор ник ра до ва: Срп
ски на род ван гра ни ца СР Ју го сла ви је од кра ја XV ве ка до 1914. го ди не, Исто ри о
граф ски до ме ти, Бе о град 1996, 109.

9 Ду шан Бе рић, Срп ско пи та ње и по ли ти ка Аустро у гар ске и Ру си је 1848–1878, 
Бе о град 2000, 48.

10 Ми ло рад Ек ме чић, До зре ва ње иде је о срп ској на ци о нал ној др жа ви 1806, у: 
Ми ло рад Ек ме чић, Огле ди из исто ри је, 44.

11 Na vra ti ma Is to ka, en gle ski put ni ci o Bo sni i Her ce go vi ni od 16. do 20. vi je ka, (iz bor, 
pred go vor i bi lje ške Omer Ha dži se li mo vić), Sa ra je vo 1989, (u da ljem na vo đe nju: 
Na vra ti ma Is to ka), 349.
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ура дио из Бе ча,12 што је има ло за по сље ди цу да Аустри ја за поч не 
отво ре ни је пра ће ње евен ту ал ног по кре та хри шћа на у ње ном нај бли
жем су сјед ству. Оцје на аустриј ског исто ри ча ра Кар ла Ри те ра фон 
Сак са, да у Пр вом срп ском устан ку ни је би ло за хтје ва за ује ди ње њем 
Ср би је и Бо сне, не тач на је и тен ден ци о зна.13 Нај ва жни ја иде ја овог 
уста нич ког по кре та би ло је ује ди ње ње Бо сне и Хер це го ви не са Ср би
јом,14 а ко ја је ка сни је цр пље на за обра зо ва ње по ли тич ког иден ти те та 
у свим на до ла зе ћим устан ци ма.15

По чет ком XIX ви је ка од бо сан ских фра та ра у Беч су до ла зи ли из
вје шта ји да су та мо шњи Ср би „уви јек спрем ни на уста нак“.16 Од јек 
Срп ске ре во лу ци је 1804. у Бо сни, за аустриј ску по ли ти ку зна чио је 
по че так ин тен зив ни јег пра ће ња, осим овог и свих на сту па ју ћих по
кре та. При је све га, због Јан чи ће вог ко ор ди ни са ног дје ло ва ња са Пр
вим срп ским устан ком 1809. го ди не, Аустри ја је ви ше од би ло ко је 
европ ске си ле ра ди ла на де струк ци ји уста нич ког по жа ра у Бо сни и 
Хер це го ви ни и у то ме има ла по др шку дру гих си ла, у пр вом ре ду Ру
си је. Кли ца ове аустриј скору ске са рад ње је из ја ну а ра 1808, ка да 
је ру ски ка пе тан Но во кр ште ни от крио јед ном аустриј ском по вје ре
ни ку да је фран цу ски ге не рал Мар мон уста ни ци ма у Бо сни обе ћа
вао по моћ у оруж ју и му ни ци ји.17 Пра ће ње до га ђа ја у Хер це го ви ни, 
Аустри ја је по чет ком ви је ка по вје ри ла ста рој ухо ди Вин ку Влат ко ви
ћу, ко ји је имао за да так да у Ду бров ни ку са би ра оба вје ште ња о зби
ва њи ма у Бо сни и Хер це го ви ни и на ври је ме их про сли је ђу је у Беч.18 
Уз не ми ру ју ћи из вје шта ји са те ре на, вре ме ном су до при но си ли све 
ве ћем ја ча њу вој не стру је у Бе чу, ко ја је оли че на у над вој во ди Кар
лу још та да пред ла га ла вој ну оку па ци ју Бо сне и Хер це го ви не, при је 
све га у ци љу спре ча ва ња ства ра ња ве ће срп ске др жа ве на Бал ка ну и 
ис ти ски ва ња ру ског ути ца ја. Вре ме ном, ова стру ја ће над ја ча ти све 

12 Вла ди мир Ћо ро вић, Бор ба за не за ви сност Бал ка на, Бе о град 1937, 51.

13 Ми ло рад Ек ме чић, Пред го вор, 1994, 25.

14 Ду шан Бе рић, Од нос ве за из ме ђу Пр вог срп ског устан ка и устан ка у Хер це
го ви ни 1852–1862. и 1875–1878, у: На уч ни скуп: Срп ска ре во лу ци ја 1804–1815. 
и Бо сна и Хер це го ви на, АНУ РС, књ. VI, Одје ље ње дру штве них на у ка, књ. 8, Ба
ња лу ка 2004, 287.

15 Ду шан Бе рић, Срп ско пи та ње, 12.

16 Ду шан Бе рић, Уста нак у Хер це го ви ни, 23; Јед на ра ни ја оцје на ађу тан та и пре
во ди о ца аустриј ског кон зу ла та Ди ми три ја Ата на ско ви ћа из 1818, нај ри је чи ти ји 
је при мјер при ро де на ра ви пра во слав них у Бо сни. Пра во слав ни на род био је 
пре ма ње го вом ви ђе њу, пот пу но нео бра зо ван, пре вас ход но у вјер ском по гле
ду, због че га су без ика квих вјер ских за бра на при род но раз ви ја ли и свој од нос 
пре ма тур ским го спо да ри ма. Од го је ни на тај на чин, пра во слав ни у Бо сни би ли 
су спрем ни на све по ду хва те, при че му се је ди но тра жи ла хра брост, што зна чи 
да се на на си ље свог тла чи те ља Тур чи на уз вра ћа на си љем, за би ље жио је Ата на
ско вић (Га либ Шљи во, Је дан опис Са ра је ва из апри ла 1818. го ди не, Исто риј ски 
збор ник, бр. 7, Ба ња лу ка 1986, 204.).

17 Ва со Чу бри ло вић, Пр ви срп ски уста нак и бо сан ски Ср би, у: По гле ди Ва се Чу
бри ло ви ћа на срп ску исто ри ју XIX и XX ве ка, (при ре дио др Здрав ко Ан то нић), 
Бе о град 1992, 202.

18 Mit had  Ša mić, Fran cu ski put ni ci u Bo sni na pra gu XIX sto lje ća i nji ho vi uti sci o 
njoj, Sa ra je vo 1966, 75.
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дру ге стру је у аустриј ској по ли ти ци и до ми ни ра ти у ка сни јој бал
кан ској по ли ти ци АустроУгар ске, све до ње не ко нач не про па сти.19 
Аустриј ске ам би ци је пре ма Бо сни, мо гли су да осје те и стра ни пу
то пи сци, а је дан од њих Фран цуз Шарл Пер ти зје, пред ви ђа ју ћи још 
1808. на до ла зе ћу аустриј ску оку па ци ју Бо сне и Хер це го ви не, на слу
тио је та кав раз вој до га ђа ја, али тек за на ред них се дам де сет го ди на.20 
Ви ше де це ниј ско аустриј ско над гле да ње „упли ва Ср би је“ у до га ђа је у 
Бо сни, мо же се пра ти ти од вре ме на из вје шта ја ба ро на Ла тер ма на из 
За гре ба. Овај је 6. ок то бра 1809. сво ју вла ду са за бри ну то шћу оба вје
шта вао о уба ци ва њу два де сет ср би јан ских еми са ра кра јем сеп тем бра 
исте го ди не, са ци љем да се уста нич ко вре ње одр жи и про ши ри и на 
„Ото ман ску Хр ват ску“ (Бо сан ска Кра ји на).21 Сва ку ак ци ју Аустри је 
у ка сни јем вре ме ну, ка рак те ри са ће стал но кон тро ли са ње и ис ко ри
шћа ва ње уста на ка. Сам На по ле он Аустри ју је на звао „ге о граф ским 
не при ја те љем“ Ср би је,22 а пре ма ри је чи ма Ро бе ра Си при је на Бо сна и 
Хер це го ви на би ла је: „као клин за би је на у Аустриј ску им пе ри ју, ко ји је 
при је тио да раз би је др во Хаб збур га ако би се на Ис то ку по ја ви ла сна га 
спо соб на да по мог не при ро ди.“23 Аустриј ска по ли ти ка пре ма Бо сни и 
Хер це го ви ни, из ових раз ло га вра ти ла се на сво је сто го ди шње ко ри
је не, а то је зна чи ло, ка ко ка же ње мач ки исто ри чар Мо риц Хер нес 
(Di na rische Wan de run gen, Wi en 1888) ње но одва ја ње од сло вен ског 
ис то ка и пре тва ра ње у „пред стра жу за пад не кул ту ре на ка пи ји Ори
јен та.“24 

Аустриј ска др жав на по ли ти ка је од по чет ка XIX ви је ка ста ја ла на 
ста но ви шту да је оп ста нак Тур ског цар ства бо ља ва ри јан та од би
ло че га што би „ми ри са ло“ на срп ску др жа ву, ко ја је у оно вре ме ним 
окол но сти ма мо гла је ди но ста са ти у ре во лу ци о нар ном и ан ти ле ги
ти ми стич ком вре њу. То ме се бес ком про ми сно од у пи рао аустриј ски 
кан це лар кнез Ме тер них, чи је је по др жа ва ње Тур ске у по сљед њим 
го ди на ма Срп ске ре во лу ци је 1813. би ло чак и по ци је ну ис ко ри је
њи ва ња срп ске на ци је.25 Бу дућ ност Бо сне и Хер це го ви не у ве ли кој 
мје ри би ла је пред о дре ђе на дви је ма ње го вим по зна тим кри ла ти ца
ма, а то је да је Тур ска за Аустри ју гра ни ца без бјед ни ја не го мо ре,26 

19 To mi slav Kra lja čić, Ka la jev re žim u Bo sni i Her ce go vi ni (1882–1903), Ba nja Lu ka 
2001, 18–19.

20 Mit had  Ša mić, Fran cu ski put ni ci, 141.

21 Бо гу мил Хра бак, Бо сна и Хер це го ви на у до ба Пр вог срп ског устан ка, Ба ња лу ка 
2004, 219.

22 Ми ло рад Ек ме чић, Ме сто Бер лин ског кон гре са 1878. у срп ској исто ри ји, у: 
Ме ђу на род ни на уч ни скуп: Евро па и Ис точ но пи та ње (1878–1923), по ли тич ке 
и ци ви ли за циј ске про ме не, Исто риј ски ин сти тут СА НУ, Збор ник ра до ва, књ. 18, 
Бе о град 2001, 70. 

23 Фе дор И. Ус пен ски, Ис точ но пи та ње, Бе о град–Под го ри ца 2003, 183.

24 Или ја Кец ма но вић, Ба ри ши ће ва афе ра, при лог про у ча ва њу исто ри је Бо сне и 
Хер це го ви не у пр вој по ло ви ни XIX ви је ка, НД НР БиХ, Дје ла, књ. III, Одје ље ње ис
то ри скофи ло ло шких на у ка, књ. 3, Са ра је во 1954, 34–35.

25 Ми ло рад Ек ме чић, Ду го кре та ње из ме ђу кла ња и ора ња, Исто ри ја Ср ба у Но
вом ве ку 1492–1992, Бе о град 2007, 207.

26 Ми ло рад Ек ме чић, Мит о ре во лу ци ји и аустриј ска по ли ти ка пре ма Бо сни, 
Хер це го ви ни и Цр ној Го ри у вре ме Крим ског ра та, у: Ми ло рад Ек ме чић, Ра до ви 
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и да „Ср би ја мо ра би ти аустриј ска или тур ска.“27 Оп ста нак Тур ске 
био је за јед нич ки ин те рес Евро пе, а за Аустри ју спе ци јал ни ин те
рес по ли тич ке ну жде.28 Из окви ра ова кве спољ не по ли ти ке Аустри ја 
ни је ни ка да по ми шља ла да иза ђе, па ни за ври је ме ка сни јих по бу на 
му сли ман ског плем ства про тив цен трал них вла сти, ко је је сма тра ла 
уну тра шњим про бле мом Тур ског цар ства. За хтје ви Ху се инка пе та на 
Гра да шче ви ћа из 1832. за из бор ве зи ра из ре да бо сан ског му сли ман
ског плем ства ни су мо гли пре ју ди ци ра ти би ло шта ви ше од то га, па 
ни у ка сни јој на у ци „ис фри зи ра ну“ на вод ну же љу бо сан ских му сли
ма на за ауто но ми јом Бо сне и Хер це го ви не, слич но Ми ло ше вој Ср
би ји.29 Овај по крет остао је без по др шке Аустри је. Кнез Ме тер них је 
и сам уви ђао, да се Тур ска рас па да, ус по ста вља ју ћи чак и ди јаг но зу 
бо ле сни ка, ко ји бо лу је од кон сти ту ци о нал не бо ле сти и чи је пре жи
вља ва ње за ви си од Бе ча и Аустри је, а не од „са вје та рђа вих ље ка ра“ 
Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске.30 Ме тер ни хо ву фор му лу „очу ва ња 
Тур ске“, исти на до ста ка сни је, раз от крио је (1863) тур ски ин спек тор 
Џев детпа ша, пре по зна ју ћи у ње го вој по ли ти ци по др жа ва ња цен
трал них вла сти у ло мље њу от по ра бо сан ских му сли ма на, лак ши пут 
за аустриј ску оку па ци ју Бо сне и Хер це го ви не у ка сни јем пе ри о ду.31 
Ове фор му ле др жа ли су се сви аустриј ски кон зу ли, за ко је је је дан 
срп ски агент ка зао, да су сво јим по на ша њем знат но до при но си ли 
тур ском фа на ти зму и да су све до оку па ци је 1878: „сва ком по кре ту 
хри шћа на про тив ни би ли, др же ћи се по хри шћа не ис точ не уби тач не 
Ме тер ни хо ве по ли ти ке.“32

Пе ри од бу на и уста на ка од 1833. до 1841, ни је ни гдје озбиљ ни је узи
ман од европ ских дво ро ва. Ни јед на од ди пло мат ских исто ри ја за то 
раз до бље, као ни јед на исто ри ја Ис точ ног пи та ња, уоп ште не по ми ње 
овај низ ан ти фе у дал них по кре та.33 Исти на, они су би ли по кре ти от
по ра, а не устан ци, ко ји као по но вље не епи зо де и у не што ка сни јем 
вре ме ну, за ври је ме ре форм ног ре жи ма сул та на Аб дул Ме џи да, ни су 
успје ли да иза зо ву би ло ка кве ди пло мат ске за пле те.34 У до ба Ре во
лу ци је 1848. европ ске си ле на све мо гу ће на чи не оне мо гу ћа ва ле су 
по кре те, и страх од ре во лу ци ја дје ло вао је као коч ни ца на дру ге си ле. 

из исто ри је Бо сне и Хер це го ви не XIX ве ка, Бе о град 1997, 48. 

27 Во ји слав Бо ги ће вић, Осврт на екс пан зи о ни стич ку по ли ти ку Аустро у гар ске у 
ве зи са Бо сан скохер це го вач ким устан ком 1875–1878, Пре глед, бр. 10, год. LXV, 
Са ра је во ок то бар 1975, 1129.

28 To mi slav Kra lja čić, Ka la jev re žim, 19.

29 Av do Su će ska, Po lo žaj bo san skih mu sli ma na u Osman skoj dr ža vi, Pre gled, br. 5, 
god. LXIV, Sa ra je vo 1974, 504.

30 Ва сиљ По по вић, Ме тер ни хо ва по ли ти ка на Бли ском Ис то ку, По себ на из да
ња, књ. LXXXIV, дру штве ни и ис то ри ски спи си, књ. 36, СКА, Бе о град 1931, 193.

31 Ах мед Џев детпа ша, Из по смрт них ру ко пи са Ах мет Џев дет па ше, (пре вод 
Гли ша Еле зо вић), При ло зи за ори јен тал ну фи ло ло ги ју, II, Са ра је во 1951, 275.

32 Ра дош Љу шић, Спо ме ни ца и про ше ни је Сте ве Бог да но ви ћа, Збор ник за исто
ри ју БиХ, бр. 2, Бе о град 1997, 212.

33 Вла ди мир Сто јан че вић, Ју жно сло вен ски на ро ди у Осман ском цар ству од Је
дрен ског ми ра до Па ри ског кон гре са (1829–1856), Бе о град 1971, 348.

34 Ва сиљ По по вић, Аграр но пи та ње у Бо сни и тур ски не ре ди за вре ме ре форм ног 
ре жи ма Аб дул Ме џи да (1839–1861), Бе о град 1949, 9.
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Ин те рес јед не био је да ре во лу ци је не ус пи ју код дру ге си ле, и обр
ну то, јер све до 1848. вла да ри Аустри је и Ру си је би ли су те о рет ски 
све моћ ни, а од та да ви ше не.35 Са вез „три сје вер на дво ра“ (Ру си ја, 
Пру ска и Аустри ја) или Све та Али јан са, би ла је из ових раз ло га „sta
tus quo“ али јан са.36

Чи ње ни ца је да на кон Лај нин ге но ве ми си је 1853. ни је би ло по ли тич
ких пла но ва на Бал ка ну без ја чег аустриј ског уче шћа,37 по го то во ка
да се на кон Крим ског ра та из ми је нио ме ђу на род ни по ло жај Ру си је 
у тзв. „кон цер ту ве ли ких си ла.“38 Фра ње вац фра Мар јан Шу њић је са 
до брим пред о сје ћа јем у сво јим „Успо ме на ма“ (1850) за Аустри јан це 
за би ље жио да су: „Sint igi tur sim pli ces si cut co lum bae, et pru den tes si cut 
ser pen tes“ („Они из гле да ју, да кле, на ив ни као го лу би це, а пре пре де ни су 
као зми је“).39 Фра ње вач ки ка то ли ци зам с вре ме ном ће усту пи ти сво је 
мје сто „аустриј ском ка то ли ци зму“, ко ји је пре ма ри је чи ма про свје
ће ног фран цу ског пу то пи сца Ан ри Луј Ал фонс Ма си је де Клер ва ла 
(1855) у вре ме ну ко ји је на до ла зио слу жио као прет ход ни ца Ње мач
ке на Ис ток.40 Сна га аустротур ске ан ти у ста нич ке по ли ти ке ре гру
то ва на је из ре да фра ње ва ца, чи је су вјер ни ке, као „чу ва ре ми ра“ 
Тур ци уви јек сла ли про тив Ср ба.41 Пре ко њих, во дио је Аустри ју нај
кра ћи пут у Бо сну и да ље на Бал кан.42 У ври је ме ка да је аустриј ска 
су пар ни ца Ру си ја гу би ла уло гу ве ли ке си ле у Крим ског ра ту, аустриј
ски пр ви ми ни стар гроф Бу олШа у ен штајн сма трао је да је до шло 
ври је ме да се дје ло прин ца Еуге на Са вој ског за вр ши и да се Аустри
ја про ши ри на Бал кан.43 Обри си ова кве по ли ти ке при мје ти ће се у 
свим устан ци ма Лу ке Ву ка ло ви ћа у Хер це го ви ни то ком пе де се тих, 
ка да је Аустри ја уло жи ла ве ли ки труд да ни је дан од њих не ус пи
је. Не у трал на у Крим ског ра ту, Аустри ја је ис ко ри сти ла по раз Ру
си је. Са мо не ко ли ко да на иза Па ри ског ми ра 1856. аустриј ски мар
шал Ра дец ки за го ва рао је оку па ци ју дал ма тин ског за ле ђа (hin ter
land), од но сно ци је ле Бо сне и Хер це го ви не, ко ју ће де це ни ју ка сни је 
по но во за тра жи ти Те гет хоф.44 У устан ци ма Лу ке Ву ка ло ви ћа, ко ји су 

35 А. Dž. P. Tej lor, Bor ba, 37.

36 Isto, 42.

37 Ду шан Бе рић, Срп ско пи та ње, 54.

38 Вла ди мир Сто јан че вић, Ју жно сло вен ски на ро ди, 347.

39 Во ји слав Бо ги ће вић, Осврт на екс пан зи о ни стич ку по ли ти ку, 1132.

40 При че фран цу ских пут ни ка, 244–245.

41 Mar ko Ve go, Don Ivan Mu sić i Hr va ti u Her ce go vač kom ustan ku 1875–1878 go di
ne, Sa ra je vo 1953, 8.

42 Be ri slav Ga vra no vić, Us po sta va re do vi te ka to lič ke hi je rar hi je u Bo sni i Her ce go vi ni 
1881. go di ne (pri log po li tič koj hi sto ri ji AustroUgar ske Mo nar hi je na Bal ka nu), Be o
grad 1935, 15.

43 Теф вик Исла мов, Мо нар кия Габ сбур гов и ок ку па ция Бо снииГер це го ви ни, 
у: Me đu na rod ni na uč ni skup: Po vo dom 100go di šnji ce ustan ka u Bo sni i Her ce go vi ni, 
(том I), 154; T. Kra lja čić, Ka la jev re žim, 19.

44 Rit tme i ster Ale xan der Spa its, Der Weg zum Ber li ner Kon gress, hi sto rische ent
wic klung Bo sni ens und der Her ze go wi na bis zur ok ku pa tion 1878, Wi en und Le ip zig 
1907, 83.
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се са ма њим пре ки ди ма про те гли до 1862. го ди не, Аустри ја је у све
му и на сва ком ко ра ку по др жа ва ла Тур ску.45    

Устан ци ма у Бо сан ској Кра ји ни и Бо сан ској По са ви ни 1858. дје ло
ва ње ру ских ре во лу ци о нар них аге на та и аустриј ског кон зу ла и ње
го вих аге на та да ва ло је из вје сно спољ нопо ли тич ко оби љеж је. Зеб
ња Аустри је по сто ја ла је и по ред из вје шта ја аустриј ског кон зу лар ног 
аген та у Ба ња лу ци Алек сан дра Ми лен ко ви ћа, да уста нак у Бо сан ској 
Кра ји ни 1858. ни је био усмје рен про тив сул та на, већ про тив зе мљо
по сјед ни ка и за ку па ца де се ти не.46 Овој оцје ни при дру жио се и „Jo
ur nal d’ De bat,“ ко ји је 1858. пи сао да по крет у Бо сни и Хер це го ви ни 
ни је под сти цан по ли ти ка ма европ ских си ла и да ни је ни шта дру го 
не го уста нак се ља ка.47 Страх Аустри је био је да овај по крет не по при
ми ве ће по ли тич ко оби љеж је, као што је био слу чај у Хер це го ви ни, у 
ко јој исти на лак ши аграр ни од но си ни су ис ти ца ни у устан ку ис пред 
срп ског на ци о нал ног ин те ре са.48 У овој по ли ти ци, нај ве ћи са ве зник 
Аустри је је Ва ти кан, ко ји не по др жа ва уче шће ка то ли ка у по кре ту, 
за то што је он ин те грал ни дио срп ског и пра во слав ног по кре та.49 Ан
ти у ста нич кој Аустри ји ишла је на ру ку и др жав на по ли ти ка Ру си
је, ко ја је као кон зер ва тив на си ла би ла до сљед но про тив ри је ша ва ња 
аграр ног пи та ња.50 Са фер ском на ред бом 1859, са мо де кла ра тив но 
по пра вље ни су ин те ре си се ља ка,51 а уста нич ка же ра ви ца ти ња ће у 
Бо сни све до но вог устан ка 1875. го ди не.

По ли ти ка уста нич ког по кре та у Хер це го ви ни во ђе ног под Лу ком 
Ву ка ло ви ћем 1852–1862. би ла је сје ди ње ње Хер це го ви не са Цр ном 
Го ром у пр вој фа зи, до ко нач ног ства ра ња је дин стве не срп ске др жа
ве. Ве ће ру ско ан га жо ва ње би ло је огра ни че но од ред ба ма Па ри ског 
уго во ра 1856, а кон сен зус остат ка „кон цер та ве ли ких си ла“ за сни вао 
се на оне мо гу ћа ва њу ове иде је. На кон успје ха Пру ске 1866. у ра ту 
про тив Аустри је, од но си из ме ђу ве ли ких си ла бит но су се из мје ни
ли, уз др ман је ста ри ред ства ри и ство рен но ви по ре дак у Евро пи.52 
Аустри ја се на кон гу би та ка те ри то ри ја у Ита ли ји и по ра за у Ње мач
кој, отво ре но окре ну ла пре ма Бо сни и Хер це го ви ни.53 По кре ти у Хер
це го ви ни, као и у Бо сни, ни су би ли у ве зи са зва нич ном по ли ти ком 
пе тро град ског дво ра, већ са јед ном вр стом ру ске па ра др жав не по ли

45 Вла ди мир Ћо ро вић, Лу ка Ву ка ло вић и хер це го вач ки устан ци од 1852–1862, 
По себ на из да ња, књ. XLV, дру штве ни и ис то ри ски спи си, књ. 17, СКА НУ, Бе о
град 1923, 53.

46 Ga lib Šlji vo, O Bo san skoj Kra ji ni u 1858. go di ni, Isto rij ski zbor nik, br. 8, Ba nja
lu ka 1987, 53.

47 Ду шан Бе рић, Уста нак у Хер це го ви ни, 365.

48 Ду шан Бе рић, Од нос ве за, 291–292.

49 Ду шан Бе рић, Уста нак у Хер це го ви ни, 11.

50 Ми ло рад Ек ме чић, На ци о нал на по ли ти ка Ср би је пре ма Бо сни и Хер це го
ви ни и аграр но пи та ње (1844–1875), у: Ми ло рад Ек ме чић Ра до ви из исто ри је 
Бо сне и Хер це го ви не XIX ве ка, 32.

51 Ва сиљ По по вић, Аграр но пи та ње, 10.

52 М. С. Пи ро ћа нац, Кнез Ми ха и ло и за јед нич ка рад ња бал кан ских на ро да, Бе о
град 1895, 53.

53 Ми ло рад Ек ме чић, Ду го кре та ње, 279.
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ти ке оли че не у Сло ве но фил ском ко ми те ту. Зва нич на по ли ти ка Ру
си је ишла је за тим да се при је ди о бе Бал ка на са Аустри јом прет ход
но по бу не хри шћа ни, ка ко се не би бес по треб но про ли је ва ла ру ска 
крв.54 Ру си су фа во ри зо ва ли са мо је дан дио срп ских ци ље ва и то цр
но гор ски, а он је зна чио оса мо ста ље ње ове ма ле зе мљи це по ру ском 
ре цеп ту.55 Пре ма ри је чи ма Џо на та на Аја ла, основ ни про блем Ср ба 
био је што они ни су зна ли гра ни цу до ко је су се мо гли осло ни ти на 
Ру се као сво је „за штит ни ке од За па да.“56 Не у мје ре ност ова кве срп ске 
по ли ти ке ути ра ле су пут не по треб ној те о ри ји ство ре ној на За па ду, 
да би но во ство ре на и уве ћа на срп ска др жа ва у ет нич ким гра ни ца ма, 
са мо пред ста вља ла прет ход ни цу ру ске екс пан зи је на ју жна мо ра.57 

За вр шни ца свих уста на ка, срп ски уста нак у Бо сни и Хер це го ви ни 
1875–1878, од и грао се на по зор ни ци Ве ли ке ис точ не кри зе (1875–
1878), у ври је ме нај ве ћег ди пло мат ског за пле та из ме ђу ве ли ких 
европ ских си ла. Ову за вр шни цу исто риј ска на у ка оцје ни ла је ме ђа
шним да ту ми ма ко ји ма је од ре ђен по че так и крај кри зе.58 Фран цу ски 
пу то пи сац Ами Буе, при мје тио је да Аустри ји на же ља за Бо сном ни је 
би ла но ви јег да ту ма, а она по ти че иза Беч ког кон гре са 1815, ка да је 
Аустри ји до ди је ље на Дал ма ци ја. Бо сна, као ње но при род но за ле ђе, 
по ста ла је од та да пр во ра зред на же ља аустриј ске ди пло ма ти је. Буе 
је пред ви ђао да у слу ча ју ко ма да ња Тур ске, Аустри ји на дар при па да 
Бо сна, о ко јој је та да шњи аустриј ски ка би нет во дио ви ше ра чу на од 
би ло ко је дру ге тур ске по кра ји не.59 Све до 1871. го ди не, Аустри ја је 
у сво јим тај ним пла но ви ма, има ла у ви ду оку па ци ју Бо сне са мо до 
Вр ба са и Хер це го ви не до Не ре тве, али од те го ди не, же ље ла ју је 
ци је лу.60 

Нај твр ђи став пре ма устан ци ма има ли су тур ко фил ски бри тан ски 
кон зу ли. По ли ти ка Ве ли ке Бри та ни је пре ма устан ци ма до би ја ла је 
сво ју за ко но мјер ност из ње ног од но са са нај ве ћом су пар ни цом Ру
си јом, за штит ни цом пра во слав них. Од нос ове дви је зе мље то ком ве
ћег ди је ла XIX ви је ка, пред ста вљао је при род ни ге о по ли тич ки су коб 
кон ти нен тал не им пе ри је са во де ћом по мор ском си лом за кон тро лу 
над Евро а зи јом. Њи хо во не при ја тељ ство ли чи ло је на ани ма ли стич
ко су пар ни штво из ме ђу сло на и ки та, код ко јих ди рект них фрон тал
них су ко ба ни је мо гло да бу де, због че га су се они пре но си ли на пе
ри фе ри ју, у бор бу за кон тро лу над тре ћим зе мља ма.61 Свје док до га
ђа ја 1875–1878. го ди не Ва со Пе ла гић, за па зио је, да је осим Аустри је 

54 Ми ло рад Ек ме чић, Мит о ре во лу ци ји, 50. 

55 Ду шан Бе рић, Уста нак у Хер це го ви ни, 183.

56 Ду шан Бе рић, Срп ско пи та ње, 524–525.

57 Ми ло рад Ек ме чић, Ду го кре та ње, 293.

58 Ми ло рад Ек ме чић, Ства ра ње Ју го сла ви је 1790–1918, том II, Бе о град 1989, 
275.

59 Mit had Ša mić, Fran cu ski put ni ci u Bo sni i Her ce go vi ni u XIX sto lje ću (1836–1878) 
i nji ho vi uti sci o njoj, Sa ra je vo 1981, 284.

60 Ivi ca Pu ljić, Hr va ti ka to li ci Do nje Her ce go vi ne i Is toč na kri za – Her ce go vač ki usta
nak 1875–1878, Hum ski zbor nik VII, Du brov nik–Ne um 2004, 188–189.

61 Sa va Ži va nov, Ru si ja na pre lo mu ve ko va, po sled nje de ce ni je Ru skog car stva, od za vr
šet ka Krim skog do po čet ka Pr vog svet skog ra ta (1855–1914), Be o grad 2002, 365–366.
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и Ве ли ка Бри та ни ја од са мог по чет ка устан ка, чи ни ла све на одр жа
ва њу тур ске вла сти у Бо сни и Хер це гов ни.62 Без об зи ра што им је на 
згра ди ви це кон зу ла та у Мо ста ру сме та ла бри тан ска за ста ва, јер су на 
њој ви дје ли крст,63 му сли ма ни ма су због њи хо ве по др шке оп стан ку 
Тур ске, бри тан ски ви це кон зу ли би ли оми ље ни.64 Бри тан ски пу то пи
сац Хе ри Том сон за би ље жио је, на кон сво га пу та по Бо сни и Хер
це го ви ни уочи Ве ли ке ис точ не кри зе, ка ко хри шћан ски ста нов ни ци 
бал кан ских зе ма ља Бри та ни ју с пра вом сма тра ју при ја те љем Ту ра ка 
а њи хо вим не при ја те љем, за кљу чу ју ћи да је због оп сјед ну то сти по
ло жа јем у Ин ди ји и љу бо мо ре пре ма Ру си ји, Бри та ни ја ви ше од би ло 
ко је дру ге ве ли ке си ле од го вор на за би је ду и пат ње оних бал кан ских 
на ро да ко ји још ни су успје ли да се осло бо де Ту ра ка. Нај ве ћи ка мен 
спо ти ца ња бри тан ске по ли ти ке око овог пи та ња, ле жао је у чи ње ни
ци да је увје ре ње про сјеч ног Бри тан ца о ју жним Сло ве ни ма у то ври
је ме би ло, да су они ин фе ри ор ни по лу вар ва ри.65

Од го вор на од лу ку уста нич ких вођ ста ва да на Ви дов дан 28. ју на 
1876. про гла се сје ди ње ње Бо сне са Ср би јом, а Хер це го ви не са Цр
ном Го ром66 био је „Рај хштат ски спо ра зум“ 8. ју ла 1876. из ме ђу 
АустроУгар ске и Ру си је, ко јим је Бо сна и Хер це го ви на до го во ре на 
као аустро у гар ска ин те ре сна сфе ра. Глав ни аустриј ски ин те рес био 
је спре ча ва ње ства ра ња јед не ве ће срп ске др жа ве на ње ним ју жним 
гра ни ца ма, ру ски је био из бје га ва ње ком про ми та ци је са аустриј
ском „Тро је цар ском са ве зни цом“, док је бри тан ски ин те рес, као и 
уви јек, био бес ком про ми сно очу ва ње је дин ства Тур ског цар ства. 
Сто го ди шње су пар ни штво Аустри је у ди пло мат ском над му дри ва њу 
са Ру си јом,67 овим је спо ра зу мом би ло кру ни са но нај ви ше на ште
ту уста ни ка у Бо сни и Хер це го ви ни. Ру со фо би ја Ве ли ке Бри та ни је и 
њен апо ло ге ти зам Тур ског цар ства за сни ва ли су се на стра ху, да би са 
сна жном Ру си јом на Бос фо ру и Дар да не ли ма умје сто сла бе Тур ске, 
из гу би ла пре стиж у Сви је ту.68 У Бо сни, пре ма ри је чи ма мис Ир би је
ве, ње на вла да као за штит ни ца му сли ман ства у Евро пи, одр жа ва ла је 
сво је по сљед ње упо ри ште.69 Ве ли ка Бри та ни ја је са ве зни ка на шла у 
АустроУгар ској, чи ји је од нос нај сли ко ви ти је опи сао гроф Ан дра ши, 
по ре де ћи пр ву зе мљу са ај ку лом, а дру гу са ву ком, ко ја јед на дру гој 
из да ле ка по ка зу ју зу бе, на кон че га се вра ћа ју у сво ја ста ни шта и ко ја 

62 Вaсо Пе ла гић, Исто ри ја Бо сан скохер це го вач ке бу не, Са ра је во 1953, 158.

63 Ду шан Бе рић, Уста нак у Хер це го ви ни, 387.

64 Bo žo Ma džar, Dva ne po zna ta do ku men ta o ustan ci ma Lu ke Vu ka lo vi ća, Her ce go vi
na, br. 1, Mo star 1981, 203.

65 Ma ri ja To do ro va, Ima gi nar ni Bal kan, Be o grad 1999, 178–179.

66 Ови про гла си са ста вље ни су од не ког не по зна тог ли ца бли ског срп ској вла
ди. Дје ло вао је не ствар но и ка ко ка же проф. др Ра дош Љу шић, тај „зве зда ни 
тре ну так пр вог срп ског ује ди ње ња“ у срп ској исто ри ји, ни је остао за пам ћен у 
ко лек тив ној сви је сти на ро да (Ра дош Љу шић, Срп ска др жав ност 19. ве ка, Бе о
град 2008, 471–472.).

67 Фјо дор И. Ус пен ски, Ис точ но пи та ње, 155.

68 Ми лош Ко вић, Ве ли ка Бри та ни ја и Бо сна и Хер це го ви на у Ис точ ној кри зи 
(1875–1878), Збор ник за исто ри ју БиХ, бр. 6, Бе о град 2009, 159.

69 Na vra ti ma Is to ka, 362.
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их по при ро ди ства ри спре ча ва ју да се ика да срет ну.70 Ова аустриј ска 
по ли ти ка би ла је оли че на у ма ђар ском пле ми ћу гро фу Ан дра ши ју, 
ко ји то ком устан ка ни је крио за ми сао, да ка да јед ном уђе у Бо сну 
за у зе ће је за у ви јек.71 У ври је ме ка да се уста нак мо гао са мо на слу ти
ти, аустриј ска ди пло ма ти ја оби ла то се ко ри сти ла не во ља ма обич них 
љу ди, пр вен стве но тр го ва ца чи је су жал бе са мо зло у по тре бља ва ли, а 
ко је су по то њи по том ци ка сни је с пра вом пре по зна ва ли као та да шњи 
„Аустри јин ма ри фет“.72 Че твр та ве ли ка си ла Фран цу ска, во ди ла је то
ком „Ис точ ног пи та ња“ нај не прин ци пи јел ни ју по ли ти ку. Она је још 
од пр ве по ло ви не XVI па све до кра ја XVI II ви је ка би ла нај ве ћи при
ја тељ Тур ске, на кон че га по чи ње ње но ко ле ба ње из ме ђу дви је оп ци је, 
ру ше ња или ко ма да ња Тур ске, у за ви сно сти од мо гућ но сти вла сти тог 
око ри шћа ва ња.73

Аустриј ска по ли ти ка не би би ла ни из бли за та ко успје шна да у уста
нич ком по кре ту ни је по сто ја ла ја ка аустро фил ска стру ја. Ње ни ко
ри је ни по ти чу из сре ди не XIX ви је ка, ка да је иде о лог бу не дер вент
ског по па Јо ви це Или ћа из 1834, ру со фил Па вле Ка ра но тврт ко вић 
био 1851. за вр бо ван од не ких љу ди да оба вља шпи јун ске по сло ве за 
беч ки двор,74 у исто ври је ме ка да је слич не по сло ве ра дио и за Омер
па шу Ла та са.75 Глав ни аги та тор ове по ли ти ке у ка сни јем вре ме ну 
био је за гре бач ки тр го вац Или ја Гу те ша, лич ни при ја тељ оку па то ра 
Бо сне и Хер це го ви не 1878. ге не ра ла Јо си па Фи ли по ви ћа.76 Под псе
у до ни мом Edu ar do Al bi ni, Гу те ша је ра ни је дје ло вао као агент ср би
јан ске Вла де у Хр ват ској.77 Оба вља ње шпи јун ских по сло ва за дви је 
вла де био је ни ма ло нео би чан стил оно вре ме них уста нич ких кон
спи ра то ра. Гу те шин са вре ме ник Ни ко Јо ва но вић Окан је „као обич
ни оба вје шта јац за ма лу нов ча ну сво ту“ био аустриј ски агент исто 
ко ли ко и срп ски.78 У исто риј ској на у ци оста је отво ре но пи та ње ве за 
Го лу ба Ба би ћа са беч ким дво ром, по го то во ако се има у ви ду ње го во 
ре фе ри са ње 1861. хр ват ском ба ну Шок че ви ћу на јед ној ауди јен ци ји 

70 Ми лош Ко вић, Ди зра е ли и Ис точ но пи та ње, Бе о град 2007, 282.

71 Бран ко Па ви ће вић, Пред го вор, у: Ру си ја и Бо сан скохер це го вач ки уста нак 
1875–1878, Ру скотур ски рат, св. III, ЦА НУ, Одје ље ње дру штве них на у ка, Исто
риј ски из во ри књ. 3, по себ не збир ке књ. 3, Ти то град 1988, 45.

72 Сто јан Би је лић, Ка зи ва ње па ме та ра о про шло сти Бањa Лу ке и Кра ји не, (при
ре дио Ђор ђе Ми кић), Ба ња лу ка 1996, 117.

73 Ва сиљ По по вић, Ис точ но пи та ње, исто риј ски пре глед бор бе око оп стан ка 
Осман лиј ске ца ре ви не у Ле ван ту и на Бал ка ну, тре ће из да ње, Бе о град 1994, 15, 49.

74 Ga lib Šlji vo, Bo sna i Her ce go vi na 1849–1853, 240.

75 Ту мач Пле ха чек – кон зу лу Ата на ско ви ћу, Са ра је во 16. ја ну а ра 1852, у: Бо сна 
и Хер це го ви на за вре ме ве зи ро ва ња Омерпа ше Ла та са (1850–1852), ис пра ве из 
Беч ког држ. ар хи ва са брао Фер до Ши шић, Збор ник за исто ри ју, је зик и књи жев
ност срп ског на ро да, дру го оде ље ње, књ. XI II, СКА, Бе о град 1938, 425; Кон зул 
Ата на ско вић – кне зу Швар цен бер гу, Sa ra je vo, am 22 Jänner 1852, у: Исто, 428.

76 Вла ди мир Кра сић, Уста нак у Бо сни 1875–1878, гра ђа за но ви ју срп ску исто
ри ју ра та за осло бо ђе ње, Но ви Сад 1884, 80, 115.

77 Ва со Вој во дић, Тај ни рад Ср би је на осло бо ђе њу Бо сне и Хер це го ви не (1868–
1872), у: Ва со Вој во дић, У ду ху Га ра ша ни но вих иде ја, Ср би ја и нео сло бо ђе но срп
ство 1868–1876, Бе о град 1994, 42.

78 Исто, 19–20.
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у За гре бу, на ко јој му се лич но по жа лио на ло ше по на ша ње срп ске 
вла де пре ма ње му, на кон про па сти До љан ске бу не 1858.79 

Са вла да ва њу пре пре ка за лак шим аустриј ским ула же њем у Бо сну и 
Хер це го ви ну, сва ка ко су при до ни је ли и од бје гли ба ња луч ки и гра
ди шки тр гов ци (Или ја Бил би ја, Бо жо Љу бо је вић, Ва со Ви до вић). 
Уви дјев ши да им Ср би ја и Ру си ја не мо гу по мо ћи, ови тр гов ци су 
отвoрено за тра жи ли по моћ од беч ке вла де.80 Они су 1872. за тра жи ли 
и фи зич ку за шти ту аустриј ског ца ра, пру жа ју ћи на тај на чин „при го
ду гро фу Ан дра ши ју да ја че уне се ру ке у бо сан ско пи та ње“.81 Отво ре но 
за аустро у гар ску оку па ци ју Бо сне и Хер це го ви не би ли су од по зна
тих уста нич ких во ђа: Па вле Ву ка но вић,82 Ми лан Не ди мо вић, Лу ка 
Пет ко вић,83 Пе тар Узе лац.84 По сљед њи, Узе лац у слу жби је аустриј
ске по ли ти ке од вре ме на ка да је у ју ну 1862. беч кој вла ди пот ка зао 
Гу те шу, да овај у са рад њи са срп ском вла дом спре ма уста нак у Бо
сни.85 Сре ди ном ју ла 1875. у Са ра је ву у јед ној цр кви, за би ље же но је 
да је не ки поп мо лио Бо га за ца ра аустриј ског и да је на мо ли тви 
пје вао аустриј ску хим ну.86 У сеп тем бру 1875. го ди не Узе лац је пи сао 
у Трст Ве ли ми ру Лом бар ди ћу о ну жно сти аустриј ске оку па ци је, ко
ју он при хва та као ма ње зло, од до са да шње тур ске упра ве у Бо сни и 
Хер це го ви ни.87 Сма трао је, и био у пра ву, да ће се Ру си ја на го ди ти 
са ве ли ким си ла ма на ште ту ма лих на ро да.88 По чет ком 1876. го ди
не Узе лац је исто пи сао и ге не ра лу Мо ли на ри ју и ба ро ну Ро ди ћу.89 У 
пи сму ге не ра лу Јо си пу Фи ли по ви ћу апри ла 1878, Узе лац из ра жа ва 
на ду да ће Бо сна при па сти „на шој аустро у гар ској др жа ви“. И Го луб 

79 Влан га ли – Вик то ру Пе тро ви чу Ба ла би ну, Бел град, 2 Ав гу ста 1861. у: А. Ра де
нић, До ку мен ти из ру ских ар хи ва о по кре ту за осло бо ђе ње ју го сло вен ских зе ма ља 
под Тур ском 1860–1861, АП, бр. 1–2, Бе о град 1970, 145.

80 Дра ган чич – С. Те о до ро ви чу, 6. но я бря 1872. г, у: Освободительная борьба
народовБосниииГерцеговиныиРоссия1865–1875, до ку мен ты, (ответ ствен ные 
ре дак то ры Ю. А. Пи са рев, М. Эк ме чич), Мо сква 1988, 312.

81 Augu stin Či čić, Mo no gra fi ja o fra Gr gi Mar ti ću, 24. I 1822–30. VI II 1905, Za greb 
1930, 110.

82 Аrtur Dž. Evans, Ilir ska pi sma, Sa ra je vo 1967, 94.

83 Ra de Pe tro vić, Za bi lje ške dr Pe re Čin gri je o Her ce go vač kom ustan ku (1875–1878), 
Gla snik ar hi va i dru štva ar hiv skih rad ni ka BiH, god. 1964–1965, knj. IV–V, Sa ra
je vo 1965, 366.

84 Вла ди мир Кра сић, Уста нак у Бо сни, 153–154.

85 Ва си ли је Кре стић, Или ја Гу те ша, Збор ник Ср ба у Хр ват ској, бр. 4, Бе о град 
1999, 58.

86 Но ви је, Пре глед но ви на, број 83, 18 (30) ју ла 1875, у: »За ста ва« о Бо сни и 
Хер це го ви ни 1874–1876, књ. III, (уре дио Хам ди ја Ка пи џић), Са ра је во 1954, 66. 

87 Pe tar Uze lac – Ve li mi ru Lom bar di ću, 21. 09. 1875, SrbUd bi na, u: Mar ko Ve go, 
Pi sma o Bo san skoher ce go vač kom ustan ku od 1875. do 1878. god., GZM, n. s. isto ri ja i 
et no gra fi ja, sv. IX, Sa ra je vo 1954, (у да љем на во ђе њу: Pi sma BHU 1875–1878), 46.  

88 Pe tar Uze lac – Vla di mi ru De sni ci, 6. apri la 1876. u Ri je ci, u: Haj ru din Ću rić, 
Ar hiv ska zbir ka Vla di mi ra De sni ce, pri lo zi ra du Ob ro vač kog od bo ra i ustan ku u Bo sni 
1875–1878, ANU BiH, Gra đa, knj. XVII, Оdje lje nje dru štve nih na u ka, knj. 13, ANU 
BiH, Sa ra je vo 1971, 59.

89 Mi lo rad Ek me čić, Usta nak u Bo sni 1875–78, Sa ra je vo 1960. (dru go iz da nje Sa
ra je vo 1973), 331–332.
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Ба бић, иако ни је отво ре но за го ва рао ова кав курс, на кон про па сти 
устан ка се сло жио, да је би ло ка кав от пор АустроУгар ској бе сми
слен.90 По по ста вље њу Ба би ћа за ко ман дан та стра же у Би ха ћу 1879, 
Узе лац је на јед ном мје сту из ја вио да ће од та да Ба бић би ти „нај бо љи 
Аустри ја нац“.91 

За ку ли са не рад ње ових љу ди, мо гле су се на слу ти ти то ком устан ка. 
Аустро фил ска стру ја пред во ђе на Узел цем, на скуп шти ни у Јам ни ци 
6. jануара 1876. из бо ри ла је са при ста ли ца ма кне за Ми ла на, да се за 
но вог во ђу уста ни ка иза бе ре Сло ве нац Ми ро слав Хуб ма јер.92 О Хуб
ма је ро вој про шло сти се ни је зна ло до вољ но, као ни да је за Аустри
ју ра дио још при је скуп шти не у Јам ни ци, за го ва ра ју ћи у но вем бру 
1875. при кљу че ње ци је ле Бо сне и Хер це го ви не Хр ват ској, осим Хер
це го ви не ис точ но од Не ре тве, ко ја би при па ла Цр ној Го ри.93 Хуб ма
јер је у Бо сан ску Кра ји ну до шао из Хер це го вач ког устан ка, у ко ме се 
уста нич ка же ра ви ца пот пи ри ви ла нај ви ше из су сјед не Дал ма ци је и 
Ду бров ни ка. У сво јим ме мо а ри ма, ду бро вач ки гра до на чел ник и је
дан о по ма га ча устан ка од са мог ње го вог по чет ка, др Пе ро Чин гри ја, 
по твр дио је да је за ка то ли ке у устан ку би ло од лу чу ју ће да се Бо сна 
при по ји Дал ма ци ји и Хр ват ској.94 За Хуб ма је ра, Пе тар Мр ко њић је 
јед ном при ли ком не ком уста нич ком ја та ку ре као: „Го ни то га га да из 
ку ће, он на не што дру го иде.“95 У не ком из вје шта ју из 1880. упу ће ном 
аустриј ским вла сти ма, Узе лац за се бе ка же да мо же пру жи ти ја сне 
до ка зе да је од по чет ка устан ка дје ло вао са мо у ин те ре су Аустри је, 
због че га је био про га њан од пан сло ви ста и Ср ба.96 При вр же ник Бе
ча и аустро у гар ске по ли ти ке био је и Хуб ма је ров на сљед ник Ла зар 
Ми о дра го вић,97 по вјер љив чо вјек аустриј ског кон зу ла у Бе о гра ду,98  
као и Јо во Ер цег Ско бла ко ји се за ври је ме тра ја ња устан ка у Бо сни 
1875–1878, де кла ри сао као агент срп ске по ли ци је, а у ства ри је био 
у слу жби беч ке по ли ци је.99 О Ско бли ко ји је ра ни је био бли зак сло
ве но фи ли ма, при ча ло се да је аустриј ским вла сти ма у За гре бу пот

90 Isto, 326.

91 Dr I. K (Ili ja Kec ma no vić), Dva pi sma Pe tra Uzel ca, pri log pro u ča va nju isto ri je 
bo san skog ustan ka, Go di šnjak ar hi va i dru štva ar hi vi sta, BiH, br. 1, god. I, Sa ra je vo 
1961, 311.

92 Mi len ko M. Vu ki će vić, Kralj Pe tar od ro đe nja do smr ti, Be o grad 1922, 14. 

93 Rač ki – Stros smayeru, Za greb, 19. nov. 1875, u: Ko re spon den ci ja Rač kiStros
smayer, knj. II, od 6. jan. 1876. do 31. dec. 1881, o sto go di šnji ci ro đe nja Fra nje Rač ko
ga, (ure dio Fer do Ši šić), iz da la JA ZU, Za greb 1929, 384. 

94 Ra de Pe tro vić, Za bi lje ške dr Pe re Čin gri je, 360–361.

95 Ми лан Ка ра но вић, Че то ва ње Вој во де Пе тра Мр ко њи ћа, кра ља Пе тра, по Бо
сан ској Кра ји ни 1875–76, по при ча њу ње го вог чет ни капо сил ног, Са ра је во 1921, 69.

96 Dr I. K, Dva pi sma, 311.

97 Mi lo rad Ek me čić, Usta nak u Bo sni, 275.   

98 Ва со Чу бри ло вић, Уста нак у Бо сни 1875–78, Бе о град 1930. (дру го из да ње Бе о 
град 1997), 314.   

99 La za Ko stić – Ve li mi ru Lom bar di ću, Beč, 27. 5. 1879, u: Pi sma BHU 1875–1878, 
62; S. Lju bi bra tić – T. Kru še vac, Pri lo zi za pro u ča va nje Her ce go vač kog ustan ka 1875. 
go di ne (Iz ar hi va voj vo de Mi ća Lju bi bra ti ća), Go di šnjak isto rij skog dru štva BiH, god. 
IX, Sa ra je vo 1958, 271. 
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ка зи вао оста ле уста нич ке во ђе.100 Поп Ка ран се то ком свог бо рав ка у 
Бе о гра ду по чет ком ав гу ста 1878, са гру пом уста ни ка ну дио аустриј
ском ам ба са до ру, да по мог не у оку па ци ји Бо сне и Хер це го ви не.101 
Ума ло аустриј ски агент ни је по стао и Ва со Пе ла гић, ко ме је, док је 
бо ра вио у ис тра жном за тво ру у Но вом Са ду, до ла зио не ки не по зна ти 
чо вјек са по ну дом да на пи ше јед ну по сла ни цу Бо шња ци ма у ко јој би 
за го ва рао аустро у гар ску оку па ци ју Бо сне и Хер це го ви не, што је он 
од био.102 При ла же ње Аустри ји, би ло је код уста ни ка на ро чи то из ра
же но пред оку па ци ју ав гу ста 1878. го ди не. Осим хер це го вач ких ка
то ли ка пред во ђе них дон Ива ном Му си ћем, аустриј ско за по сје да ње 
Хер це го ви не у ав гу сту 1878. по ма гао је са сво јих три сто ти не уста
ни ка и вој во да Ме лен ти је Пе ро вић.103 За гре бач ки „Ob zor“ je у свом 
јед ном члан ку из ав гу ста 1878. сла во до бит но про ко мен та ри сао озло
је ђе ност ве ћи не бо сан ских Ср ба због оку па ци је, али и по сто ја ње „tri
e znih pra vo slav nih“ ко ји су би ли за до вољ ни што ће до ћи „pod pro svi e
će nu i to le rant nu vla du.“104 У аустро фи ле не тре ба ра чу на ти ка то ли ке, 
јер су они ли стом би ли за аустро у гар ску оку па ци ју. Њи хо ва сви јест 
о на род ној при пад но сти не по сто ји, и цр ква их је на у чи ла шта ни су, 
али још уви јек не и шта је су.105 Са Ср би ма си гур но и ни кад ни су хтје
ли за јед но. Пр вих да на устан ка у Хер це го ви ни, хр ват ски по ли ти чар 
дон Ми хо вил Па вли но вић ја вио је фра Па шку Бу цо њи ћу да ни ка
кав уста нак у Бо сни и Хер це го ви ни Аустри ја не мо же одо бри ти.106 
Аустри ја је ис ко ри сти ла по вољ не окол но сти у Бо сни и Хер це го ви ни, 
ра чу на ју ћи на без ре зер вну по др шку ка то ли ка, за ко је су тра ди ци је 
Сло вен ства и при вр же но сти Ср би ји би ле стра не и ре зер ви са не са мо 
на пра во слав не.107

Ге не за вој не са рад ње и по ма га ња Аустри је Тур ској, мо же се пра ти
ти од пр вих уста нич ких пре ви ра ња. За ври је ме Јан чи ће вог устан ка, 
аустриј ске по гра нич не вла сти од би ја ле су да Ср би ма про да ју оруж је. 
У но вем бру 1861. го ди не Лу ка Ву ка ло вић од би јао је на лог из Бе ча 

100 Не над Урић, Ср би ја и уста нак у Бо сни пре и на по чет ку пр вог срп скотур ског 
ра та (1876), Збор ник за исто ри ју БиХ, бр. 6, Бе о град 2009, 104.

101 Н. Вре де – гро фу Ан дра ши ју, Бе о град, 1. ав густ 1878. у: Ср би ја 1878, до ку
мен ти, (при ре ди ли Ми ха и ло Вој во дић, Дра го љуб Р. Жи во ји но вић, Ан дреј Ми
тро вић, Ра до ван Са мар џић), Бе о град 1978, 596.

102 Ko sta Mi lu ti no vić, Va sa Pe la gić pred su dom i u tam ni ci, Ko ri jen, br. 3. i 4, god. 
I, Ba nja lu ka 1955, 89–90. 

103 Ми ло рад Ек ме чић, Уло га дон Ива на Му си ћа у Хер це го вач ком устан ку 
1875–78. го ди не, у: Ми ло рад Ек ме чић, Ра до ви из исто ри је Бо сне и Хер це го ви не 
XIX ве ка, 198.

104 Dra gu tin Pa vli če vić, Ot por Austro u gar skoj oku pa ci ji 1878. go di ne u Bo sni i 
Her ce go vi ni i nje gov od jek u Ban skoj Hr vat skoj, u: Na uč ni skup: Ot por austro u gar
skoj oku pa ci ji 1878. go di ne u Bo sni i Her ce go vi ni [Sa ra je vo, 23. i 24. ok to bra 1978], 
ANU BiH, Po seb na iz da nja, knji ga XLI II, Odje lje nje dru štve nih na u ka, knji ga 8, 
Sa ra je vo 1979, 268.

105 Ми ло рад Ек ме чић, „Ге о граф ски не при ја тељ Ср би је“ (уло га ка то лич ке по ли
тич ке иде о ло ги је у Ис точ ном пи та њу 1844–1878), у: Ми ло рад Ек ме чић, Огле ди 
из исто ри је, 88.

106 Mar ko Ve go, Don Ivan Mu sić, 34.

107 Augu stin Či čić, Mo no gra fi ja, 110.
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да по ру ши од брам бе на утвр ђе ња у Су то ри ни, ко ја су би ла по диг ну
та пре ма ње го вом твр ђе њу, са мо за то што је: „Аустри ја пре ко мо ра 
и сво је те ри то ри је на нас Тур ке про пу шта ла.“108 Обо стра на са рад ња 
ин сти ту ци о на ли зо ва ла се по го то во то ком Бо кељ ске по бу не ок то бра 
1869, ка да је на Аустри јин миг тур ска вој ска у Хер це го ви ни за тво ри
ла сво ју гра ни цу.109 Крах Цр них По то ка по чет ком ав гу ста 1877. пред
ста вљао је са мо раз ра ђе ну ше му из ра ни јих вре ме на.

Сан сте фан ским ми ром (3. март 1878) Ру си ја је ба ци ла Тур ску на ко
ље на, а Ср би ју ства ра њем Ве ли ке Бу гар ске из не вје ри ла и оште ти ла. 
У до ма ћој исто ри о гра фи ји ола ко се пре ла зи пре ко чи ње ни це да су 
Сан сте фан ским ми ром уста нич ки за хтје ви у Бо сни и Хер це го ви ни 
би ли у ве ћем ди је лу за до во ље ни, јер је Бо сна и Хер це го ви на до би
ла ауто но ми ју у Тур ској.110 Оцје на Фра ње За ха да су то ком уста на
ка нај ви ше стра да ли ин те ре си бо сан ских Ср ба, ни је ни ма ло пре на
гла ше на. По ње му су не са мо Аустри ја, не го и Ср би ја и Цр на Го ра 
ко ри сти ли уста ни ке као ма мац, да би их ка сни је од ба ци ва ли.111 Још 
ра ни је, пре ма вла сти том при зна њу од 20. ју ла 1876, вој во ду Го лу ба 
Ба би ћа је Ср би ја из да ла и од ба ци ла.112 Пре су дан да тум у де за ву и са
њу уста нич ког по кре та је 8. ју ли 1876, ка да су Аустри ја и Ру си ја у 
Рај хшта ту по ди је ли ле ју го и сток Евро пе до ли ном ри је ке Дри не. Све 
до та да, об је ма си ла ма под јед на ко, сми ри ва ње устан ка ни је од го ва
ра ло, Аустри ји ко ја је ма шта ла о оку па ци ји, а Ру си ји о ауто но ми ји 
Бо сне и Хер це го ви не, као бра не аустриј ском про до ру на Ис ток. На
кон Рај хшта та, ула зак Ср би је у рат нај ма ње је од го ва рао Ру си ји. Бо
сна и Хер це го ви на је по ста ла пред мет са ко јим је Ру си ја, ка ко ка же 
ака де мик Ва со Чу бри ло вић: „пра ви ла уступ ке Аустри ји за љу бав сво
јих ве ли ких ин те ре са у ис точ ном ди је лу Бал ка на,“113 пре фе ри ра ју ћи 
ства ра ње ве ли ке Бу гар ске и ши ре ње срп ског ути ца ја пре ма Ко со ву.114

У Ср би ји је би ло до ста оних ко ји ни су уоп ште хтје ли рат за ује ди ње
ње срп ског на ро да. На јав ним мје сти ма го во ри ло се да Ср би ји ни су 
по треб ни „хер це го вач ки кр ше ви“, ни ти „го ло ка ме ње убо ге Бо сне“. 
Од 1877. код не ких срп ских офи ци ра по чео је да пре о вла да ва став 
о нео п ход но сти аустро у гар ске оку па ци је Ср би је.115 Не ма сум ње да 
се Аустри ја, а не Ср би ја, око ри сти ла ре ви зи јом Сан сте фан ског ми

108 Л. Ву ка ло вич – К. Д. Пет ко ви чу, 12 но я бря 1861, у: Освободительнаяборьба
народовБосниииГерцеговиныиРоссия1850–1864, до ку мен ты, (ответ ствен ные 
ре дак то ры Ю. А. Пи са рев, М. Эк ме чич), Мо сква 1985, 366–367.

109 Sa ra je vo 21 ot to bre 1869, u: Pa vle Mi tro vić, Ham di ja Kre še vlja ko vić, Iz vje šta ji 
ita li jan skog kon zu la ta u Sa ra je vu (1863–1870 go di ne), Gra đa, knj. V, Odje lje nje is to
ri skofi lo lo ških na u ka, knj. 3, ND NR BiH, Sa ra je vo 1958, 230.

110 Ra de Pe tro vić, Po kret ot po ra pro tiv Austro u gar ske oku pa ci je 1878. go di ne u 
Bo sni i Her ce go vi ni, u: Na uč ni skup: Ot por austro u gar skoj oku pa ci ji 1878. go di ne u 
Bo sni i Her ce go vi ni [Sa ra je vo, 23. i 24. ok to bra 1978], 33.

111 Ду шан Бе рић, Срп ско пи та ње, 356.

112 Ан ге ли ка Кос, Мач и пе ро уста ни ка Бо сан ске Кра ји не (1875–1878), Кра ји на, 
бр. 20, год. V, Ба ња лу ка–Бе о град 2006, 117.

113 Ва со Чу бри ло вић, Ср би ја од 1858–1878, у: Ва со Чу бри ло вић, Вла ди мир Ћо
ро вић, Ср би ја од 1858. до 1903, у: Срп ски на род у XIX ве ку, Бе о град 1935, 87.

114 Ми ло рад Ек ме чић, Ства ра ње Ју го сла ви је 1790–1918, II, 269.

115 Ми ло рад Ек ме чић, Срп ска вој ска у на ци о нал ним ра то ви ма од 1876. до 1878, 
у: Ми ло рад Ек ме чић, Ра до ви из исто ри је Бо сне и Хер це го ви не XIX ве ка, 146.
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ра. Са вре ме ник до га ђа ја исто ри чар Сто јан Но ва ко вић по свје до чио 
је 1910, ка да је Ру си ја у Рај хшта ту обе ћа ла АустроУгар ској ци је лу 
Бо сну и Хер це го ви ну, да то у Ср би ји ни ко ни је знао. А да се зна ло, 
на ста вља Но ва ко вић, не би би ло ни устан ка 1875, као ни ула ска Ср
би је у рат 1876. го ди не.116

За до во ље ње ве ли ких си ла усли је ди ло је на Кон гре су у Бер ли ну ју ла 
1878, гдје је до го во ре но да АустроУгар ска оку пи ра Бо сну и Хер це
го ви ну. Не ма сум ње да је то би ла „три фо ло ги ја“ ен гле скоње мач ко
аустриј ског при ја тељ ства над Бо сном и Хе р це го ви ном.117 Ру ске шти
ће ни це Ср би ја и Цр на Го ра, до би ле су не за ви сност и за бра ну ми је
ша ња у уну тра шње ства ри Бо сне и Хер це го ви не. Де сет го ди на на кон 
Бер лин ског кон гре са, ру ски ди пло ма та гроф Сер геј Ви те об ја снио је 
Сто ја ну Но ва ко ви ћу ру ску по ли ти ку пре ма уста ни ци ма у Бо сни, сли
је де ћим ри је чи ма: „Став Ру си је пре ма уста ни ци ма у Бо сни не тре
ба узи ма ти озбиљ но јер се то пи та ње упо тре бља ва да нас да за пла ши 
Аустри ју, да би она у дру гим пи та њи ма по пу сти ла, али да у ин те ре су 
ру ске по ли ти ке ни ка ко ни је да бо сан ско пи та ње ри је ши, не го, на про
тив, да га не пре ста но не ри је ше но одр жа ва, ка ко би јој, кад то за тре
ба, мо гло по слу жи ти“.118 АустроУгар ска, за ко ју оку па ци ја ни је би ла 
дје ло на род ног хти је ња, већ дје ло ге о граф ског по ло жа ја и по ли тич ке 
по тре бе, учи ни ла је крај ан ти мо нар хи стич ких ре во лу ци ја.119 Осим 
за АустроУгар ску, оку па ци ја је би ла ве ли ко до стиг ну ће и за 
В. Бри та ни ју, уто ли ко што је ти ме би ло спри је че но, ка ко је го во рио 
Ди зра е ли, ства ра ње пан сло ви стич ке за вје ре.120 

По сљед њи уста нак то ком XIX ви је ка у Бо сни и Хер це го ви ни 1882, 
сма тра се устан ком са мо за то што је ствар на по за ди на ове ак ци је 
би ла бор ба про тив аустро у гар ске оку па ци је и при кљу че ње Хер це го
ви не Цр ној Го ри, ко ја је та да, као и Ср би ја, во ди ла „про а у стриј ску“ 
по ли ти ку.

116 Ду шан Бе рић, Срп ско пи та ње, 314.

117 Ђор ђе А. Чо ко ри ло, Тај на исто ри ја аустриј ске по ли ти ке и ње зи но про ду же ње 
у Бо сни и Хер це го ви ни, Бе о град 1906, 63.

118 Mi lo rad Ek me čić, Isto rij ski zna čaj ustan ka u Bo sni i Her ce go vi ni 1875–1878. u: 
Zbor nik ra do va sa me đu na rod nog na uč nog sku pa: Po vo dom 100go di šnji ce ustan ka 
u Bo sni i Her ce go vi ni, dru gim bal kan skim ze mlja ma i Is toč noj kri zi 1875–1878. go di
ne, 85.

119 Tho mas Her ka lo vic, Vor geschic hte der oc cu pa tion Bo sni ens und der Her ze go vi na, 
Za greb 1906, 107.

120 Ми лош Ко вић, Ди зра е ли, 358.
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EUROPEAN POWERS TOWARDS THE UPRISINGS IN BOSNIA AND 
HERZEGOVINA 1804–1882

The relationship of the big European powers (Austria/AustroHungary, 
Russia, Great Britain, France and Germany) to the uprisings in Bosnia 
and Herzegovina during XIX century is an important issue of our 
national history. History of any uprising in the XIX century is to a 
certain extent also a history of a foreign politics of a big power. In the 
span of some eighty years in which all these uprisings were taking place 
the great powers had the crucial role in them. Each and every of these 
uprisings is characterized by the climate which was influenced not only 
by its inner dynamism but by the foreign (in)complete “concert” of the 
great powers, in the first phase Russia, Austria and France and later, 
Germany and Great Britain. Whole XIX century is marked with the battle 
between great powers and their misuse of the uprisings in the Balkans 
for achieving their own goals. This is why the “Eastern question” in this 
century has become but a euphemism used by European diplomacy 
for an easier distribution of the Turkish territories in Europe, Asia and 
Africa. The common constant of such interwoven relationships of big 
powers was repudiation of solving of the Serbian issue, the approach in 
which all of them were united. This is why we hold rightly that the basic 
characteristic of the period of the uprisings in Bosnia and Herzegovina 
was to separate these Turkish provinces from Serbia.

If we try to present in barest outline the relationship of the two most 
important European powers, Austria and Russia, towards the uprisings, 
we can say that the first was the biggest enemy while the latter has been 
an unsuccessful tutor and a controller of the Serbs.
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