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ПРИЛОГЗАПОВЕСТПОРОДИЦЕГЛИГОРИЈА
ЈЕФТАНОВИЋАУТУРСКОДОБА

НЕНАДУРИЋ

Апстракт.  – Еко ном ски успон тр го вач ке по ро ди це Јеф та но вић то ком 
XVI II и XIX ве ка ти пи чан је за ства ра ње срп ског гра ђан ског сло ја у до
ба тур ске вла да ви не. Из ове по ро ди це по ти цао је Гли го ри је Јеф та но вић, 
во ђа срп ског ауто ном ног по кре та у Бо сни и Хер це го ви ни у вре ме аустро
у гар ске упра ве. Јеф та но ви ћи су по ти ца ли од По по ви ћа (Ко сов чи ћа) из 
Са мо бо ра у Хер це го ви ни. У Са ра је во су се до се ли ли у XVI II ве ку. Уз ди
за ње по ро ди це за по чи ње са Пе тром Ха џи Ту злом, ко ји је упо ре до с ћур
чиј ским за на том по чео да се ба ви тр го ви ном, да би у вре ме ње го вог си на 
Ма ној ла Јеф та но ви ћа (1791–1878) по ста ли јед на од нај моћ ни јих тр го
вач ких ку ћа у Бо сни. Ма ној ло је тр го вао на про сто ру од Смир не (Ма ла 
Ази ја) до Бе ча и Лај пци га. Био је вр ло ути ца јан у срп ској пра во слав ној 
оп шти ни у Са ра је ву, ко ју је нов ча но по ма гао (по ди за ње но ве цр кве, из др
жа ва ње шко ла, по моћ си ро ти њи и за тво ре ни ци ма). Био је члан Управ ног 
ве ћа бо сан ског ви ла је та. У ра ду се пра ти од нос по је ди них чла но ва по ро
ди це Јеф та но вић пре ма тур ским вла сти ма, Ср би ји, Ру си ји, Аустри ји и 
срп ском на ци о нал ноосло бо ди лач ком по кре ту, као и уче шће у кул тур
ном и про свет ном пре по ро ду ше зде се тих го ди на XIX ве ка.

Кључ не ре чи: тр го ви на, ћур чиј ски (кр знар ски) за нат, Бо сна и Хер це го ви
на, Тур ска, Ма ној ло Јеф та но вић, Гли го ри је Јеф та но вић, срп ски на ци о
нал ноосло бо ди лач ки по крет, срп ска тр го вач ка омла ди на у Са ра је ву.

„Нај мар кант ни ја по ли тич ка лич ност у Бо сни и Хер це го ви ни, до пред са ми по че
так свјет ског ра та, био је Гли го ри је Јеф та но вић. Им по зант на фи гу ра овог на род
ног во ђе и три бу на пот сје ћа нас мно го на Ка ра ђор ђа, Го спо дар Је вре ма, Ву чи ћа, 
Ми ло ша Обре но ви ћа... И Јеф та но ви ћа су у Са ра је ву све до ње го ве смр ти зва ли ’Го
спо дар’. И зби ља, он је то био у пу ном сми слу  ове ри је чи. Као из мра мо ра из ва јан, 
са мар кант ним цр та ма, и круп ним очи ма ко је су иза зи ва ле страх и по што ва ње, 
са ја ким гла сом ко ји је био ство рен да за по ви је да, ли јеп и го спод ствен  као ка кав 
сред ње вје ков ни ви тез, чврст као град у сво јим од лу ка ма, не са ло мив и бор бен и у 
сво јој нај ду бљој ста ро сти, обо жа ван од свих оних ко ји су га из бли за по зна ва ли и 
с њим са ра ђи ва ли, ауто ри тет ко ји се на ме ће и до ми ни ра – то је био… Гли го ри је 
Јеф та но вић.“

(Ст. Ко ба си ца, Гли го ри је М. Јеф та но вић, Са мо у пра ва, 44, Бе о град 1936, 5)

На по ли тич ком по љу у вре ме аустро у гар ске упра ве од Ср ба из Бо сне 
и Хер це го ви не нај ви ше се ис та као по зна ти са ра јев ски тр го вац Гли го
ри је Јеф та но вић (1840–1927). На по чет ку аустро у гар ске упра ве био 
је у зре лом жи вот ном до бу, на пра гу че тр де се те го ди не жи во та. Отац 
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му је умро на са мом кра ју тур ске вла да ви не, док су се ме ђу ве ли ким 
си ла ма во ди ли пре го во ри о бу ду ћем по ло жа ју Бо сне и Хер це го ви не, 
па је Гли го ри је, сти ца јем окол но сти, упра во та да, на пра гу но ве по
ли тич ке епо хе, са бра том Ди ми три јем пре у зео во ђе ње ве о ма раз гра
на тих по ро дич них по сло ва.

За хва љу ју ћи при вред ном и фи нан сиј ском ути ца ју, и мно го стру ким 
по слов ним ве за ма, ус по ста вље ним то ком дру ге по ло ви не XIX ве
ка, ус пео је Гли го ри је Јеф та но вић у вре ме бор бе за цр кве нона род
ну ауто но ми ју да се на мет не за не спор ног во ђу бо сан ских Ср ба. Од 
сре ди не де ве де сетих го ди на XIX, до сре ди не пр ве де це ни је но во га 
ве ка, он ско ро да ни је имао опо зи ци је на срп ској по ли тич кој сце ни 
у Бо сни и Хер це го ви ни. Пре ра ста њем срп ског по кре та из на род ног у 
мо дер ни по ли тич ки по крет, са ор га ни зо ва ним по ли тич ким стран ка
ма, сре ди ном пр ве де це ни је XX ве ка, ни је у осно ви ума ње на ва жност 
ње го вих на сто ја ња да се по ло жај срп ског на ро да у Бо сни и Хер це
го ви ни, и у Хаб збур шкој мо нар хи ји као це ли ни, утвр ди у скла ду с 
ње го вим број ча ним уде лом, и ствар ним исто риј ским, по ли тич ким, 
при вред ним и кул тур ним зна ча јем. До анек си је Бо сне и Хер це го
ви не и ус по ста вља ња устав ног ста ња (1910) Јеф та но вић је, у скла ду 
с од лу ка ма Бер лин ског кон гре са, де ло вао с по ли тич ких по зи ци ја и 
прав них прет по став ки о аустро у гар ској оку па ци ји као при вре ме ном 
ста њу. То га је во ди ло збли же њу с ауто ном ним му сли ман ским по кре
том, ко ји се исто та ко же сто ко као и срп ски су прот ста вио трај ном 
при кљу че њу (анек си ји) Бо сне и Хер це го ви не АустроУгар ској.

По ли тич ка де лат ност Гли го ри ја Јеф та но ви ћа у аустро у гар ско вре ме 
не мо же се у пот пу но сти схва ти ти без са гле да ва ња еко ном ског успо
на ње го ве по ро ди це у по след њим де це ни ја ма тур ске вла да ви не. Кроз 
чи тав XIX век Бо сна и Хер це го ви на раз ви ја ла се ве о ма спо ро, с пу но 
уну тра шњих не су гла си ца и тр ве ња ме ђу са мим ње ним на ро ди ма. У 
усло ви ма оп ште при вред не и кул тур не за о ста ло сти, ста нов ни штво 
Бо сне и Хер це го ви не, иако истог је зи ка и по ре кла, ни је ни ка ко успе
ва ло да на ђе и об но ви дав но по ки да не ме ђу соб не ве зе, ко је би му мо
гле по мо ћи да с мно го ви ше тр пе љи во сти, и мно го ве ћим уза јам ним 
ува жа ва њем, утвр ди нео п ход ни ми ни мум за јед нич ких по ли тич ких 
ци ље ва. Ка ко хри шћа ни, та ко и му сли ма ни би ли су из ло же ни буд
ној па жњи Осман ли ја, ко ји су се пра ви ли не ве шти ка да је тре ба ло да 
ре ше основ не по ли тич ке и при вред не про бле ме зе мље, али су за то 
по ка зи ва ли ве ли ку рев ност и уме ће у под гре ја ва њу ста рих и ства
ра њу но вих за ва да ме ђу бо сан скохер це го вач ким ста нов ни штвом. 
Не успе ва ју ћи да на ђу пут уза јам ном спо ра зу ме ва њу стра да ли су и 
јед ни и дру ги, ка ко у ме ђу соб ним су ко би ма, та ко и у по ку ша ји ма 
да се осло бо де, или ба рем од у пру пре ве ли ком ути ца ју цен трал них 
др жав них вла сти. По хо ди тур ске вој ске про тив по бу ње них хри шћа
на сме њи ва ли су се с по хо ди ма про тив од мет ну тих ја њи ча ра, аја на 
и ка пе та на, или не по кор них бе го ва, ко ји су ве ћи ном би ли до ма ћег 
(сло вен ског), че сто и срп ског по ре кла.1

1 Про ко пи је Чо ко ри ло, Ље то пис Хер це го ви не 1831–1857, с ру ског пре вео: Лу ка 
Ше ка ра, /у књи зи/: Про ко пи је Чо ко ри ло, Јо а ни ки је Па му чи на, Ста ка Скен де
ро ва, Ље то пи си, Са ра је во 1976, 38–41; Јо а ни ки је Па му чи на, Жи вот Алипа ше 
Ри зван бе го ви ћа Сто ча ни на, у ис тој књи зи, 89–95; В. Ћо ро вић, На ци о нал ни раз
вој Бо сне и Хер це го ви не у про шло сти (до 1875. год.), /у књи зи/: На пор Бо сне и 
Хер це го ви не  за осло бо ђе ње и ује ди ње ње, об ра дио Пе ро Сли јеп че вић и са рад ни ци, 
Са ра је во 1929, 27.
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Би ло ка кав при вред ни на пре дак у тур ско до ба био је не мо гућ без 
ве шти не да се одр же до бри од но си с вла да ју ћим осман ским сло јем, 
ко ји је и сам, у вре ме ка да се уз ди за ла по ро ди ца Јеф та но вић, био 
из ну тра по де љен. Ре форм ска стру ја у во де ћим тур ским кру го ви ма 
ја ви ла се до ста ка сно у од но су на ли бе рал на стре мље ња у нај ра зви је
ни јим за пад но е вроп ским др жа ва ма. За то су ре фор ме код му сли ман
ског ста нов ни штва у европ ском де лу Тур ске све до устан ка у Бо сни 
и Хер це го ви ни 1875. го ди не схва та не, углав ном, као не што стра но, 
на мет ну то спо ља. У из ве сним тре ну ци ма, тра же ћи ре ше ње за про
ду же так сво је вла да ви не, цен трал не др жав не вла сти успе ва ле су вој
ним ин тер вен ци ја ма да сло ме от пор ре фор ма ма нај моћ ни јих бо сан
скохер це го вач ких фе у да ла ца. Ве ро ват но је и Гли го ри је Јеф та но вић, 
као де те, у вре ме су ко ба цар ског се ра ске ра Омерпа ше Ла та са с кон
зер ва тив ним му сли ман ским плем ством, по чет ком пе де се тих го ди на 
XIX ве ка, мо гао да осе ти сву ду би ну не до у ми ца, про бле ма и те шко
ћа с ко ји ма се су о ча ва ло срп ско пра во слав но ста нов ни штво у Бо сни 
и Хер це го ви ни – де лу Цар ства, ко ји је све ви ше из ми цао кон тро ли 
Пор те. По ход Омерпа ше про тив не по кор ног бе го ва та по др жа ла је 
зва нич на Ср би ја, на да ју ћи се да ће уво ђе њем ре да у Бо сни и Хер це
го ви ни би ти ство ре ни под но шљи ви ји усло ви за жи вот хри шћан ског 
де ла ње ног ста нов ни штва.2

I

О пре ци ма Гли го ри ја Јеф та но ви ћа пр ве по у зда не по дат ке има мо из 
XVII ве ка. По ро ди ца је во ди ла по ре кло из се ла Са мо бо ра, код Гац
ког, у Хер це го ви ни. Пре ма пре да њу Са мо бо ра ни су по ти ца ли од срп
ског (сло вен ског) пле ме на Но вља на, ко је се до се ли ло на Бал кан у VII 
ве ку. Пр во су се на се ли ли на под руч ју сред ње Бо сне, око да на шњег 
Трав ни ка, а за тим су про др ли пре ма по реч ју до њег то ка ре ке Не ре
тве, до ушћа ове ре ке у Ја дран ско мо ре. Ода тле су се ши ри ли пре ма 
Дроб ња ци ма, Ба ња ни ма, Пи ви и Бо ки (Но ви, Ри сан).3 У Са мо бор у 
Га тач ком по љу до се ли ли су се у XVI ве ку Ко сов чи ћи, нај и стак ну ти је 
брат ство ме ђу Но вља ни ма, из ко јег су по ти ца ли и Јеф та но ви ћи. До 
XVII ве ка по ро ди ца је но си ла пре зи ме По по вић. Но во пре зи ме узе ли 
су пре ма име ну Јеф та на По по вић, ко ји се сре ди ном истог ве ка од
се лио из Хер це го ви не у По са ви ну. Це ло брат ство сла ви ло је Све тог 

2 Пре ма из ве шта ју ру ског по сла ни ка у Ца ри гра ду срп ска вла да одо бри ла је кра
јем 1850. го ди не кре дит од 15.000 ду ка та за тур ску вој ску у Бо сни и Хер це го
ви ни, да не би пљач ка ла хри шћан ско ста нов ни штво. Тур ска вој ска у то вре ме 
ме се ци ма ни је при ма ла пла ту (Кон стан тин В. Ни ки фо ров, Са вре ме на кри за у 
Бо сни и Хер це го ви ни и 150го ди шњи ца „На чер та ни ја“ Или је Га ра ша ни на, /у 
књи зи/: Бо сна и Хер це го ви на од сред њег ве ка до но ви јег вре ме на, Збор ник ра до ва 
Исто риј ског ин сти ту та СА НУ, књ. 12, Бе о град 1995, 32).

3 Ан дри ја Лу бу рић, Дроб ња ци, Пле ме у Хер це го ви ни: По ре кло, про шлост и ет
нич ка уло га у на шем на ро ду, Бе о град 1998 (Ре принт из да ње из 1930), 47–51, 68; 
П. Шо ба јић, Дроб њак, На род на ен ци кло пе ди ја срп скохр ват скосло ве нач ка, I, 
За греб, б. г. (ћир. изд.), 646; Mi loš Đ. Sli jep če vić, Sa mo bor, se lo u Gor njoj Her ce go
vi ni, Sa ra je vo 1969, 19–21.



Не Над  Урић

194

Са ву, а при слу жи ва ло Ђур ђев дан.4 Пре пре се ље ња у Са ра је во бо ра ви
ли су пре ци Гли го ри ја Јеф та но ви ћа јед но вре ме у Ту зли. Ње гов де да 
Пе тар, ко ји је кра јем XVI II ве ка жи вео у Са ра је ву, но сио је, пре ма 
се ћа њу на бо ра вак у ту злан ском кра ју, на ди мак Ха џи Ту зло. Пе тар 
Јеф та но вић ни је био иму ћан, али је, ипак, ус пео да оде на ха џи лук у 
Је ру са лим, што је био ва жан жи вот ни циљ пра во слав них хри шћа на 
у тур ско до ба, вре дан ду го трај не штед ње и од ри ца ња. Од та да је сва
ки члан по ро ди це имао пра во да но си при де вак ха џи, али га ње го ви 
по том ци при кра ју тур ске упра ве ни су по себ но ис ти ца ли.5 У XIX ве
ку по ро ди це с пре зи ме ном Јеф та но вић на ла зи мо у Жеп чу, До бо ју, 
Ста ром Мај да ну и Лив ну, али за све њих не мо же мо да твр ди мо да 
по ти чу од истог по ро дич ног ста бла.6 Из Са мо бо ра по ти ца ла је све
ште нич ка по ро ди ца По по ви ћа у До њем Бир чу, у ис точ ној Бо сни. Они 
су у XVI II ве ку слу жи ли у цр кви ма на сти ра Лом ни ца (Лов ни ца).7 

Гли го ри јев отац Ма ној ло Јеф та но вић ро ђен је у Са ра је ву, 15. ав
гу ста 1791. го ди не. Је дан је од рет ких Ср ба ро ђе них кра јем XVI II 
ве ка, у вре ме ка да цр ква ни је во ди ла ма тич не књи ге, ко ме је за
бе ле жен та чан да тум ро ђе ња.8 Бу ду ћи да срп ска шко ла у Са ра
је ву у то вре ме ни је стал но ра ди ла на у чио је Ма ној ло да чи та и 
пи ше од оца Пе тра Ха џи Ту зле.9 Мај ка Јо ван ка по уста ље ним 
оби ча ји ма во ди ла је кућ не по сло ве. Во ђе ње тр го вач ких и за нат ских 
по сло ва по ро ди це Јеф та но вић пре у зео је Ма ној ло од оца 1815. го ди

4 А. Лу бу рић, Дроб ња ци, нав. де ло, 66–67; M. Đ. Sli jep če vić, Sa mo bor, nav. de lo, 
22–25; Но вак Ман дић Сту до, Зе мља зва на Гац ко, II, Бе о град 1995, 579. Јев то Де
ди јер за пи сао је да су Јеф та но ви ћи го во ри ли да по ти чу из Пи ве. Не на во де ћи 
из вор /ве ро ват но пре ма Де ди је ру/ В. Ска рић на вео је да су „ста ри ном ваљ да из 
Пи ве“. По све му су де ћи По по ви ћи из Пи ве ни су пре ци Јеф та но ви ћа (Јев то Де
ди јер, Хер це го ви на, Ан тро по ге о граф ске сту ди је, Са ра је во 1991, 86; Вла ди слав 
Ска рић, Срп ски пра во слав ни на род и цр ква у Са ра је ву у 17. и 18. ве ку, Иза бра на 
дје ла /ИД/, II, Са ра је во 1985, 65; А. Лу бу рић, Дроб ња ци, нав. де ло, 177).

5 Ма ној ло Јеф та но вић, Но ви Тре бе вић, Ве ли ки срп ски илу стро ва ни ка лен дар у 
Бо сни и Хер це го ви ни за про сту год. 1893, Са ра је во /1892/, 115; Ри сто Шу шљић, 
Срп ске шко ле у Бо сни и Хер це го ви ни за тур ске вла де, Ка лен дар Про све та, за го ди
ну 1941, Са ра је во 1940, 72. В. Ска рић из нео је са мо као прет по став ку да су Јеф
та но ви ће ви пре ци пре Са ра је ва жи ве ли у Ту зли, на осно ву на ве де ног на дим ка 
Гли го ри је вог де де (В. Ска рић, Срп ски пра во слав ни на род, нав. де ло, 65; Ву ка шин 
Си ро ви на, Про шлост и на се ља гра да До бо ја, До бој 1938, 18).

6 В. Си ро ви на, Про шлост и на се ља, нав. де ло, 18; Di o ni si je Ma rin ko vić, „Mo ji 
do ži vlja ji“, Pri re dio za štam pu Vo ji slav Bo gi će vić (Štam pa no za jed no sa Me mo a ri
ma Živ ka Cr no gor če vi ća), ANU BiH, Gra đa, knj. XIV, Sa ra je vo 1966, 138; Ду шан Љ. 
Ка шић, Срп ска пра во слав на цр ква Ус пе ни ја пре све те Бо го ро ди це у Лив ну 1859–
1979, Лив но 1979, 17.

7 Ми лан Ка ра но вић, Све ти Са ва као на след на по ро дич на сла ва, Но ви Ис точ ник, 
5–6, Са ра је во, мај–ју ни 1935, 186; Љи ља на Ше во, Ма на стир Лом ни ца, Бе о град 
1999, 33.

8 Б. Миљ ко вићКа тић, Ј. С. Ра дој чић, Јеф та но вић Ма ној ло, Срп ски би о граф ски 
реч ник (СБР), 4, Но ви Сад 2009, 402–403. Га вро Ха џи Ава ку мо вић, ко ји је био 
ста ре ши на (мук тар) ма ха ле Фер ха ди ја, где је Ма ној ло ста но вао са по ро ди цом, 
за бе ле жио је да је он, 1850. го ди не, имао 55 го ди не, али је ве ро ват ни је да је 
та чан го рена ве де ни по да так (Вла ди слав Ска рић, Са ра јев ска ма ха ла Фер ха ди ја 
1850–55, у: ИД, II, Са ра је во 1985, 224).

9 Р. Шу шљић, Срп ске шко ле у Бо сни и Хер це го ви ни, нав. де ло, 72.
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не.10 Ћур чиј ски за нат био је у то вре ме те сно ве зан са та бач ким за на
том, ко ји се ба вио пре ра ђи ва њем си ро вих ко жа. У ве ћим еснаф ским 
и тр го вач ким ку ћа ма би ло је то ком го ди не сва ки дан на руч ку по 
де се так мо ма ка, ко ји су шта ви ли ко же, пра ви ли кр зна или по ма га
ли у ду ћа ну. Ле ти у вре ме се зо не, ко ја је по чи ња ла око Ђур ђев да на, 
а за вр ша ва ла се кра јем ав гу ста, на руч ку је би ло и до три де сет рад
ни ка, али до ма ћи це ни та да ни су узи ма ле слу шки ње, већ су обич но 
све са ме спре ма ле.11 Ма ној ло ви по моћ ни ци (мом ци) ко ји су би ли са 
стра не ста но ва ли су у ње го вој ку ћи, или у рад њи у Та шли ха ну.12

На гли еко ном ски успон до жи вља ва ју Јеф та но ви ћи у пр вој по ло ви ни 
XIX ве ка, у вре ме ка да је Ма ној ло во дио за нат ску рад њу и тр го вач ке 
по сло ве по ро ди це. Као и ве ћи на дру гих срп ских тр го вач ких по ро ди
ца и Јеф та но ви ћи су за по че ли успон у окви ру ћур чиј ског (кр знар
ског) есна фа, ко ји је од XVII ве ка био нај ја чи и нај бо га ти ји еснаф у 
Са ра је ву. Ис так ну ти је по ро ди це у ћур чиј ском есна фу по че ле су да се 
ба ве тр го ви ном још кра јем XVII ве ка, али су тек по сле про па сти тур
ске вла сти у пот пу но сти на пу сти ле за нат ске ра ди о ни це, по све ћу ју
ћи се ис кљу чи во тр го ви ни, бан кар ству, ин ду стри ји, или не кој дру гој 
при вред ној де лат но сти. 

Успон срп ских тр го ва ца у Бо сни и Хер це го ви ни омо гу ћи ло је опа да
ње еко ном ске и по ли тич ке мо ћи Мле тач ке ре пу бли ке и Ду бров ни ка, 
ко је је за по че ло сре ди ном XVII ве ка, у вре ме тур скомле тач ких ра
то ва. То ком на ред них де це ни ја ду бро вач ки тр гов ци по сте пе но су гу
би ли при ви ле ги је, ути цај и ве зе у тр го ви ни са су сед ним бал кан ским 
зе мља ма. Већ сре ди ном XVI II векa тр го ви ну Ду бров ни ка са бал кан
ским за ле ђем пре у зе ли су ско ро у пот пу но сти тр гов ци из Бо сне и 
Хер це го ви не, по себ но из Са ра је ва и Мо ста ра. У то вре ме Ду бров ник 
је на це лом Бал ка ну имао са мо 20 до 25 сво јих тр го ва ца, док је око 
1570. го ди не, на истом про сто ру, го ди шње у про се ку имао до де сет 
пу та ви ше тр го вач ких по сле ни ка (од 200 до 250). Упо ре до с тим опа
да ла је и тр го ви на Ве не ци је са зе мља ма Бли ског и Сред њег ис то ка. 
По ти ски ва њем ве не ци јан ских тр го ва ца из зе ма ља ис точ ног Ме ди те
ра на оја ча ле су тр го вач ке ве зе Фран цу ске на том про сто ру. Фран цу
ска је кроз цео XVI II век би ла глав ни парт нер у тр го ви ни са Тур ском, 
да би је у вре ме ре во лу ци је и На по ле о но вих ра то ва по ти сла Ве ли ка 
Бри та ни ја.13

Упо ре до са сла бље њем Ду бров ни ка и Ве не ци је пре у зи ма ли су тр гов
ци са Бал ка на по гра нич ну раз ме ну Тур ске у сво је ру ке. Тр гов ци из 

10 Ма ној ло Јеф та но вић, Но ви Тре бе вић, нав. де ло, 115.

11 Јо во Ха џи Н. Бе са ро вић, Из про шло сти Са ра јев ске и Бо сан ске, Бо сан ска Ви ла, 
3, Са ра је во, 1. II 1886, 40. Из ра зом мом ци по ред ше гр та и кал фи озна ча ва но је 
и се зон ско по моћ но осо бље у есна фи ма (Пе тар Мо ми ро вић, Прилoг про у ча ва њу 
са ра јев ских ку јун џи ја, Pri lo zi za ori jen tal nu fi lo lo gi ju i isto ri ju ju go slo ven skih na
ro da pod tur skom vla da vi nom, V, Sa ra je vo 1955, 219).

12 В. Ска рић, Са ра јев ска ма ха ла Фер ха ди ја, нав. де ло, 224.

13 Adolf Be er, Geschic hte des Welt han dels im ne un zehnten Ja hr hun dert, Zwe i ter Band, 
1. Theil, Wi en 1884, 508; Вук Ви на вер, Ду бров ник и Тур ска у XVI II ве ку, Бе о град 
1960, 112–113; Исти, Са ра јев ски тр гов ци у Ду бров ни ку сре ди ном XVI II ве ка, Го
ди шњак Ис то ри ског дру штва Бо сне и Хер це го ви не, VI, Са ра је во 1954, 249–256; 
Гли гор Ста но је вић, Ста ти сти ка из во за из Спли та у Ве не ци ју у раз до бљу од пет 
го ди на (1699–1705), Исто риј ски ча со пис, 29–30 (1982–1983), Бе о град 1983, 187.
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Бо сне и Хер це го ви не има ли су, при том, нај зна чај ни ју уло гу у тр го
ви ни пре ко лу ка на ис точ ној оба ли Ја дран ског мо ра, док су на мо
рав сковар дар ском прав цу пре вла да ва ли тр гов ци из Ма ке до ни је и 
Ср би је. Обим раз ме не бо сан ских тр го ва ца са се вер ном и сред њом 
Ита ли јом не пре ста но се по ве ћа вао, ши ре ћи се по сте пе но и на дру ге 
ме ди те ран ске зе мље. У тр го ви ни ју го сло вен ских зе ма ља, ка ко оних 
под аустриј ском, та ко и под тур ском вла шћу, нај зна чај ни ју уло гу у 
XVI II ве ку за до био је Трст. Већ сво јим по ло жа јем овај град пред ста
вљао је кон ку рен та Мле тач кој ре пу бли ци. У вре ме мер кан ти ли зма 
аустриј ски Двор на сто јао је ни зом еко ном ских и по ли тич ких ме ра 
да од Тр ста на чи ни глав но тр го вач ко и по мор ско сре ди ште за из воз 
ро бе из Аустри је. По ред па тен та о сло бо дној пло вид би Ја дран ским 
мо рем (1717), за пра во слав не тр гов це са Бал ка на по се бан су зна чај 
има ле ме ре, ко ји ма је аустриј ски Двор, да ле ко пре до но ше ња Ука за 
о вер ској то ле ран ци ји (1781), до зво лио на се ља ва ње и стицање поседа 
у се вер но и та ли јан ским гра до ви ма ли ци ма ко ја ни су при па да ла ка то
лич кој ве ро и спо ве сти.14

Осам де се тих го ди на XVI II ве ка Пе тар Јеф та но вић тр го вао је с Јо ва
ном Бу ди мли ћем, ко ји је јед но вре ме се део стал но у Ан ко ни и при
мао ро бу из Бо сне. У ор та клу ку са још не ко ли ко тр го ва ца слао му је 
из Са ра је ва, пре ко Спли та, ко же круп них ди вљих жи во ти ња, зе чи је 
ко же и кр зна (зе чи не), во сак, ву ну, жи та ри це, ду ван, и дру ге про из
во де.15 По чет ком XIX ве ка ве ћи део тр го ви не у Бо сни и Хер це го ви ни 
био је у ру ка ма Је вре ја и Ср ба. У вре ме Пр вог срп ског устан ка пре ки
ну те су тр го вач ке ве зе Тур ске са сред њом и за пад ном Евро пом пре ко 
Ср би је. За вре ме кон ти нен тал не бло ка де, ка да је ро бу би ло те шко 
пре ве сти мор ским пу тем, тр го ви на зе ма ља ис точ ног Сре до зе мља са 
сред њом и за пад ном Евро пом од ви ја ла се углав ном пре ко Бо сне. За
хва љу ју ћи тр го ви ни па му ком и ко ло ни јал ном ро бом обо га ти ло се за 
вр ло крат ко вре ме ви ше са ра јев ских тр го вач ких по ро ди ца. При кра
ју по сто ја ња На по ле о но вих Илир ских про вин ци ја не ко ли ко је вреј
ских тр го ва ца (1813) има ло је ка пи тал од око два ми ли о на фра на ка, 
док је вред ност ка пи та ла срп ске тр го вач ке ку ће Бу ди мли ћа до сти за
ла ми ли он, а Ди ми тро ви ћа око осам сто хи ља да фра на ка.16

То ком пр ве по ло ви не XIX ве ка по оби му про ме та срп ски тр гов  
ци пре сти гли су је вреј ске, па је ру ски кон зул у Са ра је ву, 1857. 
го ди не, пи сао да они др же мо но пол у тр го ви ни са дал ма тин 
 ским гра до ви ма на Ја дра ну, са се вер ном Ита ли јом и за пад ном Евро
пом.17 У ово вре ме Јеф та но ви ћи су се већ би ли уз ди гли ме ђу три 

14 Ivan Er ceg, Trst i biv še hab sbur ške ze mlje u me đu na rod nom pro me tu (Mer kan ti li
zam u dru goj po lo vi ci 18. sto lje ća), Za greb 1970, 7–12.

15 Seid M. Tra ljić, Iz voz bo san ske ro be pre ko split ske lu ke u XVI II sto lje ću, Po mor ski 
zbor nik, knj. 3, Za dar 1965, 824; Н. Урић, Бу ди млић Јо ван, нав. де ло, 856.

16 Mid hat Ša mić, Fran cu ski iz vje šta ji o Bo sni po čet kom XIX vi je ka (1806–1813), Na
uč no dru štvo B i H, Gra đa, knj. XI, Sa ra je vo 1961, 33–35; Isti, 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, 242–243; Н. Урић, 
Бу ди млић Јо ван, СБР, 1, Но ви Сад 2004, 856–857; Исти, Ди ми тро вић, Јо сиф, 
СБР, 3, Но ви Сад 2007, 270.

17В.Н.Кондратьва,ДаныоторговлеБосниииГерцеговиныв1866–1869гг.,Сла-
вянскийархив,Сборникстатейиматериалов,Москва1961,41;МилорадЕкмечић,
Ства ра ње Ју го сла ви је 1790–1918,2,Београд1989,92;ДушанБерић,Срп ско гра
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нај моћ ни је срп ске тр го вач ке ку ће у Са ра је ву. До сре ди не XIX ве ка 
по сред нич ка тр го ви на из ме ђу Тур ске и за пад но и сред њо е вроп ских 
зе ма ља би ла је ве ћим де лом још увек ве за на за есна фе, ме ђу ко ји ма 
је и у ово вре ме нај моћ ни ји био ћур чиј ски еснаф. Бу ду ћи да је спа
дао у пр ља ве за на те, ве за не за пре ра ду си ро вих ко жа, од ко јих су се 
пра ви ле ко же и кр зна по треб ни мај стор ским ра ди о ни ца ма, Тур ци су 
га у пот пу но сти пре пу шта ли хри шћа ни ма. Вук Ка ра џић за пи сао је у 
сво јој по ве сти о Ср би ји пред уста нак, да је у Тур ској до кра ја XVI II 
ве ка би ло „го спод ских“ за на та, ко ји ма су се ба ви ли са мо Тур ци, али 
ни ко ме ђу њи ма ни је хтео да бу де ћур чи ја. Као раз лог што му сли
ма ни у по гра нич ним про вин ци ја ма у Евро пи у ра ни јим вре ме ни ма 
ни су ула га ли ве ћа сред ства у за нат ство на во ди се и ка рак тер тур ске 
др жав не ор га ни за ци је, за сно ва не на вој нич ком (рат нич ком) на че лу. 
Од ра сли Тур ци (му сли ма ни) мо ра ли су увек да бу ду спрем ни за рат, 
и по рат ном по зи ву би ли су ду жни пре ко но ћи да ли кви ди ра ју све 
сво је по сло ве. Ко жа ре (таб ха не) по сто ја ле су у мно гим ме сти ма у 
Бо сни, а нај ви ше их је би ло у око ли ни Са ра је ва и Чај ни ча.18

Ше зде се тих го ди на XIX ве ка ра ди ле су у Са ра је ву 42 ћур чиј ске ра
ди о ни це, а сва ка од њих има ла је по је дан или ви ше ду ћа на. У пр
вој по ло ви ни ве ка об ра ђи ва ли су ра зно вр сне жи во тињ ске ко же, али, 
ипак, нај ви ше ли сич је. Два де се так ве ћих ра ди о ни ца об ра ђи ва ло је 
го ди шње од 10 до 15 хи ља да ли сич јих кр за на, док су ма ње ра ди о ни це 
об ра ђи ва ле до хи ља ду, пра ве ћи раз не вр сте кр зне них огр та ча (ћур
ко ва), и дру гих одев них про из во да. Ди вљач чи је су ко же об ра ђи ва не 
у са ра јев ским ра ди о ни ца ма ло вље на је у шу мо ви тим пре де ли ма око 
Са ра је ва, али су си ро ве ко же исто та ко на ба вља не и у дру гим кра
је ви ма Бо сне и Хер це го ви не, или су уво же не из су сед них зе ма ља. 
Са ра јев ски тр гов ци, укљу чу ју ћи и Ма ној ла Јеф та но ви ћа, на ба вља ли 
су ве ће ко ли чи не об ра ђе них ко жа и кр за на из се ла у око ли ни Чај ни
ча. Про па ле ћур чи је ра ди ли су за над ни цу код ве ћих га зда. Кра јем 
ав гу ста, на Пре нос убру са Го спод њег, ко ји је па дао дан по Ве ли кој 
Го спој ини, ве ћи про из во ђа чи кр зне не ро бе по ла зи ли су ску па, тра
ди ци о нал но сва ке го ди не, ка ра ва ном у Ца ри град, где се у Тур ској 
на ла зи ло нај ве ће тр жи ште та квих про из во да. Пре то га про сла вља ле 
су ћур чи је сво ју еснаф ску сла ву (пир) Св. Или ју, што је био све чан 
до га ђај у це лој пра во слав ној чар ши ји. С од ла ском ве ли ког ка ра ва на 
у Ца ри град за вр ша ва ла се лет ња се зо на ћур чиј ских мај стор ских ра
ди о ни ца, ко је су се по сле то га вра ћа ле на уоби ча јен рад.19

ђан ство у Бо сни и Хер це го ви ни до 1918. го ди не,/укњизи/:Бо сна и Хер це го ви на од 
сред њег ве ка до но ви јег вре ме на,нав.дело,319.

18 Вук Стеф. Ка ра џић, Ге о гра фи че скоста ти сти че ско опи са ни је Ср би је, (Да ни ца, 
II/1827), /Пре штам па но у књи зи/: Са бра на де ла Ву ка Ка ра џи ћа, књ. VI II, Бе о град 
1969, 160–161; Бра ни слав Ђур ђев, Ми лан Ва сић, Ју го сло вен ске зе мље под тур
ском вла шћу (до кра ја XVI II ве ка), Иза бра ни из во ри, Ис точ но Са ра је во 2005, 
240–241; Ham di ja Kre še vlja ko vić, Esna fi i obr ti u Bo sni i Her ce go vi ni (1463–1878), 
Iza bra na dje la, II, Sa ra je vo 1991, 347; Або Ко ен, За на ти Са ра је ва, Ка лен дар Про
све та, за го ди ну 1932, Са ра је во 1931, 26; Енес Пе ли ди ја, При вред не при ли ке у 
бо сан ском еја ле ту у пр вим де це ни ја ма XVI II сто ље ћа, Исто риј ски збор ник, 7, 
Ба ња лу ка 1986, 29.

19 Ј. Бе са ро вић, Из про шло сти Са ра јев ске и Бо сан ске, нав. де ло, 40–42; H. Kre še
vlja ko vić, Esna fi i obr ti u Bo sni i Her ce go vi ni, nav. de lo, 347.
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Са ра јев ски тр го вац Јо во Бе са ро вић (ста ри ји) опи сао је де таљ но јед но 
од та квих ка ра ван ских пу то ва ња, у ко ји ма је и сам уче ство вао. Опи
са но пу то ва ње де си ло се 1836. го ди не, у вре ме ка да се Ма ној ло Јеф
та но вић већ био уз ди гао ме ђу нај ја че са ра јев ске ћур чи је и тр гов це. 
Те го ди не ка ра ван је са чи ња ва ло 28 срп ских тр го ва ца, два ка то лич ка 
(из Трав ни ка) и је дан Тур чин (Ну ра га Ем ши ри ја), ко ји је за сту пао 
вла сти.20 Ма ној ло Јеф та но вић као је дан од пр вих чла но ва есна фа 
ни је том при ли ком лич но ишао у Ца ри град, већ је по слао по моћ
ни ке, Спа со ја Ај ду чи ћа и Триф ка Ма ри но ви ћа.21 Пут је био пре пун 
опа сно сти, ка ко због од мет ни ка, ко ји су пљач ка ли тр гов це, та ко и 
због за ра зних бо ле сти, ве о ма че стих у Тур ском цар ству у ово вре ме. 
Иза Ву чи тр на уби јен је је дан од дво ји це ка то лич ких тр го ва ца, ко ји 
су кре ну ли са ми пре дру гих по сле од мо ра у том ме сту. На пу ту од 
Са мо ко ва до Си ли стри је умр ла су од ко ле ре оба пра ти о ца Јеф та но
ви ће ве ро бе. Умр ло је и мно го мо ма ка, тр го вач ких по моћ ни ка. Бе са
ро вић је остао у Ца ри гра ду до мар та сле де ће го ди не, али, ипак, ни је 
ус пео да про да сву ро бу, па ју је оста вио код по слов них при ја те ља.22

За на тли је и тр гов ци др жа ли су се за јед но не са мо за вре ме од во же ња 
ро бе у Ца ри град и дру га уда ље на ме ста. Они су се др жа ли за јед но и 
у Са ра је ву. Би ли су чвр сто по ве за ни еснаф ском ор га ни за ци јом, ко ја 
им је омо гу ћа ва ла да про из во де и про да ју ро бу, из бе га ва ју ме ђу соб не 
спо ро ве и су ко бе са тур ским вла сти ма. Из ван есна фа ни ка ква за нат
ска де лат ност ни је би ла до зво ље на, ни ти је мо гла да оп ста не. У вре ме 
ка да за нат ска про из вод ња и тр го вач ка де лат ност ни су би ле ре гу ли
са не за ко ном, еснаф је пред ста вљао је ди ну за шти ту пред са мо во љом 
др жав них вла сти и по јед них фе у дал них моћ ни ка. Сви есна фи по чи
ва ли су на вер ској под ло зи и на не ки на чин пред ста вља ли су остат ке 
вер ске и на род не са мо у пра ве у обла сти при вре де, ко ју су Тур ци по 
осва ја њу бал кан ских зе ма ља би ли при ну ђе ни да при зна ју, да би мо
гли да учвр сте свој си стем упра ве. Је дан по зна ва лац ових при вред них 
уста но ва ис та као је ка сни је (из ме ђу два свет ска ра та), ка да су за на ти 
и есна фи ста рог ти па већ би ли да ле ка про шлост, њи хов ве ли ки зна чај 
за очу ва ње из ве сних об ли ка при вред не са мо стал но сти у тур ско до ба: 

„Есна фи су са чи ња ва ли јед но са мо у прав но те ло са ши ро ким суд
ским де ло кру гом. Као по ли тич ка је ди ни ца би ли су чврст бе дем про
тив ту ђе са мо во ље. За бес прав но хри шћан ско ста нов ни штво има ли 
су ве ли ко зна че ње, пру жа ју ћи му си гур ност и по ло жај. Као је ди на 
ин сти ту ци ја у сре ди ни ли ше ној сми сла за за јед нич ке ин те ре се, есна
фи су до но си ли њи хо вим чла но ви ма не са мо по ли тич ке не го и со ци
јал не ко ри сти“.23

Есна фи су со ли дар но, пре ма оства ре ним при хо ди ма, сно си ли тро
шко ве око из др жа ва ња на род ноцр кве не оп шти не. Углед срп ске пра

20 Ј. Бе са ро вић, Из про шло сти Са ра јев ске и Бо сан ске, нав. де ло, 40; Јо во Ту би но
вић, Еснаф ски оби ча ји у Са ра је ву, Бо сан ска Ви ла, 17, 1. IX 1887, 265; Вла ди слав 
Ска рић, Са ра је во и ње го ва око ли на од нај ста ри јих вре ме на до аустро у гар ске оку
па ци је, ИД, I, Из бор и ре дак ци ја: Ми ло рад Ек ме чић, Са ра је во 1985, 229.

21 Триф ко је био брат ка сни је по зна тог срп ског др жав ни ка Јо ва на Ма ри но ви ћа 
(1821–1893).

22 Ј. Бе са ро вић, Из про шло сти Са ра јев ске и Бо сан ске, нав. де ло, 41.

23 Ш., Еснаф ство у Бо сни и Хер це го ви ни, На род, 51, Са ра је во, 10. VII 1924, 2.
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во слав не оп шти не у Са ра је ву ра стао је упо ре до с по ра стом при вред
ног зна ча ја пра во слав них тр го ва ца и за на тли ја. По чет ком XVI II ве ка 
да бробо сан ски ми тро по ли ти пре не ли су сво је се ди ште за стал но у 
Са ра је во. По ред ре дов них по ре за оп шти на је по вре ме но би ла оп те
ре ће на и ван ред ним да ва њи ма. У вре ме ра то ва сви по ре ски об ве зни
ци да ва ли су ван ред не по ре зе, па та ко и срп ске пра во слав не оп шти
не у ве ћим бо сан скохер це го вач ким гра до ви ма. Са ра јев ска оп шти на 
по не кад је ка жња ва на да пла ти ван ред не даџ би не због не ке, ствар не 
или из ми шље не кри ви це. Та ко је оп шти на, 1712. го ди не, пла ти ла „на 
прав ди бо га“ Ах мет па ши 218.000 аспри због пи сма ко је је упу ти ла у 
Мо скву. Ћур чиј ски еснаф као нај моћ ни ји дао је том при ли ком 58.640 
аспри. Са ра јев ске аге и бе го ви узи ма ли су че сто ро бу на ве ре си ју, или 
по зајм љи ва ли но вац од не ког есна фа, а за тим из бе га ва ли да вра те дуг. 
Да би за стра ши ли хри шћа не и из ну ди ли им но вац по вре ме но су ве
ша ли љу де на вра ти ма цр кве. Слу чај та квог ве ша ња у ста рој цр кви на 
Ба шчар ши ји за бе ле жен је по след њи пут 40тих го ди на XIX ве ка. До 
до ла ска Омерпа ше у Бо сну есна фи су мо ра ли сва ко днев но да ва ти 
не ко ли ко мо ма ка ко ји су чи сти ли па шин ко нак и бес плат но оба вља ти 
дру ге јав не по сло ве (тур. из мет – по слу жи ва ње).24

До пред крај тур ске упра ве тр гов ци у бал кан ским зе мља ма по сло ва
ли су на ста ро мо дан на чин, без во ђе ња тр го вач ких књи га и без соп
стве ног удру же ња. У вре ме ре фор ми по сле Крим ског ра та осно ва ни 
су у Са ра је ву (1861) и Мо ста ру (1863) тр го вач ки су до ви, али су они 
не ра до при хва та ни, ка ко од хри шћан ских, та ко и од му сли ман ских 
тр го ва ца. Ка да је Ах мед Џев детпа ша, 1864. го ди не, до шао у Бо сну 
и Хер це го ви ну, да ис пи та узро ке спо рог спро во ђе ња ре фор ми, освр
нуо се у јед ном од сво јих пи са ма прет по ста вље ни ма у Ца ри гра ду и 
на ста ње тр го ви не. Са ра је во је у то вре ме би ло зна ча јан тр го вач ки 
цен тар, ка ко у по сред нич кој (тран зит ној), та ко и до ма ћој тр го ви ни. 
Ро ба ко ја је уво же на из Ца ри гра да у Бо сну сти за ла је пре ко Со лу на 
и Но вог Па за ра нај ве ћим де лом у Са ра је во, где су је са ра јев ски ве
ле тр гов ци крч ми ли ло кал ним тр гов ци ма по ма њим бо сан скохер це
го вач ким гра до ви ма. Ро ба је да ва на на ве ре си ју у ве ли ким ко ли чи
на ма, без уго во ра, све до ка, пе ча та или пот пи са по ве ри ла ца и ду жни
ка. На тр го вач ке су до ве ни ко се ни је освр тао, та ко да они од сво јих 
при хо да ни су мо гли да пла те ни пи са ра, а ка мо ли дру ге чи нов ни ке. 
Са мо је дан му сли ман ски тр го вац, Ме ха га Мер хе мић, ко ји је тр го вао 
са Бу гар ском, имао је на ду гу ро бе на пре ко де сет хи ља да ке са, без 
ика квог зва нич ног до ка за да је ро бу из дао.25

Ми ни стар ство тр го ви не у Ца ри гра ду на сто ја ло је да уве де ред у тр го
вач ком по сло ва њу. Кре ди то ри са за па да по ма га ли су тур ским вла сти
ма да уре де фи нан сиј ски си стем, ка ко би по ве ћа њем из во за сма њи ли 
огром не др жав не ду го ве, ко ји су спу та ва ли нор мал но функ ци о ни
са ње др жа ве. Сма ње ње др жав них при хо да услед осло бо ђе ња Ср би је 

24 Ра до ван Са мар џић, Бо сна и Хер це го ви на у XVI II ве ку, у: Исто ри ја срп ског 
на ро да, IV–1, Бе о град 1986, 477; Ј. Ту би но вић, Еснаф ски оби ча ји у Са ра је ву, нав. 
де ло, 265; П. Мо ми ро вић, При лог про у ча ва њу са ра јев ских ку јун џи ја, нав. де ло, 
204, 217.

25 Ham di ja Kre še vlja ko vić, Džev detpa ši na pi sma o Bo sni iz 1864. go di ne, Iza bra na 
dje la, IV, Sa ra je vo 1991, 54–56. Де сет хи ља да ке са из но си ло је та да пет ми ли о на 
гро ша.



Не Над  Урић

200

и Грч ке при си ли ло је сре ди шње тур ске вла сти да убр за ју сла ма ње 
спа хиј ског си сте ма, ка ко би пре у зе ле кон тро лу над фи нан си ја ма у 
пре о ста лим европ ским про вин ци ја ма. Да би по ве ћа ла из воз и убла
жи ла по сле ди це све че шћих еко ном ских и фи нан сиј ских кри за, Тур
ска је би ла при си ље на да по шту је на че ла сло бод не тр го ви не, ко ја су 
јој на ме та ле раз ви је не европ ске др жа ве. Кра јем три де се тих и то ком 
че тр де се тих го ди на XIX ве ка скло пи ла је тр го вач ке уго во ре са ве ћи
ном европ ских зе ма ља. Ме ро да ван за тр го вин скопо ли тич ке од но се 
Пор те са свим дру гим зе мља ма био је уго вор о тр го ви ни и пло вид би 
бро до ва кроз Дар да не ле, скло пљен са Ве ли ком Бри та ни јом, ав гу ста 
1838. го ди не. Овај уго вор утвр дио је ца ри ну за увоз и из воз ро бе из 
Тур ске на три по сто, че га су се при др жа ва ли и у уго во ри ма са дру гим 
зе мља ма. Услед раз во ја до ма ће ин ду стри је, то ком на ред них де це ни
ја, Пор та је на сто ја ла но вим уго во ри ма да по ви си уво зну та ри фу за 
стра ну ро бу. При кра ју тур ске вла да ви не у Бо сни и Хер це го ви ни уво
зна та ри фа из но си ла је пет по сто.26 

По сле по ли тич ке ста би ли за ци је др жа ве, до ко је је до шло окон ча
њем Крим ског ра та и ко лек тив ном га ран ци јом ве ли ких си ла да се 
не мо же на ру ша ва ти те ри то ри јал ни ин те гри тет Тур ске, усле ди ла 
је из ве сна ста би ли за ци ја и у обла сти при вре де и у са о бра ћа ју. Це
не коп не ног пре во за ро бе у Тур ској до сре ди не че тр де се тих го ди на 
XIX ве ка би ле су из у зет но ви со ке, а за тим су по че ле на гло да па да
ју. Све ме ре ко је је пред у зи ма ла Пор та по сле Омерпа ши ног по хо да 
про тив од мет ну тих бе го ва, а по себ но по сле Крим ског ра та, до ве ле 
су по сте пе но до по ве ћа ња тр го вин ске раз ме не са ино стран ством, та
ко да је обим из во за из Бо сне и Хер це го ви не, ра чу на ју ћи по гла ви 
ста нов ни ка, сре ди ном ше зде се тих го ди на био ве ћи од оби ма из во за 
из Ср би је. Али тај из воз ни је био за сно ван на по ве ћа ној ин ду стриј
ској про из вод њи, већ на до дат ном оп те ре ће њу аграр них, углав ном 
хри шћан ских про из во ђа ча.27 Као га ран ци ју от пла те др жав ног ду га 
Пор та је би ла при ну ђе на да фран цу ским и ен гле ским бан ка ма пре
пу сти пра во уби ра ња де се ти не, као глав ног по ре за ко ји је узи ман од 
по љо при вред них про из во ђа ча. Бан ке су уби ра ње по ре за да ва ле у за
куп за го тов но вац, а за куп ци су се опет тру ди ли да уз по моћ тур ских 
вла сти, ко је су им мо ра ле ста ја ти на услу зи, при ку пе ви ше од оног 
што су уло жи ли. У усло ви ма на ра сле на род не све сти то је био онај 

26 A. Be er, Geschic hte des Welt han dels, II/1, o. c., 509–510; Че до миљ Ми ја то вић, 
Исто ри ја тр го ви не, дру го из да ње, Бе о град 1893, 237–238. По сле сти ца ња не за
ви сно сти Кне же ви на Ср би ја скло пи ла је, 1880. го ди не, пр ви тр го вин ски уго вор 
та ко ђе са Ве ли ком Бри та ни јом. Бер лин ски уго вор је оба ве зи вао да се ца ри не 
кре ћу пре ма та ри фа ма из тур ског до ба (Уго вор о при ја тељ ству и тр го ви ни из
ме ђу Ср би је и Ве ли ке Бри та ни је, Пре штам па но из зва нич них но ви на, Бе о град 
1880, 49).

27 По ред за нат ске про из вод ње (одев них пред ме та од ву не, па му ка, ла на, ко же 
и кр зна, по сте љи не, до ма ћих по треп шти на и пре ра ђе ви на од др ве та) у Бо сни и 
Хер це го ви ни би ла је раз ви је на је ди но гво жђар ска ин ду стри ја. Сва ова про из вод ња 
по сто ја ла је од ра ни је. Пред ме ти од гво жђа и гво зде не шип ке из во же ни су у ви ше 
зе ма ља, укљу чу ју ћи и Ср би ју (Stu dien über Bo snien und die Her ze go vi na, von Jo hann 
Ro ski e wicz, Le ip zig und Wi en 1868, 85; Ч. Ми ја то вић, Исто ри ја тр го ви не, нав. де
ло, 252).
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тај ни по кре тач, ко ји је код хри шћа на учвр шћи вао оп шту ре ше ност 
да се јед ним све оп штим устан ком ко нач но осло бо де тур ске вла сти.28

Си гур ност у по сло ва ње по ро ди це Јеф та но вић уне ло је пре но ше ње 
де ла по сло ва у Аустри ју. Они су пр ви од срп ских тр го ва ца из Са ра
је ва, 1848. го ди не, отво ри ли стал ну ко ми си о ну рад њу у Бе чу. Пре 
њих има ли су за јед нич ку рад њу у Бе чу је вреј ски тр гов ци Ру со и Фин
ци. На ду же за др жа ва ње са ра јев ских тр го ва ца у ве ћим аустриј ским 
гра до ви ма на и ла зи мо од до но ше ња Ука за о вер ској то ле ран ци ји. Из 
суд ског спо ра за на след ство са ра јев ског тр гов ца Јо ве Ми ле ти ћа са
зна је мо да је он у дру гој по ло ви ни XVI II ве ка бо ра вио ду же вре ме 
у Бе чу и Тр сту. Ми ле тић је у Бе чу и умро, 1790. го ди не.29 Пре ко Бе
ча ус по ста ви ли су Јеф та но ви ћи ве зу са не мач ким и за пад но е вроп
ским тр жи штем. Од ра ни је су има ли раз ви је не тр го вин ске ве зе са 
сре ди шњим де ло ви ма Тур ског цар ства, са Ита ли јом, и дру гим ме ди
те ран ским зе мља ма, што им је омо гу ћи ло да у ожи вља ва њу из во зне 
и уво зне тр го ви не Тур ске у то вре ме за у зму вр ло ва жно ме сто. Сво
јим по слов ним ве за ма Ма ној ло Јеф та но вић до пи рао је на ис то ку до 
Смир не, у Ма лој Ази ји, а на се ве ру до Лај пци га.30

По отва ра њу ко ми си о не рад ње у Бе чу по ста ли су Јеф та но ви ћи тр го
вач ки по сред ни ци за мно ге дру ге тр го вач ке ку ће из Бо сне и Хер це
го ви не. За бе ле же но је да су по сло ва ли и са Пе штом, и да су те ве зе 
пре ки ну те по сле из би ја ња ре во лу ци је, 1848. го ди не. Пе тар Јеф та но
вић, Ма ној лов син, био је по ве ре ник тр го вач ке ку ће Де спи ћа. На ба
вљао им је ро бу и вр шио ме њач ке по сло ве. За вре ме бо рав ка у Бе чу 
ус по ста ви ли су Јеф та но ви ћи ве зе са Ву ком Ка ра џи ћем. Са чу ва но је 
пи смо Ма ној ла Јеф та но ви ћа, пи са но у Бе чу, по чет ком 1852. го ди не, 
из ко јег са зна је мо да је Ву ку Ка ра џи ћу до но сио из Са ра је ва но вац, 
по све му су де ћи од прет пла те на ње го ве књи ге. У Бе чу је од се дао 
у та мо шњој грч кој ка фа ни.31 Од 1852. го ди не има ли су у Бе чу ко
ми си о нар ску рад њу си но ви Ха џи Ри сте То до ро ви ћа. Ова по ро ди ца 
до се ли ла се у Са ра је во кра јем XVI II ве ка из Чај ни ча. По сле Ри сти
не смр ти узе ли су пре зи ме Ха џи Ри стић, а сво ју тр го вач ку рад њу 
на зва ли „Си но ви Ха џи Ри сти ни“ (ка сни је „Бра ћа Ха џи Ри сти ћи“).32 

28 Срб ски на род и Ис точ но пи та ње, На пи сао Вла ди мир Јо ва но вић у Лон до ну 
1863, дру го из да ње пре во да с ен гле ског, Бе о гра д 1863, 30–31; Mi lan Pre log, Po
vi jest Bo sne u do ba osman ske vla de, II dio (1739–1878), Sa ra je vo, b. g., 85–88; An to 
Ba bić, Bo san sko se lo kroz hi sto ri ju, Пре глед, св. 195, Са ра је во, март 1940, 142; 
Ah med S. Ali čić, Ure đe nje bo san skog eja le ta od 1789. do 1878. go di ne, Sa ra je vo 1983, 
165; Isti, Pri log pro u ča va nju po lo ža ja se la i gra da u Bo sni u XIX vi je ku, Ju go slo ven ski 
isto rij ski ča so pis (JIČ), 1–2, Be o grad 1974, 80; Мајкл Па ла ре, Бал кан ске при вре де 
око 1800. до 1914. го ди не, Ево лу ци ја без раз во ја, пре вео Алек сан дар Сте ва но вић, 
Бе о град 2010, 60–62, 162–163.

29 В. Ска рић, Са ра је во и ње го ва око ли на, нав. де ло, 225; Ва сиљ По по вић, Је дан 
спор о тр го вач ко на след ство са ра јев ских Ми ле ти ћа с кра ја XVI II ве ка, Го ди шњи
ца Ни ко ле Чу пи ћа, XLII, Бе о град 1933, 182–183; М. Па ла ре, Бал кан ске при вре
де, нав. де ло, 170–171.

30 Б. Миљ ко вићКа тић, Ј. С. Ра дој чић, Јеф та но вић Ма ној ло, нав. де ло, 403.

31 Ма ној ло Јеф та но вић – В. Ка ра џи ћу, Беч, 30. I (10. II) 1852 (Са бра на де ла Ву ка 
Ка ра џи ћа, књ. XXVI II, Бе о град 1995, 443–444 (док. 258).

32 Ха џи Ри сто имао је три си на: Или ју, Пе тра и Ва су (Ри сто Ха џиРи стић, Кон стан
тин Ха џиРи стић, Срп ски књи жев ни гла сник, Но ва се ри ја, 5, LIV, 1938, 363–364).
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У Бе чу је бо ра ви ло на из ме нич но ви ше чла но ва по ро ди це Ха џи Ри
стић. Нај ду же су се за др жа ли Пе тар и Ри сто, брат Ко сте (Кон стан
ти на) Ха џи Ри сти ћа, ску пља ча срп ских на род них пе са ма. Ри сто се 
1876. го ди не оже нио Јел ком, кћер ком Ма ној ла Јеф та но ви ћа. У Бе чу 
је остао до 1908. го ди не, а за тим је пре шао на сво је има ње у се лу Ко
па ни ца код Брч ког.

При пре у зи ма њу и из да ва њу ро бе па зи ло се у ко јој ће мо не ти она 
би ти пла ће на, јер се при про ме ни ма ње вред ног тур ског нов ца мо гао 
из гу би ти зна тан про це нат. Сре ди шње тур ске вла сти су по вре ме но те
рет уну тра шњих еко ном ских кри за пре ба ци ва ле на ста нов ни штво, 
штам па ју ћи ве ли ке ко ли чи не нов ца без по кри ћа. За вре ме бо сан ског 
ве зи ра Али Џе лалпа ше (1819–1822) уба чен је у Бо сну ла жан но вац, 
па је ви ше срп ских тр гов ца услед то га оси ро ма ши ло.33 Сре ди ном 
XIX ве ка упо тре бља ва но је у Осман ском цар ству, а исто та ко и у Кне
же ви ни Ср би ји, пре ко че тр де сет вр ста ра зних нов ча ни ца. Вук Стеф. 
Ка ра џић пи сао је, 1853. го ди не, у „Ауг сбур шким оп штим но ви на ма“, 
да је смут ња у Тур ском цар ству та ко ве ли ка и та ко ра ши ре на да би се 
мо гла озна чи ти упра во као „ха о тич на анар хи ја“. Та Ву ко ва кон ста
та ци ја од но си ла се ка ко на без бед но сно, та ко и на еко ном ско и фи
нан сиј ско ста ње у Тур ској.34 Ка да се др жа ва не ко ли ко го ди на по сле 
Крим ског ра та по но во на шла пред бан крот ством цен трал не тур ске 
вла сти од штам па ле су ве ли ку ко ли чи ну па пир ног нов ца (ка ји ма), ко
ји су др жав на ка са и ме њач ни це убр зо за тим пре ста ле да при ма ју. 
Бо сан скохер це го вач ко ста нов ни штво нај ра ђе је, услед то га, ко ри
сти ло аустриј ски злат ни и сре бр ни но вац, док су тур ске нов ча ни це 
упо тре бља ва не са мо у ма лим апо е ни ма.35 

Због по ли тич ке не си гур но сти и че стих при вред них кри за, тур ски но
вац би ло је те шко за ме ни ти за здра ву европ ску мо не ту. Да би се у 
др жав ну бла гај ну спре чио при лив рђа вог тур ског нов ца, у Ср би ји је 
по сле при кљу че ња шест на хи ја (1833) уве ден по се бан по ре ски грош, 
чи ја се вред ност де це ни ја ма ни је ме ња ла, или је ме ња на са мо не
знат но. За раз ли ку од по ре ског, вред ност чар шиј ског гро ша за ви си ла 
је од по ну де и по тра жње, од но сно од тре нут ног ста ња на тр жи шту. 
Ти ме је Ср би ја по сте пе но ства ра ла по себ но тр жи ште и по се бан мо
не тар ни си стем, иако је све до сти ца ња не за ви сно сти (1878) мо ра ла 
да по шту је тур ске уго во ре о тр го ви ни са по је ди ним европ ским зе
мља ма и да упо тре бља ва тур ски но вац.36

По осни ва њу ко ми си о них рад њи у Бе чу, тр гов ци из Са ра је ва про да
ва ли су у Аустри ји раз не за нат ске про из во де, али, ипак, нај ви ше ћур
чиј ску (кр знар ску) ро бу. У Бо сну су уво зи ли тка ни не (чо ху, аме рич ки 
без), лук су зне кр знар ске про из во де из по је ди них европ ских зе ма ља, 

33 Вла ди слав Ска рић, Из са ра јев ске про шло сти, Би ље шке пок. Гли го ри ја Х. Ава
ку мо ви ћа, Бо сан ска Ви ла, 15 и 16, 1913, 223.

34 Јо ван Ха џиПе шић, Но вац Ср би је 1868–1918, Бе о град 1995, 14; Са бра на де ла 
Ву ка Ка ра џи ћа, књ. XVI, Бе о град 1969, 241.

35 Ал/екс а/ Јо ва но вић, По ста нак Ег зар хи је и Тур ска, Ру си ја и Ср би ја, Ис то ри
скопо ли тич ка рас пра ва, Ско пље 1936, 43; Га либ Шљи во, Тр го ви на у ли вањ ском 
кра ју 1871. го ди не, Исто риј ски ча со пис, 40–41 (1993–1994), Бе о град 1995, 143.

36 Ј. Ха џиПе шић, Но вац Ср би је, нав. де ло, 14–15; Бо ја на Миљ ко вићКа тић, 
По ре ска по ли ти ка уста во бра ни те ља, Исто риј ски ча со пис, 62, Бе о град 2008, 
219–220.
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ка сни је и ко ло ни јал ну ро бу. Пре ма фран цу ском пу то пи сцу Шо ме ту 
бо сан ски кр знар ски про из во ди би ли су ло ши јег ква ли те та од ру ских, 
пер сиј ских и пољ ских, па су их но си ли сред њи и си ро ма шни ји сло
је ви дру штва. У вре ме ожи вља ва ња тр го ви не у европ ским обла сти ма 
Тур ске не ки од њих укљу чи ли су се у тр го ви ну гво жђем, аграр ним 
про из во ди ма и сто ком, као основ ним из во зним про из во ди ма из Бо
сне и Хер це го ви не по след њих де це ни ја тур ске вла да ви не.37

У вре ме аустро у гар ске упра ве есна фи су бр зо гу би ли ути цај и углед, 
по што сво је чла но ве ни су мо гли да за шти те од кон ку рен ци је јеф ти
ни је твор нич ке ро бе. Мно ги су упор но оста ја ли при ста ром на чи ну 
про из вод ње, не осе ћа ју ћи про ме ну уку са и по ве ћа не по тре бе тр жи
шта, до ко јих је до шло услед на глог по ве ћа ња пла те жно спо соб ног 
сред њег гра ђан ског сло ја. У др жа ви дру га чи је устро је не при вре де 
ни је се мо гла спре чи ти сло бод на про из вод ња и про мет, па су есна фи 
бр зо гу би ли ра ни ји мо но пол ски по ло жај. Тр го вин ски про мет Бо сне и 
Хер це го ви не, ра ни је окре нут ви ше ка Тур ској и Ита ли ји, пре у сме рен 
је у то ку аустро у гар ске упра ве пре ма уну тра шњо сти АустроУгар ске, 
као и пре ма дру гим сред њо е вроп ским и за пад ним зе мља ма. На кра
ју аустро у гар ске упра ве пре ко 69 про це на та про ме та ишло је у том 
прав цу.38

II

Дру штве на ор га ни за ци ја у хри шћан ским зе ма ља ма под тур ском вла
шћу би ла је мно го јед но став ни ја од тур ске. Ни је дан по ко ре ни хри
шћан ски на род на Бал ка ну ни је имао сво ју ари сто кра ти ју, ни ти је 
без пре ла ска на ислам уче ство вао у де о би ме ста у ви шој др жав ној и 
вој ној би ро кра ти ји. До ше зде се тих го ди на XIX ве ка сви слу жбе ни ци 
у Бо сни и Хер це го ви ни би ли су осман ског по ре кла. Од њих ско ро ни
ко ни је до вољ но раз у ме вао на род ни је зик, па су им као по сред ни ци 
слу жи ли до ма ћи му сли ма ни, ко ји су на тај на чин за до би ја ли ве ли ки 
ути цај у зе мљи.39 

Ор га ни за ци ја пра во слав не за јед ни це у Бо сни и Хер це го ви ни би ла је 
мно го про сти ја од оне у грч ким обла сти ма под тур ском вла шћу, по
што срп ско ста нов ни штво у овим про вин ци ја ма од уки да ња Пећ ке 
па три јар ши је ни је има ло ни соп стве ну ви шу цр кве ну је рар хи ју. Тур
ско дру штво би ло је на по чет ку по де ље но у две основ не дру штве не 
гру пе, аске ре и ра ју. Ова по де ла про ис ти ца ла је из ка рак те ра осман
ског си сте ма, ко ји је у осно ви био вој нич ки, усме рен ка осва ја њу но
вих те ри то ри ја. До ра сло ја ва ња и ства ра ња но вих дру штве них ре до
ва до шло је пот пу ним или де ли мич ним осло ба ђа њем де ла ра јин ског 
ста нов ни штва од фе у дал них и др жав них оба ве за. Сво срп ско ста
нов ни штво по сле раз би ја ња сред њо ве ков не дру штве не ор га ни за ци

37 Ibra him Te pić, Tr go vi na De spi ća u pr voj po lo vi ni XIX ve ka, Go di šnjak Dru štva 
isto ri ča ra Bo sne i Her ce go vi ne, XX (1972–1973), Sa ra je vo 1974, 84–87, 92–96.

38 Еснаф ство у Бо сни и Хер це го ви ни, нав. де ло, 3; Др Ацо Де спић, За на ти, ин ду
стри ја и тр го ви на, /у књи зи/: Бо сна и Хер це го ви на, Из да ње Са ра јев ске сек ци је 
Удру же ња ју го сла вен ских ин же ње ра и ар хи те ка та о глав ној скуп шти ни у Са ра
је ву, ма ја 1922, Са ра је во 1922, 190–191, 219.

39 Al fred Ma ka nec, Od Ta hir pa še do Osman pa še, Ru ski iz vje štaj o pri li ka ma u Bo
sni od 1848–1858, Ob zor, 2, Za greb, 3. I 1931, 5.
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је и про це са ра сло ја ва ња у но вим усло ви ма де ли ло се на се ља ке и 
гра ђа не. Срп ско ста нов ни штво у гра до ви ма на ла зи ло се као и срп ско 
ста нов ни штво на се лу у по ло жа ју ра је. За раз ли ку од срп ског, му сли
ман ско ста нов ни штво у гра до ви ма, од тре нут ка ка да је не ко на се ље 
до би ло ста тус ка са бе (гра да), осло ба ђа но је од пла ћа ња ис пен џе (лич
ног нов ча ног по ре за хри шћа на) и ре смичиф та (по ре за на зе мљу) као 
ра јин ских оба ве за. То је у нај ве ћој ме ри ути ца ло да бо сан скохер це
го вач ки гра до ви од по чет ка до би ју из ра зи то ори јен тал ному сли ман
ски ка рак тер. У њи ма су хри шћа ни као спо ред на дру штве на гру па 
ре дов но оста ја ли у ма њи ни. Хри шћа ни су жи ве ли у по себ ној ма ха ли 
(ва ро ши), без мо гућ но сти ме ша ња са му сли ма ни ма.40

До ше зде се тих го ди на XIX ве ка код хри шћа на ни је по сто јао дру
штве ни слој ко ји би се мо гао на зва ти на род ном ин те ли ген ци јом. 
Учи те ља је би ло ве о ма ма ло и обич но су до ла зи ли из срп ских зе ма ља 
у су сед ству. Без по мо ћи са стра не (из Ру си је, Ср би је или Аустри је) и 
у ве ћим ме сти ма Бо сне и Хер це го ви не те шко су мо гле да се одр же 
срп ске шко ле, по што др жа ва ни је уче ство ва ла у њи хо вом фи нан си
ра њу. Ви ша цр кве на хи је рар хи ја ни је се по себ но тру ди ла око обра
зо ва ња ни жег све штен ства. До пот крај ше зде се тих го ди на XIX ве ка 
у Тур ској ни је по сто ја ла ни јед на пот пу на бо го сло ви ја на не ком од 
сло вен ских је зи ка, ни ти би ло ко ја дру га сред ња шко ла.41

Гра ђан ски ста леж у ве ћим гра до ви ма Бо сне и Хер це го ви не чи ни ли 
су углав ном тр гов ци и за на тли је. У гра до ви ма ко је су Тур ци по осва
ја њу ових зе ма ља осни ва ли, или из но ва обра зо ва ли око не ког сред
њо ве ков ног град ског је згра, срп ски тр гов ци би ли су ско ро ре дов но 
до шља ци из бли жих или да љих се о ских сре ди на. Са ра је во се од по
чет ка раз ви ја ло као из ра зи то ори јен тал ни, му сли ман ски град. Осно
ва но је на ме сту сред њо ве ков ног тр го ви шта Врх бо сне и Втор ни ка, 
на зва ног та ко по па зар ном да ну. Ту је од VI II ве ка по сто ја ло на се ље, 
ко је су осно ва ли Ср би, на се ље ни у овој обла сти по сле до се ље ња на 
Ба лканско по лу о стр во. Тек ка сни је (1235) раз вио се град (ма ђар ски 
– вар, ва рош) Бо сна, на из во ру исто и ме не ре ке, два са та хо да за пад
но од ме ста где је ка сни је по диг ну то Са ра је во. Овај град ра зо рен је 
1415. го ди не, у вре ме уну тра шњих су ко ба бо сан ске вла сте ле, ко ја је 
би ла по де ље на из ме ђу угар ског кра ља Си ги смун да и тур ског сул та на 
Му ха ме да I.42

Као по че так Са ра је ва узи ма се по ди за ње Ца ре ве џа ми је, по све ће не 
Мех ме ду II Фа ти ху (Осва ја чу), 1457. го ди не. У Исабе го вој ва куф
на ми из 1462. го ди не по ми њу се ва рош и ста ра (гор ња) ва рош, што 
упу ћу је да су пра во слав ни Ср би и у пред тур ско до ба жи ве ли на про
сто ру око Ста ре пра во слав не цр кве (на Ба шчар ши ји), по што је овај 

40 Adem Han džić, Zna čaj mu a fi ja ta u raz vit ku grad skih na se lja u Bo sni u XVI ve ku, 
JIČ, 1–2, Be o grad 1974, 60–67; A. S. Ali čić, Pri log pro u ča va nju po lo ža ja se la i gra da 
u Bo sni u XIX vi je ku, nav. de lo, 79; Mu sta fa Ima mo vić, Hi sto ri ja Bo šnja ka, 1. (san
džač ko) iz da nje, No vi Pa zar 2007, 184–185.

41 Бо сна по чет ком 1858. го ди не, /у књи зи/: Алек сан дар Ф. Гиљ фер динг, Пу то
ва ње по Хер це го ви ни, Бо сни и Ста рој Ср би ји, Бе о град 1996, 280–283. Не пот пу на 
бо го слов ска шко ла отво ре на је у ма на сти ру Жи то ми слић 1857. го ди не. Об у ста
ви ла је рад из фи нан сиј ских раз ло га. По но во је по че ла да ра ди 1866, ка да је 
нов ча но пот по мог ну та из Ру си је.

42 J. Ro ski e wicz, Stu dien über Bo snien und die Her ze go vi na, o. c., 175–176; Vje ko slav 
Kla ić, Po vi est Bo sne, Fo to tip sko iz da nje iz 1882. go di ne, Sa ra je vo 1990, 250–255.
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део гра да и ве ко ви ма ка сни је на зи ван ста ром ва ро ши.43 Три де се тих 
го ди на XVI ве ка има ло је Са ра је во 1.112 му сли ман ских до ма ћин
ста ва, 572 нео же ње на пу но љет на му шкар ца, јед ну му сли ман ску удо
ви цу и јед ног вој ну ка, и 15 хри шћан ских ку ћа, са осам ба шти на, 16 
удо ви ца и два вој ну ка.44 У ве ћим бо сан ским гра до ви ма и у ва ро ши ма 
(ка са ба ма) пра во слав ни тр гов ци по ти ца ли су нај че шће из Хер це го
ви не. Њи хов до ла зак у Са ра је во мо же се пра ти ти од XVI ве ка. Од ис
так ну тих са ра јев ских тр го вач ких по ро ди ца из Хер це го ви не су би ли 
Ду чи ћи (Вит ко ви ћи), Ву ко ви ћи (огра нак по ро ди це из  ко је је по ти
цао и но во сад ски тр го вац Са ва Ву ко вић), Јеф та но ви ћи, Де спи ћи (ра
ни је Сли јеп че ви ћи) и Је ли ћи. Из Хер це го ви не су по ти ца ли и по зна ти 
са ра јев ски зла та ри (ку јун џи је) Де си са ли ћи и Ав да ло ви ћи.45

У ре дов ним при ли ка ма гра ђан ски ста леж био је не ка вр ста по сред ни
ка из ме ђу срп ског се ља штва и тур ских вла сти. Нај бо га ти ји чла но ви 
пра во слав не оп шти не че сто су по ви ше пу та уза стоп но би ра ни у оп
штин ски од бор, у ко јем су по пра ви лу има ли нај ве ћи ути цај. По сле 
бекства па три јар ха Ар се ни ја III у Аустри ју (1690), са ра јев ска срп ска 
оп шти на кроз ско ро цео XVI II век би ла је нај зна чај ни је срп ско при
вред но, кул тур но и ду хов но сре ди ште ју жно од Са ве и Ду на ва. По сле 
уки да ња Пећ ке па три јар ши је оп шти на се тру ди ла да бу де у до брим 
од но си ма са ва се љен ским (грч ким) вла ди ка ма, али је исто та ко зна
ла да се же сто ко су прот ста ви њи хо вој са мо во љи. Са ра јев ска на род
ноцр кве на оп шти на ус пе ла је два пу та да сме ни да бробо сан ске ми
тро по ли те, ко је је по ста вљао па три јарх у Ца ри гра ду (1801, 1872). До 
сме њи ва ња ми тро по ли та Пај си ја II до шло је по сле ње го вог су ко ба са 
тр го вач ким ку ћа ма Ми ле ти ћа и Бу ди мли ћа (1801), док је Ди о ни си је 
II Или је вић сме њен за јед нич ким от по ром свих оп шти на ра, ко ји су се 
од у пр ли зло у по тре ба ма цр кве них вла сти (1872).46 Јеф та но ви ћи су се, 
та ко ђе, ка ко у тур ско, та ко и у аустриј ско вре ме, др жа ли са мо стал но 
у од но су на ва се љен ске ми тро по ли те у Са ра је ву. Ма ној ло Јеф та но вић 
ни је се пла шио да по сле бо го слу же ња у цр кви у част ро ђен да на ру ског 
ца ра (1866) оде на ру чак у ру ски кон зу лат, док су ми тро по лит Иг ња
ти је II и са ра јев ски про та Сте ван Ба ко вић из бе гли да се ода зо ву на 
по зив кон зу ла Алек се ја Ку др јав це ва.47

43 В. Ска рић, Срп ски пра во слав ни на род, нав. де ло, 6–8; H. Kre še vlja ko vić, Esna fi 
i obr ti u Bo sni i Her ce go vi ni, nav. de lo, 7–8; П. Мо ми ро вић, При лог про у ча ва њу са
ра јев ских ку јун џи ја, нав. де ло, 199; Де сан ка Ко ва че вићКо јић, Град ски жи вот у 
Ср би ји и Бо сни (XIV–XV вијек), Бе о град 2007, 45–55.

44 M. Ima mo vić, Hi sto ri ja Bo šnja ka, nav. de lo, 187, 189, 218–219.

45 В. Ска рић, Са ра је во и ње го ва око ли на, нав. де ло, 161, 229; Исти, Три ста ре 
са ра јев ске по ро ди це, Ка лен дар Про све та, за го ди ну 1932, Са ра је во 1931, 54–55; 
Бо сна по чет ком 1858. го ди не, нав. де ло, 283; П. Мо ми ро вић, При лог про у ча ва њу 
са ра јев ских ку јун џи ја, нав. де ло, 200–201, 212, 230; Н. Урић, Ву ко вић, ха џи Јо
ван, СБР, 2, Но ви Сад 2006, 454.

46 Р. Са мар џић, Бо сна и Хер це го ви на у XVI II веку, нав. дело, 473–475; В. По по
вић, Је дан спор о тр го вач ко на след ство са ра јев ских Ми ле ти ћа, нав. де ло, 183; В. 
Ска рић, Са ра је во и ње го ва око ли на, нав. де ло, 186, 265, 269; Не дељ ко Ра до са вље
вић, Ди о ни си је Или је вић, ми тро по лит звор нич ки, /у књи зи/: Шест пор тре та 
пра во слав них ми тро по ли та 1766–1891, Бе о град 2009, 114.   

47 To dor Kru še vac, „Bo san ski vjest nik“, /u knji zi/: Bo san skoher ce go vač ki li sto vi u 
XIX ve ku, Sa ra je vo 1978, 37. У аустро у гар ско вре ме Гли го ри је Јеф та но вић као 
во ђа срп ског ауто ном ног по кре та спо рио се, исто та ко, ду го са је рар хи јом ва
се љен ске цр кве око на цр та уста ва (ста ту та) о по ло жа ју срп ског на ро да у Бо сни 
и Хер це го ви ни.
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Сре ди ном XIX ве ка у Са ра је ву је жи ве ло не ко ли ко по ро ди ца с пре зи
ме ном Јеф та но вић. У ово вре ме њи хо во пре зи ме на во ди се по кат кад 
и у об ли ку Јев та но вић. Ме ђу њи ма нај бо га ти ји и нај у ти цај ни ји био је 
Ма ној ло Јеф та но вић, ко ји је ус пео да пре бро ди све по ли тич ке и при
вред не кри зе, и ве штим по сло ва њем и штед њом уз диг не по ро ди цу на 
во де ће ме сто у срп ској пра во слав ној чар ши ји. Он је уисти ну ро до на
чел ник ове по ро ди це, ко ја је срп ском на ро ду у Бо сни и Хер це го ви ни 
да ла нај и стак ну ти јег на род ног пр ва ка с кра ја XIX и по чет ка XX ве ка. 
Са ли вањ ским Ку јун џи ћи ма Јеф та но ви ћи су би ли нај бо га ти ја и нај у
ти цај ни ја срп ска тр го вач ка по ро ди ца у Бо сни у по след ње три де це ни
је тур ске вла сти. По чет ком пе де се тих го ди на имао је Ма ној ло ку ћу у 
ма ха ли Фер ха ди ја, у ули ци ко ја је из ме ђу два свет ска ра та но си ла на
зив Ћу ко ви ћа ули ца (ка сни је Ве се ли на Ма сле ше). Же нио се два пу та. 
Пр ви пут са Да шом, кћер ком Ко је Сте фа но ви ћа. По сле ње не смр ти 
оже нио се Ан ђом, кћер ком Ри сте Ј. Ср шки ћа. У вре ме по пи са ха ра ча 
1850. го ди не упи са на су че ти ри Ма ној ло ва си на: Пе тар, Ди ми три је, 
Ни ко ла (Ни ко) и Гли го ри је. Три го ди не ка сни је ро дио му се пе ти син 
Ри сто. Имао је и кћер ку Јел ку, ко ја се ка сни је уда ла за тр гов ца Ри сту 
Ха џи Ри сти ћа. Нај ста ри ји Ма ној лов син Пе тар, ко ји је ду же вре ме бо
ра вио у Бе чу, умро је млад, 1855. го ди не. Мла ди су умр ли и Ни ко ла и 
Ри сто, по све му су де ћи још као де ца.48

По ред Ма ној ла и ње го вих си но ва, у ис тој ма ха ли жи вео је Ми лан 
Јеф та но вић, стар 30 го ди на, са ма ло лет ним си но ви ма Јо вом и Ми
хај лом. Ста но вао је у ку ћи сво га та ста, ку јун џи је Ста ни ше Ва си ље ви
ћа Ђо ге, ода кле се 1851. го ди не пре се лио у АтМеј дан. У тур ско до ба 
не на и ла зи мо ви ше на ње го во име. У зре лом жи вот ном до бу био је и 
Ан то ни је (Ан тон) Јеф та но вић, ве о ма кон тро верз на лич ност, у чи јем 
су се жи во ту као у ис точ њач ким при ча ма сме њи ва ли ус пе си и па до
ви, све тли и там ни да ни. По го ди на ма при па дао је ге не ра ци ји мла ђој 
од Ма ној ло ве, а ста ри јој од ге не ра ци је ње го вих си но ва. Ан то ни је је 
имао хан (крч му) у Ку јун џи лу ку. Био је оже њен кћер ком тр гов ца Ри
сте Фо чи ћа. По чет ком пе де се тих го ди на био је ви ше ве зан за за нат 
од Ма ној ла и ње го вих си но ва. У вре ме ску пља ња ха ра ча, 1852. го
ди не, био је „два на е сти мај стор“. У ћур чиј ском и дру гим есна фи ма 
„два на е сти мај стор“ био је за ду жен за ску пља ње по ре за и еснаф ских 
при ло га. Исте го ди не др жао је и са раф ску (ме њач ку) рад њу. Ка сни је 
је про сто ри је ха на из да вао за на тли ја ма. У ње го вом ха ну отво ре на је 
1867. го ди не чи сти о ни ца оде ће.49

На Ан то ни ја Јеф та но ви ћа на и ла зи мо ви ше пу та то ком пе де се тих и 
ше зде се тих го ди на XIX ве ка. Ње му као са ра фу пре дао је, 1852. го ди
не, тр го вац Га вро ха џи Ава ку мо вић ха рач,50 ко ји је при ку пио од хри
шћа на у ма ха ли Фер ха ди ји. Сре ди ном на ред не го ди не ку пио је Ан то
ни је за 20.000 пја сте ра ку ћу од Мех ме да Ме ди ћа у јед ној од тур ских 

48 В. Ска рић, Са ра јев ска ма ха ла Фер ха ди ја, нав. де ло, 224; Ма ној ло Јеф та но вић, 
Но ви Тре бе вић, нав. де ло, 115; Haj ru din Ću rić, Sr bi ja i Bo sna u oči ma jed nog pro
la zni ka 1853. go di ne, Iz jed nog pi sma Jo va na Ste fa no vi ća Vi lov skog, Ži vot, 4–5, knj. 
VI, Sa ra je vo, april–maj 1955, 298; I. Te pić, Tr go vi na De spi ća, nav. de lo, 72.

49 Ј. Ту би но вић, Еснаф ски оби ча ји у Са ра је ву, нав. де ло, 265; В. Ска рић, Са ра
јев ска ма ха ла Фер ха ди ја, нав. де ло, 223–225; Исти, Из тр го вач ких тев те ра и 
пи са ма, ИД, I, нав. де ло, 344; Ham di ja Kre še vlja ko vić, Esna fi i obr ti u Bo sni i Her
ce go vi ni, nav. de lo, 158.

50 Ха рач су пла ћа ли сви му шкар ци хри шћа ни уме сто слу же ња вој ске, од де
чач ког до ба (од 10 го ди на) до смр ти. У ово вре ме из но сио је 15 гро ша го ди шње.



ПРИ ЛОГ ЗА ПО ВЕСТ
ПО РО ДИ ЦЕ ГЛИ ГО РИ ЈА 
ЈЕФ ТА НО ВИ ЋА
У ТУР СКО ДО БА

207

ма ха ла, али се тој ку по про да ји ус про ти ви ло ло кал но му сли ман ско 
ста нов ни штво, по што се у бли зи ни ку ће на ла зи ла ма ња ислам ска бо
го мо ља (мо ше ја).51 Не по сред но пре тог вре ме на би ла је об ја вље на 
на ред ба, ко јом је хри шћа ни ма за бра њи ва но да ку пу ју ку ће у му сли
ман ским ма ха ла ма, за то су ме сне тур ске вла сти уго вор о ку по ви ни 
про гла си ле за не ва же ћи.52

То ма Хр ка ло вић, слу жбе ник аустриј ског Ге не рал ног кон зу ла та у Са
ра је ву, за бе ле жио је да је Ан тон Јеф та но вић сре ди ном ше зде се тих 
го ди на био члан тај ног од бо ра, ко ји је имао за да так да не гу је срп ска 
на род на осе ћа ња и код срп ског на ро да по ди же на ци о нал ну и исто
риј ску свест.53 По кат кад се овај од бор у ка то лич кој (фра ње вач кој) 
ли те ра ту ри на зи ва „Дру штвом за ши ре ње срп ског име на и ми сли“.54 
На во ди се да су у од бо ру по ред учи те ља са ра ђи ва ли и мла ђи чла но ви 
углед них срп ских тр го вач ких, бан кар ских (са раф ских, ме њач ких) и 
за на тлиј ских по ро ди ца. Пред сед ник од бо ра био је Бо го љуб (Те о фил) 
Пе тра но вић, ро дом из Др ни ша у Дал ма ци ји, глав ни учи тељ срп ских 
шко ла у Са ра је ву и јед но вре ме члан ду хов ног су да (кон зи сто ри је) 
ми тро по ли је да бро бо сан ске. Пе тра но вић је до шао у Са ра је во на по
зив од бо ра срп ске основ не шко ле. У јед ном свом пи сму на вео је да је 
у Са ра је во до шао 1862. го ди не, али је у исто ри о гра фи ји тај по да так 
оспо рен.55 За ту го ди ну по не где се ве же осни ва ње на ве де ног тај ног 
дру штва.56

51 Kon zul D. Ata na sko vić austrij skom mi ni stru spolj nih po slo va gro fu BoulScha u
en steinu, Sa ra je vo, 29. VI 1853 (Be ri slav Ga vra no vić, Bo sna i Her ce go vi na od 1853–
1870. go di ne, Sa ra je vo 1956, 53 /dok. 8/).

52 В. Ска рић, Са ра је во и ње го ва око ли на, нав. де ло, 232.

53 Tho mas Her ka lo vić, Vor geschic hte der Oc cu pa tion Bo sni ens und der Her ze go vi na, 
Za greb 1906, 17–19; Ата на си је Ни ко лић, Опис рад ње по пред ме ту оп штег спо ра
зу мље ња за уста нак и сје ди ње ње, Пред го вор и об ја шње ња: Ва со Вој во дић, Ме шо
ви та гра ђа (Mi scel la nea), VII, Бе о град 1979, 226 (нап. 97).

54 Ju li jan Je le nić, Kul tu ra i bo san ski fra njev ci, II, Fo to tip sko iz da nje iz 1915, Sa ra je
vo 1990, 186–187; Fra An tun Kne že vić, Usta nak u Bo sni i Her ce go vi ni go di ne 1875, 
Ži vot, 9, knj. XLVI II, Sa ra je vo, sep tem bar 1975, 233.

55 Бо го љуб Пе тра но вић – ? /ве ро ват но Да ни лу Сте фа но ви ћу/, Др ниш, 12. VI II 
1875 (Но вак Ки ли бар да, Бо го љуб Пе тра но вић као са ку пљач на род них пе са ма, 
Збор ник исто ри је књи жев но сти, СА НУ, Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти, 8, Бе о
град 1974, 247). Б. Пе тра но вић на во ди да је до шао у Са ра је во 1862. го ди не. Пре
ма Сте ви Ка лу ђер чи ћу у ли те ра ту ри се обич но узи ма да је до шао го ди ну да на 
ка сни је. То ми шље ње при хва ти ли су и В. Ска рић и Т. Кру ше вац. В. Вој во дић, 
ко ји је у ви ше ра до ва по дроб но пи сао о ра ду Б. Пе тра но ви ћа у Са ра је ву, при
хва тио је ка сни је та ко ђе то ми шље ње. Пре ма јед ни ма до шао је ма ја, а дру ги ма 
ав гу ста /Ска рић/ 1863. го ди не. По све му су де ћи Пе тра но вић је, ипак, до шао у 
Са ра је во 1862, ка ко на во де и Ј. Је ле нић, А. Кне же вић и Н. Ки ли бар да (Сте во Ка
лу ђер чић, Пр ви го ди шњи из вје штај срп ских основ них и Ви ше дје во јач ке шко ле у 
Са ра је ву, свр шет ком 1898/99. школ ске го ди не, Са ра је во 1899, 9; J. Je le nić, Kul tu
ra i bo san ski fra njev ci, II, nav. de lo, 186; В. Ска рић, Са ра је во и ње го ва око ли на, нав. 
де ло, 247; Исти, Сте во Пе тра но вић, ИД, II, Са ра је во 1985, 215; 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 књи зи: У ду ху 
Га ра ша ни но вих иде ја, Бе о град 1994, 28; А. Ни ко лић, Опис рад ње, нав. де ло, 192, 
225–226 /нап. 96 – Ва се Вој во ди ћа/; To dor Kru še vac, Srp ska re al ka – gim na zi ja 
u Sa ra je vu, Gla snik arhivâ i Dru štva ar hi vi sta Bo sne i Her ce go vi ne, III, Sa ra je vo 
1983, 108).

56 A. Kne že vić, Usta nak u Bo sni i Her ce go vi ni, nav. de lo, 233.
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Под тур ским ути ца јем Ср бе су до та да на зи ва ли ра зним име ни ма, ко
ја су по не кад до би ја ла по дру гљив или по гр дан при звук. Сво по ко ре
но ста нов ни штво не му сли ман ске ве ре на зи ва но је ђа у ри ма и ра јом. 
По гр дан за срп ски на род био је на зив „хр каћ“, ко ји је упо тре бља ван 
у не ким кра је ви ма Бо сне и у Дал ма ци ји.57 Зва ни чан на зив за срп ски 
на род у Тур ској био је „рум (урум) ми лет“. До ства ра ња бу гар ске Ег
зар хи је (1870) тим су из ра зом у зва нич ним тур ским до ку мен ти ма 
озна ча ва ни сви хри шћа ни у европ ским де ло ви ма Тур ске. Из ра зом 
Ру ми озна ча ва ли су Тур ци Гр ке, од но сно ис точ нопра во слав ну (грч
ку) ве ру. У вре ме ре фор ми у XIX ве ку тур ске вла сти до зво ља ва ле 
су да се за Ср бе по не кад упо тре би од ред ни ца „срб ми лет“, а је зик 
ве ћин ског на ро да у ње ним за пад ним про вин ци ја ма да се на зо ве срп
ски, али зва нич но срп ски на род у Тур ској по сле уки да ња Пећ ке па
три јар ши је (1766) ни ка да ви ше ни је био при знат као по себ на на ци ја 
или ве ра.58 Тур ци су и то ком ше зде се тих го ди на XIX ве ка на зи ва ли 
хри шћа не ђа у ри ма и ра јом, иако су ре форм ски за ко ни из прет ход
ног вре ме на на сто ја ли да те из ра зе ис ко ре не, јер су са ми по се би све
до чи ли да је не му сли ман ско ста нов ни штво у све сти Ту ра ка и да ље 
пре зре на дру штве на гру па. Вла да ју ћи слој бо сан скохер це го вач ких 
му сли ма на по сма трао је хри шћа не као „про из вод ну ни жу кла су ко ја 
је по сто ја ла да би одр жа ва ла њи хо ве по тре бе“.59 Њи хо во уобра же
ње би ло је та ко сил но, за бе ле жио је Ви ли јам Ден тон, „да би за њих 
/Тур ке/ би ло штет но, кад би се про све ти ли оним на чи ном ко јим и 
хри шћа ни“.60 Пра во слав но ста нов ни штво по гра до ви ма, а че сто и по 
се ли ма, на зи ва но је у тур ско до ба по вер ској при пад но сти „ри шћа
ни ма“, док су ка то ли ци на зи ва ни „кр шћа ни ма“ и „шок ци ма“.61

Сам по јам „ри шћа ни“ или „ри сја ни“ на сле ђен је из ви зан тиј ског вре
ме на. То ни је био по гр дан на зив. Он је са мо ука зи вао да је не му сли
ман ско ста нов ни штво у европ ским де ло ви ма Тур ске до на ци о нал
ног пре по ро да у XIX ве ку би ло чвр шће ве за но по вер ској не го по 
на ци о нал ној осно ви. Ме ђу пра во слав ни ма у Са ра је ву би ло је и Гр ка 
и Цин ца ра, али не у знат ни јем бро ју. Сва ка ко ни су чи ни ли ве ћи ну 

57 Т. Хр ка ло вић на во ди га у об ли ци ма „ркаћ“ и „ер каћ“. У ве ли ком реч ни ку 
Ма ти це срп ске на во де се об ли ци „хр каћ“ и „ркаћ“ као по грд ни на зи ви за пра во
слав не у Бо сни и Дал ма ци ји (T. Her ka lo vić, Vor geschic hte der Oc cu pa tion, o. c., 17; 
Жи ван Жи ва но вић, Тр го ви на и њен раз вој у Ср би ји у пр вој по ло ви ни XIX ве ка, /у 
књи зи/: Ср би ја у ра то ви ма, Се ћа ња, Бе о град 1958, 293; Реч ник срп ско хр ват ског 
књи жев ног је зи ка, 5, Но ви Сад 1973, 544; 6, 1976, 749).

58 ОбичаиипѣснитурецкихъСербовъ, Вто рое из да ніе, до пол нен ное ихъ про зою 
И. С. Ястре бо ва, С. – Пе тер бур гъ 1889, VII; А. Јо ва но вић, По ста нак Ег зар хи је, 
нав. де ло, 30; В. Ска рић, Срп ски пра во слав ни на род, нав. де ло, 82; М. Ек ме чић, 
Ства ра ње Ју го сла ви је, 2, нав. де ло, 252–255; Исти, Пред го вор дру гом из да њу: А. 
Ф. Гиљ фер динг, Пу то ва ње, нав. де ло, 19; Ми лош Ја го дић, Ну фу ско пи та ње: про
блем зва нич ног при зна ња срп ске на ци је у Тур ској 1894–1910, Исто риј ски ча со пис, 
57, Бе о град 2008, 343–344, 351–352; Ar nold Ho tin ger, Oto man ski ’Mi let’ i evrop ska 
na ci ja na Bal ka nu, Di a lo gue, 14, Pa ris, Juin 1995, 93.

59 A. S. Ali čić, Ure đe nje bo san skog eja le ta, nav. de lo, 167; М. Па ла ре, Бал кан ске 
при вре де, нав. де ло, 162. Уме сто на зи ва ра ја уве ден је из раз та ба’а (по да ни ци).

60 Ви ли јам Ден тон, Кри стја ни у Тур ској, Но ви Сад 1864, 83.

61 T. Her ka lo vić, Vor geschic hte der Oc cu pa tion, o. c., 17, 19; П. Чо ко ри ло, Ље то пис 
Хер це го ви не, нав. де ло, 49; Ј. Па му чи на, Жи вот Алипа ше Ри зван бе го ви ћа Сто
ча ни на, нав. де ло, 88.
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као што се на во ди у де лу ка то лич ке исто ри о гра фи је.62 Еко ном ски 
по ло жај и из ра зи та пре моћ му сли ман ског ста нов ни штва по гра до
ви ма при си ља ва ли су пра во слав не хри шћа не у Бо сни и Хер це го ви ни 
да из бе га ва ју ис ти ца ње срп ског на род ног име на, ко је је по сле Пр вог 
срп ског устан ка по ста ло омра же но, као сим бол от по ра тур ској вла
сти. Не гу ју ћи јав но оп ште хри шћан ске тра ди ци је пра во слав но ста
нов ни штво Са ра је ва одр жа ва ло је упо ре до и сво ја по себ на – срп ска 
и све то сав ска пре да ња. Јеф та но ви ћи су, уоста лом, по ти ца ли из ро да 
ко јем је Све ти Са ва био по ро дич на сла ва.63 За це ло вре ме тур ске вла
да ви не бо га ти срп ски тр гов ци и вла сте ли ни ни су за бо ра вља ли сред
њо ве ков не срп ске ма на сти ре. У те ста мен ту из 1869. го ди не Ма ној ло 
Јеф та но вић по ме нуо је бли зу два де сет срп ских ма на сти ра, цр кви и 
све тов них уста но ва, ме ђу њи ма и Срп ску пра во слав ну па три јар ши ју 
у Пе ћи и ма на сти ре Ви со ке Де ча не и Ми ле ше ву. За до бро твор не свр
хе на ме нио је у те ста мен ту укуп но 10.000 фо рин ти.64 

На ци о нал но осве шта ва ње у срп ским зе мља ма то ком XIX ве ка од
ви ја ло се под ути ца јем европ ских по ли тич ких и ду хов них по кре та, 
ко ји су, на су прот над на ци о нал ним по ли тич ким иде ја ма, као што су 
у ста ри је вре ме би ле хе ле ни стич ка, рим ска и ви зан тиј ска, а у но ви
је аустриј ска, бри тан ска и осман ска (ото ман ска), ис ти ца ли вред ност 
соп стве не на род не тра ди ци је. Пра во слав но се љач ко ста нов ни штво 
Бо сне и Хер це го ви не, ко је је жи ве ло из дво је но од оп штих по ли тич
ких стру ја ња у Тур ском цар ству, увек је у раз го во ру ис ти ца ло да је 
срп ског по ре кла. За њих је и пра во слав на ве ра би ла „срп ска ве ра“. 

62 Јо ван Цви јић, Бал кан ско по лу о стр во, Са бра на де ла, књ. 2, Бе о град, СА НУ, 
1987, 426–427; В. Ска рић, Срп ски пра во слав ни на род, нав. де ло, 68; Al fred Ma ka
nec, Od Ta hir pa še do Osman pa še, nav. de lo, Ob zor, 10, 1931, 5. Ска рић прет по ста
вља да су Цин ца ри у Са ра је ву у XVI II ве ку би ли упи са ни у по се бан еснаф и да 
су као еснаф ску сла ву сла ви ли Ве ли ки ден Тро ји чин. У Ср би ји по осло бо ђе њу 
Гр ци и Цин ца ри ни су тре ти ра ни као стран ци, што је био слу чај са Је вре ји ма и 
Ци га ни ма, већ као део срп ског дру штва. Има ли су сва гра ђан ска пра ва и сло
бо ду тр го ва ња. Вре ме ном су по ср би ли сво ја пре зи ме на. Је вре ји ма и дру гим на
ци о нал ним гру па ма и ве ро и спо ве сти ма гра ђан ска рав но прав ност у Ср би ји при
зна та је тек по сле сти ца ња не за ви сно сти зе мље. Бер лин ски ми ров ни уго вор /чл. 
35/ по ста вио је по што ва ње гра ђан ске рав но прав но сти као услов за при зна ва ње 
не за ви сно сти зе мље (Ж. Жи ва но вић, Тр го ви на и њен раз вој, нав. де ло, 291–292; 
Ан дри ја Ра де нић, Је вре ји у Ср би ји, На род ни по сла ни ци Је вре ји у скуп шти ни Ср
би је 1878–1888, /у књи зи/: А. Ра де нић, Исто ри о граф ски до при но си, Рас пра ве и 
освр ти, II, Бе о град 1999, 658–662).

63 А. Ф. Гиљ фер динг, Пу то ва ње, нав. де ло, 75; М. Ка ра но вић, Све ти Са ва као 
на след на по ро дич на сла ва, нав. де ло, 187. У Са ра је ву су му сли ма ни пе де се тих 
го ди на XIX ве ка би ли де сет пу та број ни ји од хри шћа на.

64 Ма ној ло Јеф та но вић, Но ви Тре бе вић, нав. де ло, 116–117. На сли чан на чин 
за ве штао је хер це го вач ки тр го вац Јо во Ду чић Вит ко вић, 1707. го ди не, ве ли ке 
нов ча не при ло ге на ви ше де се ти на срп ских цр ка ва и ма на сти ра. Исто је пот
крај XVI II в. учи нио и са ра јев ски тр го вац Јо ван Ми ле тић, ко ји је за тим пре шао 
у Беч. Де чан ски учи тељ Ти мо ти је С. Ан дри ја нић за пи сао је, ма ја 1867. го ди не, 
ка ко је ман. Ви со ки Де ча ни био са свим за пу стео, а по ма га ли су га и „дан да на
шњи“ по ма жу „Ру си ја, Ср би ја, Ру мен ли ја, Цр на Го ра, сва Бо сна с Хер це го ви
ном, и ста ра Ср би ја“ (Р. Са мар џић, Бо сна и Хер це го ви на у XVI II ве ку, нав. де ло, 
468; М. Ф. Јо ва но вић, По ку шај осни ва ња бо го сло ви је у Ви со ким Де ча ни ма 1867 
го ди не, Хри шћан ско де ло, св. 2, Ско пље, април 1937, 132; Ham di ja Haj dar ho džić, 
Her ce go vač ke po ro di ce u XVI II vje ku, I dio, Her ce go vač ke po ro di ce od 1700. do 1714, 
Gla snik Ze malj skog mu ze ja Bo sne i Her ce go vi ne u Sa ra je vu, Et no lo gi ja, No va se ri
ja, XXXII/1977, Sa ra je vo 1976, 114–116; Н. Урић, Ду чић Вит ко вић, ха џи Јо ван, 
СБР, 3, Но ви Сад 2007, 467–468).
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За раз ли ку од пра во слав них Сло ве на у цен трал ним обла сти ма Бал
кан ског по лу о стр ва (Ма ке до ни ја) код ко јих је срп ска на ци о нал на 
свест, ка ко је при ме тио Цви јић, би ла уве ли ко по љу ља на, срп ско пра
во слав но ста нов ни штво Бо сне и Хер це го ви не упор но се др жа ло свог 
на ци о нал ног иден ти те та. Ту је у на ци о нал ном по гле ду би ло мно го 
ма ње дру штве не ми ми кри је и при ла го ђа ва ња тре нут ним по ли тич
ким окол но сти ма.65

На сто ја ња про све ће них љу ди овог вре ме на би ла су усме ре на ка ко 
пре ма се о ском, та ко и пре ма град ском ста нов ни штву. Оно што је у су
прот ним по ли тич ким та бо ри ма, у то вре ме, а и ка сни је, би ло озна че но 
као уно ше ње срп ске по ли тич ке иде је у Бо сну и Хер це го ви ну спо ља, 
сво ди ло се, у ства ри, са мо на охра бри ва ње на ци о нал но угње те ног ста
нов ни штва да се јав но опре де љу је пре ма свом искон ском на род ном 
осе ћа њу. Бу ди те љи на род не све сти пре сре та ли су се ља ке ко ји су до ла
зи ли на пи ја цу и у са ра јев ску пра во слав ну цр кву, је ди ну у це лом кра ју, 
и охра бри ва ли их да упо тре бља ва ју на род но име, и да не до зво ле да их 
на зи ва ју по грд ним име ни ма или ра јом.66

Бо го љуб Пе тра но вић, као је дан од бу ди те ља на род не све сти, био је у 
исто вре ме укљу чен у тај ну срп ску ор га ни за ци ју за при пре му устан
ка у Бо сни. По сло ве око при пре ме устан ка во дио је „Срп ски од бор“, 
ко ји је осно ван у Бе о гра ду по чет ком 1862. го ди не, убр зо по до ла ску 
Или је Га ра ша ни на на че ло срп ске вла де.67 Пре ко Сте ва на Бог да но
ви ћа, срп ског по ве ре ни ка у Сла вон ском Бро ду, слао је Пе тра но вић 
из ве шта је о при ли ка ма у Са ра је ву и око ли ни.68 Османпа ша са знао је 
за ње гов рад и у ле то 1867. го ди не на ре дио срп ској пра во слав ној оп
шти ни да га от пу сти. Пе тра но вић је по сва ку це ну на сто јао да оста
не у Бо сни до про ле ћа на ред не го ди не, на да ју ћи се да ће у то вре ме 
по че ти уста нак, и да ће Ср би ја, за јед но са Грч ком, по зи ва ју ћи се на 
Крит ски уста нак, та да за си гур но да сту пи у рат. Ру ски кон зул у Са ра
је ву пи сао је да је Пе тра но вић ве о ма од ва жан, и да ће упра во он, ако 
хри шћа ни ус пе ју да сру ше тур ску власт, узе ти глав ну упра ву у Бо сни 
у сво је ру ке.69 

65 Ј. Цви јић, Бал кан ско по лу о стр во, нав. де ло, 422; Бо сна по чет ком 1858. го ди не, 
нав. де ло, 276; Ђор ђе До диг, Пра во сла вље у Бо сни, Је дан ис то ри ски по глед, Но ви 
Ис точ ник, 2, Са ра је во 1934, 51.

66 Бо сна по чет ком 1858. го ди не, нав. де ло, 259–260, 276; Ми ло рад Ек ме чић /
При каз/: Mark Pin son (izd.); The Mu slims of Bo snia and Her ze go vi na. Thi er Hi sto ric 
De ve lop ment from the Mid dle Ages to the Dis so lu tion of Yugo sla via (Har vard, Uni ver
sity Press, 1994, 187), Исто риј ски ча со пис, 42–43, Бе о град 1997, 407–411. Ста ра 
цр ква у Са ра је ву би ла је до вре ме на до ла ска пр вог ру ског кон зу ла у Са ра је во 
(1857) је ди на зи да на пра во слав на цр ква у сред њој Бо сни (у са ра јев ском и трав
нич ком сан џа ку) за око 80.000 пра во слав ног жи вља. Рет ке су би ле и цр кве брв
на ре или оне под ша то ром. 

67 Mi lo rad Ek me čić, Usta nak u Bo sni 1875–1878, Sa ra je vo 1973, 45–47; Не над 
Урић, Срп скоцр но гор ски од но си и пи та ње устан ка у Тур ској с по себ ним освр том 
на из ве шта је Ни ко ле Јо ва но ви ћа Ока на (1860–1866), ИЧ, 59, Бе о град 2010, 389.

68 Е. П. Шчу леп ни ков – П. Н. Стре мо у хо ву, Са ра је во, 17/29. VII 1867 (Ује ди ње на 
омла ди на срп ска и ње но до ба 1860–1975, Гра ђа из со вјет ских ар хи ва, Ода бра ла 
и при ре ди ла В. Н. Кон др атје ва, Но ви Сад 1977, 66 /док. 37/); Ва са Чу бри ло вић, 
Бо сан ски уста нак 1875–1878, дру го из да ње, При ре дио Здрав ко Ан то нић, Бе о
град 1996, 29–30; А. Ни ко лић, Опис рад ње, нав. де ло, 225 (нап. 96 – В. Вој во дић). 

69 Е. П. Шчу леп ни ков – Ази јат ском де парт ма ну, Са ра је во, 17/29. VI 1867 (Ује
ди ње на омла ди на срп ска, нав. де ло, 66 /док. 37/). 
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У пре пи сци са зва нич ни ци ма из Ср би је Бо го љуб Пе тра но вић оп шир
но је пи сао о свом ра ду у Са ра је ву, али ниг де ни је на вео да је по
сто јао тај ни од бор (дру штво) за ши ре ње срп ске на ци о нал не ми сли 
и име на. Са свим су у пра ву ис тра жи ва чи ко ји при ме ћу ју да у Бо сни 
ни је не до ста ја ло срп ског на ци о нал ног осе ћа ња и ми сли, и да са мим 
тим ни су ни би ла по треб на дру штва ко ја би се ба ви ла та квом вр стом 
про па ган де.70 Не до ста ја ла су са мо еле мен тар на по ли тич ка пра ва и 
сло бо де, и усло ви за све стра ни ји про свет ни и кул тур ни рад. У пи сму 
ко је је, ав гу ста 1875. го ди не, упу тио не ком чла ну срп ске вла де (ве ро
ват но пред сед ни ку вла де Да ни лу Сте фа но ви ћу), Пе тра но вић је ис та
као да је за се дам го ди на про ве де них у Са ра је ву, на раз не на чи не, и 
у свим при ли ка ма, „бу дио успа ва ни срп ски дух и пре мр лу на род ну 
сви јест“.71 Обра ћа ју ћи се на ме сни ку Јо ва ну Ри сти ћу, де цем бра 1869. 
го ди не, три ме се ца по сле про те ри ва ња из Бо сне, на вео је да су за 
вре ме ње го вог бо рав ка у Са ра је ву би ли оства ре ни „глав ни пој мо ви о 
срп ској на род но сти“.72 При том је сва ка ко ми слио на  хра бри је по ли
тич ко исту па ње срп ских пр ва ка и њи хо ву ве ћу од луч ност у тра же њу 
по ли тич ких, вер ских и про свет них пра ва.  

Пу ту ју ћи по са ра јев ској око ли ни ра ди ску пља ња на род них умотвo
рина, за тим и ра ди ор га ни зо ва ња че та за слу чај устан ка, Пе тра но
вић је ду бо ко про ни као у на род ни дух, у пр вом ре ду пра во слав ног 
ста нов ни штва у Бо сни. За пи сао је да се сво пра во слав но ста нов ни
штво у Бо сни и Хер це го ви ни осе ћа као срп ско. Тур ска упра ва га ји ла 
је бо шњач ко осе ћа ње и под сти ца ла пра во слав но ста нов ни штво да се 
из ја шња ва по кра јин ским име ном, као Бо сан ци или Бо шња ци, док су 
се све по ту ри це јед ним име ном на зи ва ли Тур ци ма. Мно ги му сли
ма ни у по ве ре њу су му го во ри ли да зна ју да су срп ског по ре кла, али 
су се, ипак, у скла ду са зва нич ним осман лиј ским ста но ви штем из
ја шња ва ли као Тур ци.73 Пе тра но вић је по све му су де ћи сма трао да 
је за срп ски на род у Бо сни сва ки на зив до ма ћег по ре кла по год ни ји 
од при хва та ња тур ског (или осман ског) име на, па је у са ра јев ском 
из да њу срп ских жен ских на род них пе са ма пред го вор по чео ре чи ма 
„Бра ћо Бо шња ци“.74 

Го ди на у ко јој је у зва нич ној ви ла јет ској штам па ри ји об ја вље на Пе
тра но ви ће ва збир ка срп ских на род них пе са ма (1867) би ла је пре

70 Вла ди мир Ћо ро вић, Омла дин ски по крет у Са ра је ву ше зде се тих го ди на XIX 
ве ка (Из са ра јев ске про шло сти), При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол
клор, XVI, 1, Бе о град 1936, 16–17.

71 Пи смо Б. Пе тра но ви ћа, Др ниш, 12/24. VI II 1875 (Н. Ки ли бар да, Бо го љуб Пе
тра но вић, нав. де ло, 247).

72 Б. Пе тра но вић – Ј. Ри сти ћу, Бе о град, 10/22. XII 1869 (Н. Ки ли бар да, Бо го љуб 
Пе тра но вић, нав. де ло, 224).

73 Пред го вор Бо го љу ба Пе тра но ви ћа за II књи гу на род них пе са ма – из Ар хи
ва СА НУ (Н. Ки ли бар да, Бо го љуб Пе тра но вић, нав. де ло, 250). Пе тра но ви ће ви 
пред го во ри за I и III књи гу пр вог из да ња пе са ма, и пред го вор Сто ја на Но ва ко
ви ћа за II књи гу, ни су штам па ни у из да њу из 1989. го ди не (Но вак Ки ли бар да, 
Бо го љуб Пе тра но вић као са ку пљач на род них пје са ма /Пред го вор у књи зи/: Срп
ске на род не пје сме из Бо сне и Хер це го ви не, Лир ске, Са ку пио Бо го љуб Пе тра но вић, 
Књи га пр ва, Са ра је во 1989, XXVII).

74 Срп ске на род не пје сме из Бо сне (жен ске), Ску пио их и на сви јет из дао је ро мо
нах Бо го љуб Пе тра но вић, учи тељ, у Са ра је ву, у Бо сан скови ла јет ској штам па
ри ји, 1867, III.
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лом на за по ло жај срп ског на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни. Са зна ње да 
би под ути ца јем срп ске про па ган де део му сли ман ског ста нов ни штва 
мо гао да се ује ди ни са Ср би ма, под срп ским име ном, иза зва ло је 
сна жне и до бро осми шље не про тив ме ре Османпа ше. По сле за бра
не уџ бе ни ка штам па них у Ср би ји, ко ји су упо тре бља ва ни у срп ским 
шко ла ма у Бо сни и Хер це го ви ни, по чео је про гон учи те ља, тр го ва ца, 
све ште ни ка и мо на ха. При кра ју на ме сни ко ва ња Османпа ше по ки
да не су ве зе са ста нов ни штвом ислам ске ве ро и спо ве сти, ко је су срп
ски про све та ри уз по моћ Кне же ви не Ср би је стр пљи во гра ди ли то ком 
ни за го ди на. Та лас про го на Ср ба из Бо сне и Хер це го ви не по чео је по
сле до но ше ња но вог за ко на о др жа вљан ству, ко ји је у слу жбе ном ли
сту бо сан ског ви ла је та об ја вљен фе бру а ра 1869. го ди не. Пре ма том 
за ко ну сви ста нов ни ци Тур ског цар ства, без об зи ра на ве ру и на род
ност, сма тра ни су у по ли тич ком сми слу као Осман ли је.75

У вре ме по хо да Омерпа ше Ла та са про тив бо сан скохер це го вач ких 
бе го ва, по чет ком пе де се тих го ди на, ме ђу до ма ћим му сли ма ни ма ја
ви ла се, та ко ђе, ми сао о по тре би да се му сли ман ско ста нов ни штво 
при бли жи хри шћа ни ма и да се за јед но с њи ма од у пре тур ским осва
ја чи ма, али тај по крет ме ђу њи ма ни је ус пео да за до би је ве ћи ути
цај. Бо сан скохер це го вач ки му сли ма ни по че ли су од тог вре ме на да 
пра ве раз ли ку из ме ђу „Тур чи на“ (до ма ћег му сли ма на) и „Тур ку ше“, 
то јест Осман ли је, од но сно пра вог Тур чи на.76 Иако су и са срп ске 
стра не по сто ја ли по ку ша ји при бли жа ва ња му сли ма ни ма сло вен ског 
по ре кла, због уза јам ног не по ве ре ња, ко је је би ло ла ко иза зва ти, цео 
по крет за осло бо ђе ње и ује ди ње ње са Ср би јом од ви јао се, ипак, ско
ро ис кљу чи во као срп ски и пра во слав ни.

III

Од сре ди не XIX ве ка по ро ди ца Јеф та но вић на ла зи ла се у сре ди шту 
зби ва ња у Бо сни, као нај и сту ре ни јем де лу Осман ског цар ства пре ма 
за па дној Евро пи. На сто ја ли су да очу ва ју до бре од но се са Тур ци ма и 
да све про ме не у бо сан ском ви ла је ту из во де по сте пе но, осла ња ју ћи 
се на но во до не се не за ко не и ме ђу на род не уго во ре, ко ји ма су ве ли ке 
си ле све ви ше при ти ска ле Пор ту да озбиљ ни је при сту пи по ли тич ким 
и еко ном ским ре фор ма ма. Тај но су по др жа ва ли срп ски на ци о нал ни 
по крет ко ји се осла њао на Ср би ју и Ру си ју, али су то увек чи ни ли вр
ло опре зно, та ко да им Тур ци ни кад ни су мо гли ни шта од ре ђе но да 
пре ба це.

У ве зи по кре та за бу ђе ње на род не све сти у Бо сни, ше зде се тих го ди на 
XIX ве ка, по ста вља се пи та ње др жа ња по је ди них чла но ва по ро ди це 
Јеф та но вић пре ма зби ва њи ма из тог вре ме на. Бу ду ћи да се Ан то ни је 
Јеф та но вић ка сни је при бли жио тур ским вла сти ма, од но сно, ка ко је 
за бе ле жио Хр ка ло вић, пре шао у вла ди ну стран ку, по сум ња ло се да је 

75 М. Ек ме чић, Ства ра ње Ју го сла ви је, 2, нав. де ло, 272.

76 Ša ban Ho džić, Po ziv ha dži Mu je Me ho vi ća upu ćen bo san skim mu sli ma ni ma i hri
šća ni ma, Gla snik arhivâ i Dru štva ar hi vi sta B i H, knj. I, Sa ra je vo 1961, 327–332. 
Иза овог по зи ва ко ји ни кад ни је упу ћен хри шћа ни ма ста ја ли су бе го ви и спа хи
је: „Сви до бро зна те да ми ту /у су ко бу са Омерпа шом/ са мо да је мо уза луд но 
жи во те и да бес ко ри сно уни шта ва мо и ис цр пљу је мо и се бе и ра ју, а то је за нас, 
сва ка ко, вр ло ло ше, јер ако на тај на чин бу де уни ште на ра ја, па ко ће нам он да 
ра ди ти, а ако уни шти мо са ми се бе, тим ће мо уни шти ти и бе глу ке и спа хи лу ке.“
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он ика да ствар но са ра ђи вао са на пред ним срп ским кру го ви ма. Хр ка
ло вић је на вео да су од са ра јев ских тр го ва ца и ме ња ча нов ца (са ра фа) 
у тај ни од бор, по ред Ан то ни ја Јеф та но ви ћа, би ли укљу че ни и Ни ко ла 
Па вло вић, Ва со Ха џи Ри стић и Ри сто Ха џи Ри стић.77 Од са ра јев ских 
тр го ва ца Пе тра но вић је ме ђу сво јим са рад ни ци ма по ме нуо са мо Ни
ко лу (Ни ку) Па вло ви ћа. Код Пе тра но ви ћа осе ћа се по тај ни ри ва ли тет 
пре ма Ко сти Ха џи Ри сти ћу, мла ђем бра ту тр гов ца Ри сте Ха џи Ри сти
ћа, ко ји је упо ре до с њим (Пе тра но ви ћем) при ку пљао срп ске на род не 
умо тво ри не у Бо сни.78 У пред го во ру на ме ње ном за дру гу књи гу срп
ских на род них пе са ма Пе тра но вић је на вео ка ко Ко ста Ха џи Ри стић, 
пре но што је он (Пе тра но вић) по чео да ску пља на род не пе сме, „ни је 
имао пој ма о тој рад њи“, а за тим је иду ћи ње го вим тра гом „под би рао“ 
већ при ку пље не пе сме, не оба ве шта ва ју ћи га о свом ра ду.79 

Од исто ри ча ра са мо се Вла ди мир Ћо ро вић оп шир ни је по за ба вио 
кул тур ним и пре по ро ди тељ ским ра дом са ра јев ских Ср ба у вре ме 
Османпа ше. Он је по себ ну па жњу по све тио омла дин ском по кре ту у 
Са ра је ву и ње го вим ве за ма са Ује ди ње ном омла ди ном срп ском.80 За 
раз ли ку од Бо го љу ба Пе тра но ви ћа и ње го вог кру га, ко ји је де ло вао 
под окри љем срп ске вла де, са ра јев ска мла деж би ла је ви ше ве за на 
за омла дин ске иде је. Из лич них бе ле жа ка Ко сте Ха џи Ри сти ћа за
кљу чио је Ћо ро вић да је ви ше са ра јев ских омла ди на ца, по сред ством 
те шањ ског учи те ља Сте ве Пе тра но ви ћа, и срп ског по ве ре ни ка у Сла
вон ском Бро ду Сте ве Бог да но ви ћа, одр жа ва ло ве зе са пр ва ци ма Ује
ди ње не омла ди не срп ске у Но вом Са ду и Бе о гра ду. Пр ва ци и јед
ног и дру гог по ли тич ког кру га по кри ва ли су свој рад кул тур ном и 
про свет ном де лат но шћу, по себ но при ку пља њем срп ских на род них 
умо тво ри на.

По сле пр ве скуп шти не Ује ди ње не омла ди не, ко ја је одр жа на у Но
вом Са ду, ав гу ста 1866. го ди не, осно ва но је ви ше омла дин ских по
дру жни ца у Ср би ји, ју жној Угар ској и Бо сни и Хер це го ви ни. У Са
ра је ву је кра јем исте го ди не осно ва но „Дру штво за ку пље ње на род
них умо тво ри на“, ко је је тре ба ло да по ста не сре ди ште омла дин ског 
оку пља ња у Бо сни и Хер це го ви ни.81  У омла дин ском кру гу на ла зио 

77 T. Her ka lo vić, Vor geschic hte der Oc cu pa tion, o. c., 18.

78 Ко ста и Ри сто Х. Ри стић би ли су си но ви Или је Х. Ри сти ћа, а уну ци Ха џи Ри
сте То до ро ви ћа. По што им је отац умро млад /1845/ ра ди ли су у тр го вин ској 
рад њи њи хо вих стри че ва Пе тра и Ва се /вид. нап. 32/ (Пред го вор у књи зи: Срп
ске на род не пје сме по ку пље не по Бо сни, Збир ка Ко сте Х. Ри сти ћа, у Бе о гра ду, у 
Др жав ној штам па ри ји, 1873, III–XV; М/итро по лит/ С/ава/ К/оса но вић/, Тр гов ци 
као мо на си, Ја вор, 4, Но ви Сад, 22. I 1884, 112; ОбичаиипѣснитурецкихьСер-
бовь, нав. де ло, 530–531; В. Ска рић, Са ра је во и ње го ва око ли на, нав. де ло, 161, 
247; Исти, Ак ци ја за по моћ глад ном на ро ду у Бос. Кра ји ни 1860. и 1861. г., ИД, II, 
219–221; T. Kru še vac, Ha dži ri stić, Kon stan tin, Lek si kon pi sa ca Ju go sla vi je, II, No vi 
Sad 1979, 357). Ко ста Ха џи Ри стић (1845–1870) пре ми нуо је млад, пре об ја вљи
ва ња ове збир ке пе са ма. Збир ка је об ја вље на сред стви ма из за ду жби не, ко ју је 
Ри стић  пред крај жи во та оста вио Срп ском уче ном дру штву. 

79 Н. Ки ли бар да, Бо го љуб Пе тра но вић, нав. де ло, 251 (при лог бр. 10).

80 В. Ћо ро вић, Омла дин ски по крет у Са ра је ву, нав. де ло, 14–15.

81 За ста ва, 89, у Пе шти, 14. де кем бра 1866, 4; Јо ван Скер лић, Омла ди на и ње на 
књи жев ност (1848–1871), Из у ча ва ња о на ци о нал ном и књи жев ном ро ман ти зму 
код Ср ба, Бе о град 1925, 94.
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се и Сте во Јеф та но вић Је лић, ко ји је ка сни је но сио са мо ово дру го 
пре зи ме. Не ма мо по у зда них по да та ка да ли је Гли го ри је Јеф та но вић 
са ра ђи вао у омла дин ском по кре ту са ра јев ских тр го ва ца и за на тли
ја. Зна мо са мо да је га јио на кло ност пре ма на пред ним по ли тич ким 
стре мље њи ма на кра ју на ме сни штва Османпа ше.82

По сре до ва њем ве ли ких си ла од но си из ме ђу Ср би је и Тур ске по че ли 
су у ово вре ме да се по пра вља ју. Апри ла 1867. го ди не ишао је кнез 
Ми ха и ло у Ца ри град на по кло ње ње сул та ну, што је био услов ве ли
ких си ла и Пор те да би до био на упра ву гра до ве у Ср би ји. У то вре ме 
ја ви ла се и за ми сао о мир ном ује ди ње њу Бо сне и Хер це го ви не са Ср
би јом. Ује ди ње ње не на сил ним (по ли тич ким) пу тем под ра зу ме ва ло 
је до бре од но се и са рад њу са бо сан скохер це го вач ким му сли ма ни
ма. Ве ли ки по бор ник те са рад ње био је на да ре ни и ра но пре ми ну ли 
Ко ста Ха џи Ри стић, ко ји би се мо гао озна чи ти као во ђа са ра јев ске 
омла ди не. Он је био у ве зи са ви ше ли ца из Ср би је, ме ђу ко ји ма је 
нај у ти цај ни ји био Мој си је (Мо ја) Га ври ло вић, су ди ја Ка са ци о ног су
да, бли зак кне зу Ми ло шу и кне зу Ми ха и лу још од њи хо ве пр ве вла де. 
Тр го вач ка омла ди на у Бо сни при хва ти ла је стра те ги ју о ује ди ње њу 
мир ним пу тем, па је у кру гу бли ском Ри сти ћу и Сте ви Пе тра но ви
ћу ор га ни зо ва но при ку пља ње пот пи са за пе ти ци ју срп ском кне зу. 
Османпа ша по ру чио је Ха џи Ри сти ћи ма да Ко ста пре ста не с та квим 
аги та ци ја ма, на го ве шта ва ју ћи да би у су прот ном мо гао да га про гла
си ти за ма ло ум ног. Пе ти ци ју са 80.000 пот пи са, ко ју је по ред Ср ба 
пот пи сао и из ве стан број му сли ма на, уру чи ла је кне зу Ми ха и лу исте 
го ди не Со фи ја (Со ка) Пе тра но вић, су пру га Сте ве Пе тра но ви ћа.83

Ци ље ви ове две гру па ци је срп ских на ци о нал них де лат ни ка ни су се у 
осно ви раз ли ко ва ли, са мо је сва кој од њих би ла на ме ње на раз ли чи та 
уло га. Упо ре до с под но ше њем пе ти ци је на ста вље не су тај но при пре
ме за уста нак и рат са Тур ском, по што се у ује ди ње ње мир ним пу тем 
ни је су ви ше ве ро ва ло. Оно што ни јед ни ни дру ги ни су мо гли на вре
ме да при ме те, са зна ју или осе те, би ла је ве ли ка по ли тич ка ве шти на 
бо сан ског на ме сни ка Османпа ше. Он је ус пео да про ва ли це лу срп
ску за ве ре нич ку де лат ност и још исте го ди не по чео је да про го ни и 
за тва ра ње не глав не ак те ре. По не ким све до че њи ма у то ме га је пот
по мо гла Аустри ја, ко ја је већ уве ли ко би ла рас про стр ла сво ју про па
ган ду у Бо сни и Хер це го ви ни. Османпа ша је већ не ко ли ко го ди на  
ства рао за ве ру око кне за Ми ха и ла, уви ђа ју ћи да он др жи у ру ка ма 
све ни ти спољ не по ли ти ке Ср би је. Фра Гр га Мар тић за бе ле жио је да 
је два пу та за те као код Османпа ше јед ног од бра ће Ра до ва но ви ћа, 
ко ји су, ју на 1868. го ди не, у Ко шут ња ку уби ли кне за Ми ха и ла.84 Ка

82 В. Ска рић, Са ра јев ска ма ха ла Фер ха ди ја, нав. де ло, 224; В. Ћо ро вић, Омла
дин ски по крет у Са ра је ву, нав. де ло, 14; Га вро Вуч ко вић, Роп ство у сло бо ди или 
огле да ло прав де у Бо сни, Пр ва све ска, Но ви Са д 1872, 80.

83 Р. Ха џиРи стић, Кон стан тин Ха џиРи стић, нав. де ло, 365; Ди ми три јеМи та 
Кли цин, Спо ме ни ца Сте ве Пе тра но ви ћа, на ци о нал ног бор ца, 1835–1913, Од лом
ци из исто ри је Цр не Го ре 1859–1864, Бо сне 1865–1878 и Ср би је 1879–1900, Но
ви Сад 1937, 14–17; А. Ни ко лић, Опис рад ње, нав. де ло, 224 /нап. 94/. 

84 Dr Ras ti slav Dr ljić, Jed no neo bja vlje no dje lo fra Gr ge Mar ti ća – pri go dom 150go
di šnji ce ro đe nja (1822–1972), Ži vot, 8, Sa ra je vo, av gust 1972, 200; В. Чу бри ло вић, 
Бо сан ски уста нак, нав. де ло, 33–34; Н. Урић, Срп скоцр но гор ски од но си, нав. де
ло, 415–416.
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да је рад срп ских тај них ор га ни за ци ја до шао под удар тур ских вла
сти, не ки од за ве ре ни ка би ли су про те ра ни, дру ги су са ми по бе гли 
из Бо сне, док су се по не ки од њих при ла го ди ли но вим при ли ка ма и 
при хва ти ли са рад њу са тур ским вла сти ма. Ко ста Ха џи Ри стић умро 
је баш у вре ме ка да је за по чео но ви та лас про го на срп ских по ве ре
ни ка (1870). Пре то га, по ку шао је Османпа ша, при кра ју сво га на
ме сни штва, да упо тре би Сте ву (Јеф та но ви ћа) Је ли ћа да про ва ли и 
обе ло да ни оба ве штај ни рад Сте ве Бог да но ви ћа, али овај ни је на то 
при стао. Од ла зак у Сла вон ски Брод ис ко ри стио је Је лић да упо зо ри 
Бог да но ви ћа да се чу ва, а за тим је пре бег ао у Ср би ју.85 

Пре ла зак Ан то ни ја Јеф та но ви ћа на тур ску стра ну, по сле про ва ле 
тај ног срп ског ра да за осло бо ђе ње Бо сне и Хер це го ви не, сва ка ко не 
ис кљу чу је мо гућ ност да је он ра ни је са ра ђи вао са на пред ном срп
ском омла ди ном.86 Ује ди ње на омла ди на срп ска ишла је тра гом ве
ли ких срп ских про све ти те ља – Све тог Са ве, До си те ја Об ра до ви ћа и 
Ву ка Ка ра џи ћа. Оку пља ла је све дру штве не сло је ве срп ског на ро да, 
без об зи ра на др жав не гра ни це. По ред мла ђе срп ске ин те ли ген ци
је нај ви ше при ста ли ца има ла је у сло бод ним про фе си ја ма, у пр вом 
ре ду у тр го вач ком и за на тлиј ском ста ле жу.87 У омла дин ском кру гу 
у Са ра је ву, ко ји се оку пљао око Ко сте Ха џи Ри сти ћа и учи те ља Јо
ве Рај ко ви ћа, на ла зи ли су се углав ном мла ђи тр гов ци и за на тли је.88 
Мно ги од њих би ли су ру со фи ли, док је не ке од њих ру ски кон зул 
у Са ра је ву, Алек сеј Н. Ку др јав цев, озна чио као ру ске аген те. Пре ко 
Пе тра Ха џи Ри сти ћа, Ко сти ног стри ца, Мо сков ски до бро твор ни сло
вен ски ко ми тет слао је по моћ Ср би ма у Бо сни. По сле ње го ве смр ти, 
ок то бра 1869. го ди не, но вац је слат по сред ством Ри сте Ха џи Ри сти
ћа, бу ду ћег зе та Ма ној ла Јеф та но ви ћа, и са ра јев ског бан ка ра Ђор ђа 
Рај ко ви ћа.89

Тр гов ци у Бо сни има ли су и у ра ни јим вре ме ни ма зна чај ну уло гу 
у не го ва њу на род них пре да ња и ши ре њу пи сме но сти. Они су вр ло 
ра но до шли у до дир са сред њо е вроп ским кул тур ним и на уч ним сре

85 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 Б и Х, 2, Бе о град 1997, 213.

86 В. Ска рић ни је на вео Ан то ни ја Јеф та но ви ћа ме ђу при пад ни ци ма на пред не 
са ра јев ске омла ди не. В. Ћо ро вић по ми ње да је Т. Хр ка ло вић по ред Бо го љу ба 
Пе тра но ви ћа на вео Ни ку Па вло ви ћа, Ан то ни ја Јеф та но ви ћа, Ва су и Ри сту Ха
џи Ри сти ћа, али до да је да му „о том дру штву ни је ни шта бли же по зна то, иако 
Хер ка ло вић да је по дат ке ко ји не из гле да ју збр ка ни“. (В. Ћо ро вић, Омла дин ски 
по крет у Са ра је ву, нав. де ло, 12).

87 Ј. Скер лић, Омла ди на и ње на књи жев ност, нав. де ло, 121–122, 124, 131–132; 
Ва са Чу бри ло вић, Исто ри ја по ли тич ке ми сли у Ср би ји XIX ве ка, Бе о град 1958, 
240.

88 Од тр го ва ца на во де се бра ћа Ко ста и Ри сто Ха џи Ри стић, Ни ко ла Па вло вић, 
Ни ко Бе са ро вић, бра ћа Гли го ри је и Ви дак Ха џи Ава ку мо вић, Ан то ни је Јеф та
но вић и Сте во Јеф та но вић Је лић (В. Ска рић, Из са ра јев ске про шло сти, нав. де
ло, 222; Исти, Са ра је во и ње го ва око ли на, нав. де ло, 247–248; В. Ћо ро вић, Омла
дин ски по крет у Са ра је ву, нав. де ло, 11–12, 14; Во ји слав Мак си мо вић, Вук и 
сљед бе ни ци, Ср би ње 1997, 134–140, 196; T. Kru še vac, Ha dži ri stić, Kon stan tin, nav. 
de lo, 357).

89 Ју го сло ве ни и Ру си ја, До ку мен ти из ар хи ва М. Ф. Ра јев ског 40–80 го ди не XIX 
ве ка, Том II, књ. 1, Бе о град 1989, 316–317; М. Ек ме чић, Ства ра ње Ју го сла ви је, 
2, нав. де ло, 181–182.
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ди шти ма, у ко ји ма је, пре не го што су та кви цен три обра зо ва ни у 
ма тич ним срп ским зе мља ма, срп ска про све та и кул ту ра до жи ве ла 
сво је пр ве ве ли ке уз ле те. У ра ни јим ве ко ви ма то су би ли Ве не ци ја и 
Трст, за тим Беч и Пе шта. Од по чет ка три де се тих го ди на XIX ве ка у 
про да ји књи га Ву ка Ка ра џи ћа у Бо сни по сре до ва ле су тр го вач ке ку
ће Бу ди мли ћа и Бе сарâ. То ком че тр де сетих и пе де се тих го ди на XIX 
ве ка као Ву ков стал ни са рад ник по себ но се ис ти цао Ге ор ги је (Ђор
ђе) Бу ди млић. У вре ме Пр вог срп ског устан ка ње го ва је по ро ди ца 
снаб де ва ла оруж јем уста ни ке у Ср би ји.90 Осни ва ње шко ла и ја ча про
свет на де лат ност обич но је ишла упо ре до с раз во јем тр го ви не. Ко
ста Ха џи Ри стић, ко ји је то ком ше зде се тих го ди на три пу та по се тио 
Те шањ, где је од 1864. го ди не као учи тељ ра дио Сте во Пе тра но вић, 
за бе ле жио је да су срп ски тр гов ци у овом гра ду би ли вр ло моћ ни и да 
су се са му сли ма ским тр гов ци ма над ме та ли ко ће од не ти пре ва гу.91

Од срп ских тр го ва ца из Са ра је ва био је прог нан са мо Ни ко ла Па
вло вић, док су дру ги на вре ме на пу сти ли Бо сну, или се при ла го ди ли 
но вим при ли ка ма. Па вло вић је ра ди тр го ви не ду же вре ме бо ра вио у 
Ца ри гра ду, ода кле се вра тио с ве ли ким бо гат ством. Пред о се ћа ју ћи 
да би мо гао би ти ухап шен, на пу стио је Са ра је во, ок то бра 1869. го ди
не, и до шао у Бе о град. При ли ком при је ма код на ме сни ка Ми ли во ја 
Пе тро ви ћа Бла знав ца и Јо ва на Ри сти ћа об ја шња вао је да је стра дао 
од Ту ра ка ра ди на ци о нал ног ра да и да му је из истих раз ло га ра ни је 
у Лив ну уби јен отац. По др жа ли су га Бо го љуб Пе тра но вић и Ни ко ла 
Јо ва но вић Окан. По след њи је на сли чан на чин пре бе гао у Ср би ју у 
вре ме устан ка 1858. го ди не. О ње му су у то вре ме та ко ђе кру жи ле 
при че да је по бе гао за то што је про пао у тр го ви ни. Па вло вић је твр
дио да му је тур ска вла да оста ла ду жна пре ко осам ми ли о на гро ша 
и да га је про те ра ла да не би мо ра ла да вра ти дуг.92 У Тур ској је по
сто јао за кон пре ма ко јем је сва ко ко са мо вољ но на пу сти зе мљу био 
ис кљу чен од на сле ђа. Та кви су би ли озна че ни као из да ји це, без об зи
ра што су зе мљу мо ра ли да на пу сте бе же ћи од на си ља.93 На ме сни ци 
су обе ћа ли Па вло ви ћу да ће у Ца ри гра ду по кре ну ти пи та ње ње го ве 
имо ви не.

90 Са бра на де ла Ву ка Караџића, књ. XXIV, При ре дио Го луб До бра ши но вић са 
са рад ни ци ма, Бе о град 1989, 279 (док. 163); књ. XXVII, Бе о град 1994, 148–149 
(док. 46); Н. Урић, Бу ди млић Ђор ђе Д. /и/ Бу ди млић Јо ван, СБР, 1, Но ви Сад 
2004, 856–857.

91 Ко ста Ха џи Ри стић, Опис Те шња и ње го ве око ли не, Ар хив СА НУ, бр. 9275/1, 
стр. 8; H. Kre še vlja ko vić, Esna fi i obr ti u Bo sni i Her ce go vi ni, nav. de lo, 358–360. У 
Те шњу је пред крај тур ске вла да ви не би ло 294 тр гов ца и за на тли је. Срп ска пра
во слав на оп шти на осно ва на је ов де 1840. го ди не.

92 Пи смо од 11/23. V 1871, Ар хив СА НУ, ЈР, XII/3, 52; M. Ek me čić, Usta nak u 
Bo sni, nav. de lo, 43, 55. Па вло вић је твр дио да је, по ред сред ста ва  ко ја је дао на 
по зај ми цу тур ској вла ди и ра зним ли ци ма, у Са ра је ву оста вио до бра у вред но
сти од пре ко 184.000 гро ша. Па вло ви ће вог име на, за и ста, не ма на спи ску бо
сан скохер це го вач ких тр го ва ца и за на тли ја ко ји су па ли под сте чај од 1867. до 
1877. го ди не. Х. Кре ше вља ко вић је на чи нио по пис сте ча је ва у ви ла је ту пре ма 
слу жбе ном ли сту „Бо сна“, ко ји је по чео да из ла зи 1866. го ди не. Пи сац на по ми
ње да му од 616 бро је ва, ко ји су из а шли у на ве де ном пе ри о ду, ни су би ла до ступ
на 44 бро ја (H. Kre še vlja ko vić, Ste ča je vi u Bo sni /1867–1877/, Na rod na sta ri na, 34, 
Za greb 1934, 189–192).

93 Р. Љу шић, Спо ме ни ца и про ше ни је Сте ве Бог да но ви ћа, нав. де ло, 219.
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По сле Ма ној ло вог по вла че ња из по ли тич ког и јав ног жи во та, 1869. 
го ди не, иза бран је у ви ла јет ски меџ лис и за од бор ни ка срп ске пра
во слав не оп шти не Ан то ни је Јеф та но вић. Га вро Вуч ко вић пи сао је да 
је Ан то ни је Јеф та но вић са ми тро по ли том Ди о ни си јем II Или је ви
ћем био глав ни кри вац што се са ра јев ска цр кве ношкол ска оп шти
на, 1870. го ди не, код суд ског ислед ни ка Са фетпа ше ни је за у зе ла 
за ухап ше не срп ске по ве ре ни ке, ме ђу ко ји ма се и он на ла зио. Ду
же вре ме сум њи чен у но во сад ској „За ста ви“ да је тај но са ра ђи вао са 
Османпа шом, Вуч ко вић је по сле бекства из за тво ра у Акри (у Ма лој 
Ази ји) оп ту жио Ан то ни ја Јеф та но ви ћа да је он био глав ни па шин до
у шник, а да је кри ви цу за про го не Ср ба, за јед но са ми тро по ли том, 
ве што пре ба ци  вао на дру ге. Од би ја њем са рад ње са Ди о ни си јем II, 
због че га га је Ва се љен ска па три јар ши ја на кра ју мо ра ла по ву ћи из 
Са ра је ва (1872), са ра јев ска на род ноцр кве на оп шти на по сред но је 
у том спо ру по др жа ла Вуч ко ви ћа, ко ји се  с до брим на ме ра ма, али 
без до вољ но нов ца и по ли тич ког уме ћа, при том и са сла бим зна њем 
тур ског и грч ког је зи ка, упу стио у ре ша ва ње на род них по сло ва у Ца
ри гра ду.94 Из ве шта чи ма из Бо сне, чи ји су до пи си то ком 1874. го ди не 
об ја вљи ва ни у бе о град ском „Ис то ку“, Ан то ни је Јеф та но вић, ко ји је 
иро нич но на зи ван Ан то нић ефен ди јом, ни је био оми ље на лич ност. 
Из тих до пи са са зна је мо да је имао тур ски ор ден Ме џи ди је. Де цем
бра 1875. го ди не пао је под сте чај. Ти ме је био при си љен да се још 
ви ше ве же за тур ске вла сти.95 

Ан то ни је је имао ва жну уло гу у ор га ни зо ва њу от по ра аустро у гар ској 
оку па ци ји. Ав гу ста 1878. го ди не, ка да се про тив нич ка вој ска већ при
бли жа ва ла Са ра је ву, иза бран је за за ме ни ка ше фа На род ног од бо ра, 
шеј ха Му ха ме да Ха џи ја ма ко ви ћа, ко ји је био во ђа от по ра од лу ка
ма Бер лин ског кон гре са да се Бо сна и Хер це го ви на пре да на упра
ву АустроУгар ској. У ве зи ор га ни зо ва ња от по ра по слат је у Кло ко те 
Ан то ни јев син Ко ста дин (Ко ста) Јеф та но вић. Ка да се рас па ла тур ска 
власт Ха џи ја ма ко вић је, са хо џом Ка ук чи јом, са ста вио тај ну адре
су, у ко јој је од Мах зар па ше тра жио да сви Бо шња ци и Хер це гов ци 
за јед нич ки бра не зе мљу од Цр не Го ре, Ср би је и АустроУгар ске. Он 
је до кра ја остао нај фа на тич ни ји за го вор ник от по ра аустро у гар ској 
вој сци. Ка да је ве ћи ни чла но ва на бр зи ну обра зо ва не на род не вла де 
от пор из гле дао са свим уза лу дан, омео је до но ше ње за кључ ка да се 
Са ра је во пре да без от по ра. По ула ску аустро у гар ске вој ске у Са ра је
во обо ји ца су (Ха џи ја ма ко вић и Ка ук чи ја) по гу бље ни.96 Ан то ни је је 
јед но вре ме био у не ми ло сти аустро у гар ских вла сти, а за тим је по
ста вљен за чла на ко ми си је за уџ бе ни ке, ко ју је зе маљ ска вла да обра
зо ва ла 1883. го ди не. По сле оку па ци је ни је имао зна чај ни ју уло гу у 
по ли тич ком жи во ту Бо сне.97

94 Га вро Вуч ко вић, Роп ство у сло бо ди или огле да ло прав де у Бо сни, Дру га све ска, 
у Но во ме Са ду 1872, 74–75, 77–78; Ivo An drić, O Ga vri Vuč ko vi ću i po vo dom nje ga, 
Sa bra na dje la Ive An dri ća, knj. XI II, Do pu nje no iz da nje, Sa ra je vo 1981, 164–178; 
М. Ек ме чић, Ства ра ње Ју го сла ви је, 2, нав. де ло, 182.  

95 Ис ток, бр. 60, Бе о град, 20. VI 1874, 3; br. 73, 31. VII 1874, 3; H. Kre še vlja ko vić, 
Ste ča je vi u Bo sni, nav. de lo, 191. 

96 Ham di ja Kre še vlja ko vić, Sa ra je vo u do ba oku pa ci je Bo sne 1878, Iza bra na dje la, IV, 
Sa ra je vo 1991, 76, 132–134, 137–138; Алек са Ј. По по вићСа рај ли ја, Ха џиЛо ји на 
бу на у Бо сни, Бе о град 1897, 49; Ham di ja Ka pi džić, Her ce go vač ki usta nak 1882. go
di ne, Sa ra je vo 1973, 11–12.

97 То дор Кру ше вац, Са ра је во под аустроугар ском упра вом 1878–1918, Са ра је во 
1960, 399–400.
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IV

Од мно го ве ће ва жно сти у свим тим до га ђа ји ма, ко ји би се јед ним 
име ном мо гли озна чи ти као му ко трп но са зре ва ње срп ског осло бо
ди лач ког по кре та у Бо сни и Хер це го ви ни, би ло је др жа ње Ма ној ла 
Јеф та но ви ћа, ро до на чел ни ка по ро ди це из ко је је по те као бу ду ћи во
ђа срп ског ауто ном ног по кре та. О Ма ној ло вом др жа њу у то вре ме 
са вре ме ни ци су из ре кли са свим опреч не су до ве. Нај ве ћу па жњу и 
нај жуч ни је по ле ми ке иза зва ло је др жа ње Ма ној ла Јеф та но ви ћа пре
ма Ва си Пе ла ги ћу, на став ни ку ба ња луч ке бо го сло ви је, у вре ме ка да 
је про тив ње га у Са ра је ву по ве ден ис тра жни по сту пак.

Ва су Пе ла ги ћа упу ти ла је у Ба ња лу ку срп ска вла да на пред лог ми
тро по ли та Ми ха и ла, сеп тем бра 1866. го ди не. Он је отво рио и био 
глав ни пре да вач у ба ња луч кој бо го сло ви ји, пр вој од три бо го слов ске 
шко ле, ко је је вла да пред ви де ла да отво ри у Тур ској. Ове бо го сло ви је 
има ле су за да так да спре ма ју учи те ље за основ не шко ле у за гра нич
ним кра је ви ма. Пр во бит на за ми сао вла де би ла је да се у за гра нич
ним кра је ви ма отво ри не ко ли ко учи тељ ских шко ла, али се од то га 
од у ста ло, по што су Тур ци не ра до гле да ли на по ди за ње ви ших све тов
них за во да, стра ху ју ћи да би се срп ски на род на тај на чин мо гао оте
ти њи хо вој кон тро ли.98 Од отва ра ња бо го слов ских шко ла тур ске вла
сти ни су за зи ра ле, бу ду ћи да је ви ша цр кве на хи је рар хи ја, под чи јом 
су се упра вом ове шко ле на ла зи ле, би ла стра ног по ре кла, и, с рет ким 
из у зе ци ма, ни је се мно го тру ди ла око про све ћи ва ња и на ци о нал ног 
уз ди за ња срп ског на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни и Ста рој Ср би ји.

У вре ме су ђе ња Ма ној ло Јеф та но вић био је члан ви ла јет ског Управ
ног ве ћа (Меџ ли си ида ре), ко је је пред ста вља ло не ку вр сту са ве та 
бо сан ског ва ли је. Управ но ве ће би ло је са ста вље но од стал них чла
но ва (вла ди них чи нов ни ка) и чла но ва ко ји су би ра ни од стра не по је
ди них кон фе си ја. Иза бра ни део ве ћа имао је по ло ви ну хри шћан ских 
(пра во слав них и ка то ли ка) и по ло ви ну му сли ман ских за ступ ни ка, 
а од оста лих ве ро и спо ве сти обич но јед ног Је вре ји на. На че лу пр вог 
бо сан ског ви ла јет ског ве ћа, иза бра ног 1865. го ди не, по сле ре фор
ме др жав не упра ве, на ла зио се ва ли ја Ше риф Османпа ша, уз ко јег 
се на ла зи ло не ко ли ко ви ших ви ла јет ских слу жбе ни ка. Пра во слав но 
ста нов ни штво бо сан ског ви ла је та иза бра ло је у пр во Управ но ве ће 
Ма ној ла Јеф та но ви ћа, што по ка зу је да је срп ска оп шти на у Са ра је
ву и у ово вре ме би ла нај у глед ни ја и нај у ти цај ни ја у Бо сни, а он њен 
нај у глед ни ји члан.99

Ис пи ти ва ње Ва се Пе ла ги ћа во дио је сам ва ли ја у при су ству свих за
ин те ре со ва них чла но ва ве ћа. Ис пи ти ва ње је тра ја ло осам ме се ци, од 
апри ла 1869. до по чет ка ок то бра исте го ди не, ка да је Пе ла гић по
слат у за то че ње у Ку та ју (Ћу та ју) у Ма лој Ази ји. Фра Гр га Мар тић 
за бе ле жио је у сво јим успо ме на ма да је Ма ној ло Јеф та но вић на су ду 
бра нио Ва су Пе ла ги ћа, али је Ко ста Угри нић, до пи сник „За ста ве“ из 
Ста ре Гра ди шке, на су прот то ме, пи сао да се он при ли ком су ђе ња др

98 У том сми слу го во рио је Ра шидефен ди ја у ви ла јет ском меџ ли су код Осман
па ше, ју ла 1865. го ди не (Ви дов дан, 82, у Бе о гра ду, 27. ју ла 1865, 1; Ри сто Бе
са ро вић, Ва со Пе ла гић, Са ра је во 1951, 30, 35–38; Не над Урић, Срп ска шко ла у 
Ви ше гра ду /1865–1875/, ИЧ, 57, Бе о град 2008, 267–268).

99 В. Ска рић, Са ра је во и ње го ва око ли на, нав. де ло, 249; A. S. Ali čić, Ure đe nje bo
san skog eja le ta, nav. de lo, 102–103; Г. Вуч ко вић, Роп ство у сло бо ди, I, нав. де ло, 76.
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жао не за ин те ре со ва но. Бу ду ћи да је Пе ла гић, по ред на ци о нал них, 
про по ве дао и иде је о со ци јал ној прав ди, због че га је од стра не Ту ра
ка био про гла шен за бун тов ни ка и от пад ни ка од вла сти, до пи сни ци 
срп ских но ви на из во ди ли су за кљу чак да су тур ске вла сти ус пе ле да 
за пла ше нај бо га ти је срп ске тр гов це, и да их та ко од вра те да му пру
же по моћ.100 

Иако се Пе ла гић по до ла ску у Бо сну и Хер це го ви ну ни је др жао упут
ста ва ко је је до био од пред сед ни ка срп ске вла де и ми ни стра ино стра
них де ла Или је Га ра ша ни на, да пу тем шко ле по сте пе но ра ди на про
свет ном, кул тур ном и еко ном ском по ди за њу на ро да, због осе тљи во
сти срп ског јав ног мње ња, ко је је под ути ца јем Ује ди ње не омла ди не 
срп ске оче ки ва ло од луч ни ју ак ци ју Ср би је за осло бо ђе ње Бо сне и 
Хер це го ви не и Ста ре Ср би је, др жа ње пре ма ње му у тим тре ну ци
ма по ста ло је кри те ри јум на ци о нал ног осе ћа ња и са ве сти. За то су 
све ве сти у срп ским ли сто ви ма о су ђе њу Пе ла ги ћу пре у ве ли ча ва не, 
а ње му при да ван оре ол му че ни ка за срп ску ствар.101 Ата на си је Ни
ко лић ко ји је ду ги низ го ди на во дио срп ску про па ган ду у за гра нич
ним кра је ви ма и знао од сту па ња Пе ла ги ћа од за цр та них смер ни ца 
срп ске по ли ти ке, из нео је о ње му ве о ма не по во љан суд. За ње га је 
Пе ла гић био „из о па чен чо век“, „ве тро го ња“, „по ква ре но и ни штав но 
ство ре ње“.102 Бо го љуб Пе тра но вић, ко ји је у то ку су ђе ња до шао с њим 
у су коб, пи сао је, да је Пе ла гић сво јим „лу дим“ по ступ ком „по тре сао 
оп шти по ло жај спо соб ни јих учи те ља у Бо сни“.103

У свом жи во то пи су Пе ла гић је са искре ном за хвал но шћу опи сао др
жа ње срп ске оп шти не и свих Ср ба у Са ра је ву то ком про це са ко ји је 
во ђен про тив ње га. За вре ме су ђе ња до шао је у су коб је ди но с Пе тра
но ви ћем, ка ко је сам ка сни је т вр дио, из чи сто на чел них раз ло га. По
што је Пе тра но вић у то вре ме био је дан од сту бо ва тај не срп ске ор га
ни за ци је у Са ра је ву, Пе ла гић је тим не по треб ним су ко бом и јав ном 
по ле ми ком са њим, све сно или не све сно, сла био по ло жај срп ских 
учи те ља и на род ноцр кве не оп шти не у Са ра је ву, а са мим тим и срп
ских про све ти тељ ских на сто ја ња у Бо сни и Хер це го ви ни у це ли ни. 
Пе тра но вић је уско ро по об ја вљи ва њу Пе ла ги ће вог пи сма, упе ре ног 
про тив ње го вог ра да у срп ској шко ли у Са ра је ву, био при ну ђен да на
пу сти Бо сну. Иако Пе ла гић у сво јим се ћа њи ма ни је по ме нуо Ма ној
ла, ни ти би ло ко јег дру гог чла на по ро ди це Јеф та но вић, с пра вом би 

100 Fra Gr go Mar tić, Za pam će nja (1829–1873), Iza bra na dje la, III, Sa ra je vo 1990, 
322; „За ста ва“ о Бо сни и Хер це го ви ни, I, При ре дио Хам ди ја Ка пи џић, Са ра је во 
1953, 181, 195.

101 Ка кво је рас по ло же ње вла да ло у вре ме Пе ла ги ће вог за то че ња по ка зу је пи
смо ба ња луч ког тр гов ца Јо ве С. Бил би је: „Ових да на до би смо при ват ну вјест, да 
је наш ниг да не за бо ра вље ни Ср бин Го спо дин Ар хи ман. Пе ла гић, про шли да на 
ту де у Бе о град до шао, за ко је вас нај то пли је и срп ски мо лим, да ми од ма од го
во ри те да ли је за ји ста из ба ви јо се из про кле тог роб ства и да ли је ту до шао? Ако 
ко јом сре ћом бу де до шао ту де, то Вас при ја тељ ски мо лим, да га ка ко од стра не 
мо је та ко и од стра не све по ште не бра ће искре но и брат ски по здра ви те, из ја вив
ши му не ис ка за ну на шу ра дост за ње го во осло бо ђе ње; а у име мо је мо лим вас да 
га брат ски за гр ли те и по љу би те.“ (Ј. Бил би ја – Ни ко ли Па вло ви ћу, Ба ња лу ка, 3. 
Апри ла 1871, Ар хив СА НУ, ЈР, XII/3, 51).

102 А. Ни ко лић, Опис рад ње, нав. де ло, 179, 193–194.

103 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 књи зи/: 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, 35.
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се мо гло за кљу чи ти да се ње го ва за хвал ност од но си ла и на ову углед
ну и моћ ну срп ску по ро ди цу, ко ја је има ла нај ве ћи ути цај у срп ској 
оп шти ни. У сво јим успо ме на ма, по ред Пе тра но ви ћа, по ме нуо је по 
име ну је ди но ве ро у чи те ља срп ских шко ла, ар хи ман дри та Са ву Ко са
но ви ћа, ко ји је уочи ње го вог про го на из Бо сне пред срп ским „оп ште
ством“ одр жао дир љив го вор.104 

Ко ста Угри нић (Сто јан Унић) при па дао је ле вом кри лу Ује ди ње не 
омла ди не срп ске, ко јем је при па дао и Ва со Пе ла гић. Био је до пи сник 
„За ста ве“ од 1867. до 1874. го ди не. У то вре ме у овом ли сту стал но 
су се во ди ле рас пра ве о нео п ход но сти устан ка и ра та са Тур ском.105 
У Угри ни ће вим опи си ма до га ђа ја и ка рак те ри за ци ји по је ди них лич
но сти ви дљи ва су че сто уоп шта ва ња, као и до след но на сто ја ње да сва 
зби ва ња на по ли тич кој сце ни у Бо сни и Хер це го ви ни об ја сне у скла
ду с по ре клом, ма те ри јал ним ста њем и дру штве ним по ло жа јем ли ца 
о ко ји ма је пи сао. Имућ ни срп ски тр гов ци код ње га јед но став но ни су 
мо гли да до би ју по вољ ну оце ну. Мно ге Ср бе из Бо сне, ко ји су по
сле уби ства кне за Ми ха и ла осе ти ли опа сност од про ва ле срп ских ор
га ни за ци ја, и за то на сто ја ли да из бег ну су ко бе с тур ским вла сти ма, 
Угри нић је у сво јим до пи си ма озна чио као тур ске до у шни ке. Та ко је 
и Га вру Вуч ко ви ћа на звао Османпа ши ним шпи ју ном, иако је он био 
је дан од рет ких Ср ба ко ји се усу дио да жал бе хри шћа на са оп шти ва
ли ји и да их из не се пред до ма ћу и стра ну јав ност. При ли ком су ђе ња 
у Са ра је ву, 1870. го ди не, Вуч ко вић је ова кву вр сту до пи сни ка на звао 
ла жним ро до љу би ма, ис ти чу ћи пред тур ским ислед ни ком да је због 
њих на пи сао књи гу Роп ство у сло бо ди, чи ји је ру ко пис, за јед но са це
ло куп ном ње го вом пи са ном за о став шти ном ко ја је би ла за пле ње на, 
по слу жио за по ди за ње оп ту жни це.106

Та кав ма нир при опи су по ли тич ких зби ва ња и дру штве ног ста ња у де
се тле ћу пред уста нак 1875. го ди не био је ка рак те ри сти чан и за мно
ге дру ге срп ске но ви на ре и пу бли ци сте тог вре ме на. Ру ски кон зул у 
Са ра је ву Ев граф Шчу леп ни ков при ме тио је да сло вен ска штам па у 
Хаб збур шкој мо нар хи ји на не какав чу дан на чин пре те ру је пи шу ћи о 
мо гућ но сти устан ка у Бо сни и Хер це го ви ни. У пи сму Ни ко ла ју Иг ња
ти је ву, ру ском по сла ни ку у Ца ри гра ду, ис та као је да је са свим убе ђен 
да та кве члан ке мо гу да об ја вљу ју са мо не при ја те љи хри шћа на и при
вр же ни ци тур ске упра ве, алу ди ра ју ћи та ко на мо гућ ност да су уред
ни ци не ких сло вен ских ли сто ва би ли пот пла ће ни од стра не аустриј
ских, ма ђар ских или тур ских вла сти.107

104 Жи вот и де ла Ва се Пе ла ги ћа, По жа ре вац 1976, 16–19.

105 Enes /Ni ko la Smol čić/, Za ni mljiv sa sta nak s bla go pok. Kra ljem Pe trom u Sta roj 
Gra di ški, No vo sti, 18, Za greb 1931, 17; Ri sto Be sa ro vić, Dje lo va nje Ko ste Ugri ni ća 
u svje tlu do ku me na ta austrougar ske oku pa ci o ne upra ve u Bo sni i Her ce go vini, /u 
knji zi/: Iz kul tur ne i po li tič ke isto ri je Bo sne i Her ce go vi ne, Sa ra je vo 1966, 123–124.

106 Г. Вуч ко вић, Роп ство у сло бо ди, I, нав. де ло, 57–59, 89–121; Исти, Роп ство у 
сло бо ди или огле да ло прав де у Бо сни, II, Но ви Сад 1872, 3, 19–24, 80; I. An drić, O 
Ga vri Vuč ko vi ću, nav. de lo, 172, 174–177.

107 Ев граф Р. Шчу леп ни ков – Н. П. Иг ња ти је ву, Са ра је во, 12/24. I 1867 (Ује ди
ње на омла ди на срп ска, нав. де ло, 58 /док. 30/). Да нас за и ста зна мо да су аустриј
ска и ма ђар ска вла да, као и за јед нич ко аустро у гар ско Ми ни стар ство спољ них 
по сло ва пот пла ћи ва ли мно ге срп ске и сло вен ске но ви не, укљу чу ју ћи и бе о град
ски „Ви дов дан“ (Днев ник Бе ња ми на Ка ла ја 1868–1875, Об ра да и ко мен тар Др 
Ан дри ја Ра де нић, Бе о град – Но ви Сад 1976, 102, 103).



ПРИ ЛОГ ЗА ПО ВЕСТ
ПО РО ДИ ЦЕ ГЛИ ГО РИ ЈА 
ЈЕФ ТА НО ВИ ЋА
У ТУР СКО ДО БА

221

Не по сре дан по вод за на пад на Ма ној ла Јеф та но ви ћа би ли су до га
ђа ји у Са ра је ву на по чет ку 1869. го ди не. При ли ком Све то сав ске све
ча но сти у цр кви, а за тим и срп ској основ ној шко ли у Са ра је ву, ко
ја је одр жа на без при су ства вла сти, из ре че но је ви ше ро до љу би вих 
го во ра, у ко ји ма су на па д ну ти нај и стак ну ти ји пред став ни ци тур ске 
вла сти у ви ла је ту. У јед ном од го во ра ре че но је да је Ср би ја отаџ би на 
бо сан ских Ср ба („на ша слав на отаџ би на Ср би ја“).108

Пра во слав ни хри шћа ни из Бо сне на ме ра ва ли су у то вре ме да на
ме сни ку Османпа ши уру че јед ну пред став ку, у ко јој би тра жи ли да 
се убр за спро во ђе ње ре фор ми. Пред став ку (ме мо ар) са 12 та ча ка 
са ста вио је Га вро Вуч ко вић, 1868. го ди не. У пред став ци је, из ме ђу 
оста лог, тра же но да се чла но ви ви ла јет ске скуп шти не и ло кал них ве
ћа (меџ ли си) би ра ју сло бод но на оп штим јав ним из бо ри ма. У за ко
ну из 1865. го ди не би рач ко пра во би ло је огра ни че но имо вин ским 
цен зу сом. Тра же но је исто та ко да се  оне мо гу ће зло у по тре бе вла сти 
при ли ком из бо ра, и да се сви за ко ни и на ред бе пре во де са тур ског 
на на род ни је зик.109 То ком на ред не го ди не жа ли ли су се сул та ну и 
хер це го вач ки ка то ли ци. Пот по мо гли су их аустриј ски ди пло мат ски 
пред став ни ци у Са ра је ву и Ца ри гра ду, али, ипак, ни су ус пе ли ни шта 
да по стиг ну. Из не ли су жал бе у де сет та ча ка, али је бо сан ски ва ли ја 
уз сва ку тач ку на пи сао сво ју при мед бу, по би ја ју ћи исти ни тост њи хо
вих жал би.110 

Ма ној ло Јеф та но вић као пред сед ник срп ске оп шти не и члан бо сан
ског меџ ли са био је том при ли ком вр ло опре зан, од би ја ју ћи да пот
пи ше зах тев за спро во ђе ње ре фор ми, по што су оне пре ва зи ла зи ле 
окви ре пра ва да тих у Ха ти ху ма ју му (1856) и за ко ни ма из 1865. го
ди не. Оп ште пра во гла са, ко је је Вуч ко вић на ме ра вао да тра жи, ни је 
у то вре ме по сто ја ло ни у не ким про све ће ним европ ским др жа ва ма, 
укљу чу ју ћи ту и су сед ну АустроУгар ску. Ма ној ло је сма трао да ни је 
по го дан тре ну так за под но ше ње та квих зах те ва, из ра жа ва ју ћи бо ја
зан да би Османпа ша, ко ји је већ био по чео да хап си и про га ња срп
ске по ве ре ни ке, мо гао да про ши ри ис тра гу, па чак и да поч не да се 
све ти. Оп ште пра во гла са под ри ва ло је са ме те ме ље тур ске вла сти, 
по што су Ср би у то вре ме има ли ре ла тив ну ве ћи ну, а са ка то ли ци ма 
чи ни ли убе дљи ву ве ћи ну у Бо сни и Хер це го ви ни.111 Бу ду ћи да су и 

108 Из ве штај ру ског кон зу ла у Са ра је ву А. Н. Ку др јав це ва, Са ра је во, 23. I/4. 
II 1869 (Ује ди ње на омла ди на срп ска, нав. де ло, 89–90 /док. 53/); М. Ек ме чић, 
Ства ра ње Ју го сла ви је, 2, нав. де ло, 259.

109 Г. Вуч ко вић, Роп ство у сло бо ди, I, нав. де ло, 77–80, 102; Васиљ По по вић, 
Аграр но пи та ње у Бо сни и турски нереди за време реформног режима Абдул
Меџида (1839–1861), Београд 1949, 312–313; М. Ек ме чић, Ства ра ње Ју го сла ви
је, 2, нав. де ло, 253.

110 Ru dolf Za pla ta, Pred stav ka her ce go vač kih ka to li ka sul ta nu 1869. go di ne, Cro a tia 
sac ra, Ar kiv za cr kve nu po vi jest, 8, Za greb 1934, 133–142.  

111 Про це не о бро ју ста нов ни штва по је ди них ве ро и спо ве сти сре ди ном ше зде
се тих го ди на од сту па ју за не ко ли ко про це на та. Пре ма зва нич ном тур ском про
ра чу ну из 1865. на под руч ју да на шње Бо сне и Хер це го ви не, без цр но гор ског де
ла Хер це го ви не и Но во па зар ског сан џа ка, ко ји су се та да на ла зи ли у са ста ву бо
сан ског ви ла је та, пра во слав них је би ло 593.548 /46,60 %/, му сли ма на 419.628 
/32,60 %/, ка то ли ка 257.920 /20,17 %/. Пре ма про це ни Гу ста ва Те ме ла из исте 
го ди не пра во слав них је би ло 461.000 /45,10 %/, му сли ма на 362.300 /35,55 %/, 
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јед ни и дру ги тр пе ли на си ља од стра не Ту ра ка ни је их у то вре ме би
ло те шко ује ди ни ти.112

Ка да је Га вро Вуч ко вић са сво јим исто ми шље ни ци ма Ма ној лу Јеф та
но ви ћу пре до чио зах те ве из не те у пред став ци, он му је на то крат ко 
од го во рио: „Ра но је то за нас, ју на ци!“ Ње го ви си но ви, Ди ми три је и 
Гли го ри је, обра зо ва ни на стра ни, има ли су при том дру га чи је ми
шље ње. Сма тра ли су да би тре ба ло на сту пи ти од луч ни је, ка ко пре ма 
тур ским вла сти ма, та ко и пре ма грч кој цр кве ној хи је рар хи ји. По ду
ху они су већ при па да ли но вом вре ме ну, ко је ће убр зо по оку па ци ји 
Бо сне и Хер це го ви не из ме ни ти мен та ли тет ста нов ни штва и ство ри
ти са свим дру га чи је по ли тич ке и дру штве не од но се.113

Све се то де ша ва ло не ко ли ко ме се ци по сле уби ства кне за Ми ха и ла, 
ка да је по ло жај Ср би је и срп ског на ро да у це ли ни био ја ко осла бљен. 
Не спо ра зу ме су уно си ле и ве што пу шта не гла си не да је Ује ди ње на 
омла ди на срп ска би ла уме ша на у уби ство кне за Ми ха и ла. Пот по
мог ну ти од стра не аустриј ских и ма ђар ских вла сти, не ки од бив ших 
чла но ва Омла ди не пре ба ци ва ли су и де це ни ја ма ка сни је кри ви цу за 
уби ство кне за на ову ор га ни за ци ју, иако је спро ве де ном ис тра гом 
од ње би ла от кло ње на сва ка сум ња.114 Јав но мње ње у Ср би ји би ло је 
уве ре но да је Османпа ша ор га ни зо вао за ве ру про тив кне за Ми ха
и ла. Он је пре уби ства кне за до био од сво јих ухо да у Бе о гра ду спи
сак срп ских по ве ре ни ка у Бо сни и Хер це го ви ни. О то ме да је ва ли ја 
са знао за име на глав них срп ских по ве ре ни ка би ли су оба ве ште ни и 
пра во слав ни и ка то лич ки пр ва ци у Са ра је ву. Оту да је до ла зи ла опре
зност Ма ној ла Јеф та но ви ћа, ко ји је у срп ским но ви на ма, бли ским 
ле во ори јен ти са ним омла дин ским кру го ви ма, од мах био про гла
шен за из дај ни ка. Срп ска јав ност ни је на вре ме би ла оба ве ште на о 
тој про ва ли, па је у скла ду с но вин ским из ве шта ји ма свој гнев из
ли ва ла на срп ске на род не пр ва ке. Јеф та но вић је, слич но као гру па 
гра ди шких и ба ња луч ких тр го ва ца, ко ји су не ко ли ко го ди на ка сни је 
(1873) у ино стран ству за по че ли про па ган ду про тив зло у по тре ба тур
ских вла сти, схва тио да се без те мељ не по ли тич ке при пре ме и по др
шке ве ли ких си ла не мо же по бољ ша ти по ло жај хри шћа на у Бо сни 
и Хер це го ви ни.115

Због ко ле бљи вог др жа ња у вре ме ка да су Ср би с обе стра не Дри не 
пред у зе ли же сто ку кам па њу про тив Османпа ше, до био је Ма ној
ло Јеф та но вић у то ку на ред них ме се ци ви ше про тест них пи са ма из 

а ка то ли ка 185.500 /18,12 %/. По Фран цу Ма у ре ру пра во слав них је 1865. би ло 
490.000 /52,90 %/, му сли ма на 358.000 /37,57 %/, а ка то ли ка 164.000 /17,70 %/. 
(Ђор ђе Пе ја но вић, Ста нов ни штво Бо сне и Хер це го ви не, Бе о град 1955, 26, 28–31, 
При ло зи: та бе ла 2; М. Ек ме чић, Ства ра ње Ју го сла ви је, 2, нав. де ло, 84).

112 J. Je le nić, Kul tu ra i bo san ski fra njev ci, II, nav. de lo, 222–224.

113 Г. Вуч ко вић, Роп ство у сло бо ди, I, нав. де ло, 80; Исти, Роп ство у сло бо ди, II, 
нав. де ло, 205, 213.

114 Др Љу бо мир Не на до вић, Мо ја за вр шна на кле ве те Др. Мла де на Јој ки ћа про
тив Срп ске ује ди ње не омла ди не и мо је лич но сти, У Бе о гра ду 1912, 3–36; Ни ко ла 
Пе тро вић, Исто риј ско ме сто, уло га и зна чај Ује ди ње не омла ди не срп ске, /Збор
ник ра до ва/: Ује ди ње на омла ди на срп ска, Но ви Сад 1968, 22.

115 В. Ћо ро вић, Омла дин ски по крет у Са ра је ву, нав. де ло, 15; Н. Урић, Ви до вић, 
Ва со, СБР, 2, Но ви Сад 2006, 191–192.
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свих кра је ва Бо сне и Ср би је, у ко ји ма је на зи ван из дај ни ком Срп ства. 
Услед тог при ти ска под нео је остав ку у меџ ли су, као нај ви шем ви ла
јет ском управ ном и пред став нич ком те лу. Дао је остав ку и на ме сто 
пред сед ни ка срп ске оп шти не у Са ра је ву. Бу ду ћи да је упра во у вре
ме рас пра ве о Вуч ко ви ће вом пред ло гу ре фор ми за по че то и су ђе ње 
Ва си Пе ла ги ћу, по ве зао је до пи сник „За ста ве“ ове две ства ри, ка рак
те ри шу ћи Јеф та но ви ће во др жа ње у на род ним пи та њи ма у це ли ни 
не га тив но.116 

Оп ту жбе да се ни је на до сто јан на чин по нео пре ма Пе ла ги ћу сва ка ко 
су би ле плод те оп ште кам па ње про тив Јеф та но ви ћа, иза зва не ње го
вом опре знош ћу и од би ја њем да се пот пу но са гла си са Пе ла ги ћем и 
Вуч ко ви ћем и та ко су прот ста ви Ше риф Османпа ши.117 Са о бра зно 
тре нут ку, ње го ва опре зност би ла је са свим оправ да на, бу ду ћи да На
ме сни штво у Ср би ји, го ди ну да на по сле уби ства кне за Ми ха и ла, ни
је из а шло са ста во ви ма ко ји би на го ве шта ва ли за о штра ва ње од но са 
са Тур ском.118 По сле сво је ауто би о гра фи је Пе ла гић ни је ни ка сни је 
на пи сао ни шта рђа во о по ро ди ци Јеф та но вић, ни ти је уоп ште, по 
на ве де ном Угри ни ће вом ма ни ру, пи сао што год ло ше о нај бо га ти јим 
са ра јев ским тр гов ци ма. Из ње го ве ауто би о гра фи је са зна је мо да је и 
пре и по сле овог су ђе ња, као и по сле устан ка 1875. го ди не, имао до
бре од но се с тр го вач ком по ро ди цом Ха џи Ри сти ћа, с ко јом су се Јеф
та но ви ћи 1876. оро ди ли. Ко ста Ха џи Ри стић био је у исто вре ме ка да 
и Пе ла гић члан Ује ди ње не омла ди не срп ске. Ње гов брат Ри сто Ха џи 
Ри стић по мо гао је Ва си Пе ла ги ћу, пре ма пре по ру ци из Бе о гра да, да 
про ду жи шко ло ва ње у Мо скви. Ха џи Ри сти ћи и Јеф та но ви ћи за јед но 
су пот по ма га ли оса мо ста ље ње срп ске цр кве у Бо сни и Хер це го ви ни, 
и у свим дру гим на ци о нал ним пи та њи ма ра ди ли су пот пу но уса гла
ше но. Пе ла гић је са Ри сти ћи ма одр жа вао до бре од но се до кра ја жи
во та, чак и у вре ме ка да је са сво јим со ци ја ли стич ким иде ја ма оти
шао у пот пу ну крај ност.119

На на па де на Ма ној ла Јеф та но ви ћа у срп ској штам пи на и ла зи мо до 
пред крај устан ка у Бо сни и Хер це го ви ни, ка да га је у ду бо кој ста ро
сти и смрт за де си ла. О нео прав да но ло шем пред ста вља њу нај бо га ти
јих срп ских тр го вач ких по ро ди ца из Са ра је ва у срп ским но ви на ма 
пи сао је 1876. го ди не срп ски кон зул у Бе чу Ко ста Цу кић. Са оп шта
ва ју ћи вла ди у Бе о гра ду да је Ри сто Ха џи Ри стић, нај у глед ни ји члан 
ове тр го вач ке ку ће, на по чет ку Пр вог срп скотур ског ра та, ју ла 1876. 

116 Из ве штај ру ског кон зу ла А. Н. Ку др јав це ва Н. П. Иг ња ти је ву, Са ра је во, 23. 
I/4. II 1869 (Ује ди ње на омла ди на срп ска, нав. де ло, 89–90); Г. Вуч ко вић, Роп ство 
у сло бо ди, I, нав. де ло, 80.

117 Ово су прот ста вља ње Пе ла ги ћа Гли го ри ју Јеф та но ви ћу као да је на ста вље но 
и по сле њи хо ве смр ти. Ули ца у Са ра је ву ко ја је из ме ђу два свет ска ра та но си ла 
на зив пре ма Гли го ри ју Јеф та но ви ћу, про ме ње на је по сле Дру гог свет ског ра та 
у ули цу Ва се Пе ла ги ћа (Бе ле шка уз рад Вла ди сла ва Ска ри ћа, Са ра јев ска ма ха ла 
Фер ха ди ја 1850–55, у: ИД, II, Са ра је во 1985, 222).

118 Вла ди мир Ћо ро вић, Мо стар и ње го ва пра во слав на оп шти на, Бе о град 1933, 
71, 73; T. Kru še vac, Srp ska re al ka – gim na zi ja u Sa ra je vu, nav. de lo, 110–111.

119 Ј. Бе са ро вић, Из про шло сти Са ра јев ске и Бо сан ске, нав. де ло, 41; Жи вот и 
де ла Ва се Пе ла ги ћа, нав. де ло, 10; Из ме мо а ра про то поп Не дељ ка, Са оп штио П. 
К. В. (Са ва Ко са но вић), 43; Ри сто Шу шљић, Ми тро по лит Са ва Ко са но вић у Бо
сан ској Кра ји ни, Брат ство, 2, Са ра је во 1939, 38.
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го ди не, при ло жио за срп ску вој ску и ра ње ни ке 500 ду ка та, срп ски 
кон зул пре нео је ње го ву мол бу вла ди да се срп ски тр гов ци из Бо сне 
не на па да ју не за слу же но у срп ским ли сто ви ма, као што је „Ис ток“ 
не дав но „она ко вре ђа ју ћим на чи ном“ на пао Ма ној ла Јеф та но ви ћа. 
Ри сто Ха џи Ри стић по ру чи вао је у исто вре ме да не тре ба ни да их 
хва ле и да об ја вљу ју у но ви на ма да су да ли при лог за срп ску вој ску 
или уста ни ке, јер би то њи хо ве срод ни ке у Бо сни мо гло „ста ти и све
га има ња и гла ве“.120

V

На не по вољ но пи са ње о Ма ној лу Јеф та но ви ћу с гле ди шта на ци о нал
них ин те ре са на и ла зи мо пр ви пут код Ста ке Скен де ро ве, у „Ље то пи
су Бо сне“. Ово де ло на пи са ла је Скен де ро ва на под сти цај Алек сан дра 
Гиљ фер дин га, пр вог ру ског кон зу ла у Бо сни. У пред го во ру ру ског 
из да ња ле то пи са, Гиљ фер динг је ис та као да је у Са ра је ву би ло вр ло 
те шко на ћи осо бу ко ја би мо гла да опи ше до га ђа је у Бо сни но ви јег 
вре ме на. За ше сто ри цу нај бо га ти јих са ра јев ских тр го ва ца, ме ђу њи
ма и Ма ној ла Јеф та но ви ћа, на пи са ла је Скен де ро ва да су се бич ни 
и да гле да ју са мо сво је ин те ре се. Оп ту жи ла их је да су но вац ко ји је 
са ку пљен у Ср би ји по сле по жа ра у Са ра је ву, 1852. го ди не, као по моћ 
са ра јев ским Ср би ма, упо тре би ли за сво је лич не по тре бе. Слич но је 
у то вре ме пи са но и о Ку јун џи ћи ма, нај бо га ти јој срп ској тр го вач кој 
по ро ди ци у Лив ну.121 

Бу ду ћи да је ле то пис Ста ке Скен де ро ве за вр шен ја ну а ра 1858. го ди
не, а са ра јев ска оп шти на, ка ко се по у зда но мо же утвр ди ти на осно
ву ар хив ских по да та ка, тек по сле тог вре ме на по сла ла иза сла ни ке у 
Бе о град, где су до тич на сред ства би ла са ку пље на, да их пре у зме и 
од ре ди њи хо ву на ме ну, до ла зи мо до за кључ ка да је тај део ње ног ра
да на пи сан на осно ву на га ђа ња и гла си на. Ста ка Скен де ро ва ка сни је 
је и са ма са зна ла да тај но вац, о ко јем су кру жи ле раз не при че, ни је 
још био ни по слат у Са ра је во. Сеп тем бра 1860. го ди не за тра жи ла је 
она пре ко ми тро по ли та Ми ха и ла да се та сред ства рас по де ле из ме
ђу основ не жен ске и му шке шко ле у Са ра је ву. По што Ми ни стар ство 
про све те у то вре ме ни је ни шта пред у зе ло, обра ти ла се Ста ка, но
вем бра 1864. го ди не, не по сред но кне зу Ми ха и лу. За мо ли ла га је да 
по сре ду је да но вац при ку пљен за са ра јев ску си ро ти њу по сле по жа ра 
до де ли за из град њу жен ске шко ле у Са ра је ву.122

120 Из ве штај К. Цу ки ћа Јо ва ну Ри сти ћу, Беч, 21. VI (3. VII) 1876, Ар хив Ср би је 
(АС), Ми ни стар ство ино стра них де ла, ПО, рол. 36, 443–444, пов. бр. 653.

121 С. Скен де ро ва, Ље то пис Бо сне 1825–1856, /у књи зи/: Ље то пи си, нав. де ло, 
231–233; В. По по вић, Аграр но пи та ње у Бо сни, нав. де ло, 131; Sti po Man đe ra lo, 
Li vanj ski Ku jun dži ći, GZMBiH, 48–49 (1996–1999), Sa ra je vo 2000, 197.

122 Из ве штај Д. Ди ми три је ви ћа, управ ни ка гра да Бе о гра да, Др жав ном са ве
ту Кне же ви не Ср би је /Со ве ту Кња же ства Срп ског/, Бе о град, 20. VI II 1859 (АС, 
Ми ни стар ство про све те и цр кве них де ла /МПс/, ф. VI, р. 1147/1865, бр. 2161);  
Ми тро по лит Ми ха и ло – Ми ни стар ству про све те и цр кве них де ла, Бе о град, 29. 
IX/10. X 1860, АС, Ми тро по ли ја бе о град ска, бр. 1.032/1860; Ста ка Скен де ро
ва – Кне зу Ми ха и лу Обре но ви ћу III, Са ра је во, 6/18. XI 1864, АС, МПс, ф. VI, р. 
1147/1865, бр. 4289.
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Кнез Ми ха и ло на ре дио је да се о овом пред ме ту од мах са чи ни из ве
штај, да се сред ства пре не су у Ми ни стар ство про све те, и да се од ре ди 
њи хо ва на ме на. По чет ком ма ја 1865. го ди не обра ти ли су се кне зу 
Ми ха и лу за по моћ и ста ра те љи (ту то ри) но ве са ра јев ске пра во слав не 
цр кве. Ме ђу пот пи са ним ста ра те љи ма на ла зи ла су се и дво ји ца Јеф
та но ви ћа, Ма ној ло и Ан то ни је. Оба ве сти ли су га да су пре три го ди не 
по че ли да зи да ју цр кву, ко ју су по све ти ли Ро жде ству све те Бо го ро ди
це, да су за по ди за ње цр кве по тро ши ли све оп штин ске фон до ве и сва 
те ку ћа сред ства, али цр кву, ипак, ни су ус пе ли да до вр ше. Тра жи ли су 
по моћ од кне за Ми ха и ла, не по ми њу ћи у пи сму да зна ју за сред ства 
упи са на 1852. го ди не за по стра да ле у по жа ру.123

На пред лог ми ни стра про све те и цр кве них де ла ова сред ства, ко ја су 
та да из но си ла 500 ду ка та це сар ских, до де ље на су, кра јем ма ја 1865. 
го ди не, за до вр ше ње но ве са ра јев ске цр кве.124 На од лу ку вла де ути
цао је по све му су де ћи Јо ван Ма ри но вић, пред сед ник Др жав ног са
ве та, у то вре ме глав ни са вет ник кне за Ми ха и ла за спољ на пи та ња. 
Он је у Са ра је ву имао мно го ро ђа ка, при ја те ља и по зна ни ка, од ко јих 
је до зна вао о при ли ка ма у том гра ду. Ју ла 1867. го ди не оба ве сти ла 
је са ра јев ска цр кве на оп шти на вла ду да су сти гла сред ства по сла та 
пре ко Ма ри но ви ће вих при ја те ља.125

На до вр ше њу но ве са ра јев ске цр кве ра дио је цео та да шњи цр кве но
на род ни од бор. По себ но се при том ис ти цао Ма ној ло Јеф та но вић, 
на сто је ћи да по ве ћа оп штин ске при хо де и убр за ра до ве за до вр ше ње 
цр кве. Он је од са ра јев ских Ср ба за но ву цр кву дао нај ве ћи при лог. 
Ка да се на ску пу оп шти на ра рас пра вља ло о при ло зи ма за по ди за ње 
цр кве, Ма ној ло је обе ћао да ће на сва ке три уло же не па ре сам да ти 
по јед ну.126 Бу ду ћи да је „Ље то пис Бо сне“ об ја вљен пр во у Ру си ји, за
јед но са пу то пи сом ру ског кон зу ла Алек сан дра Гиљ фер дин га, пр вим 
обим ни јим де лом о Ср би ма из Бо сне и Хер це го ви не и Ста ре Ср би је 
на ру ском је зи ку, увре жи ло се и у ру ској јав но сти до ста не по вољ но 
ми шље ње о срп ским тр гов ци ма  из Са ра је ва и це ле Бо сне.

Сам Гиљ фер динг пи сао је, слич но Ста ки Скен де ро вој, да су се пра во
слав ни тр гов ци у Са ра је ву из дво ји ли у по себ ну ка сту, да их по кре ће 
са мо лич ни и по слов ни его и зам и да су им „че сто пот пу но стра не 
на ци о нал не иде је и осе ћа ње на род но сти“. Твр дио је да не ма ју са о
се ћа ња са по тла че ним се ља ци ма и да не ко ри сте свој ути цај за по
бољ ша ње њи хо вог по ло жа ја. Иро нич но је на вео, ве ро ват но под ути
ца јем лич но ис прав не, али пре ви ше кри тич не Ста ке Скен де ро ве, да 
се сав дуг срп ских тр го ва ца пре ма соп стве ном на ро ду са сто ји у то ме 
да сва ке го ди не цр кви и шко ли дад ну нов ча ни при лог од 50 ру ба ља. 
По ме нуо је сла вље ње кр сног име на, али ни је уочио зна чај ове по ро

123 Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти на Бал ка ну од Па ри ског ми ра до Бер лин ског 
кон гре са (1856–1878), Књи га I: 1856–1866, При ре ди ли: Ва си ли је Кре стић, Ра
дош Љу шић, Бе о град 1983, 379–380 (док. 235).

124 За пи сни ци сед ни ца Ми ни стар ског са ве та Ср би је 1862–1898, При ре дио др 
Ни ко ла П. Шке ро вић, Бе о град 1952, 32 (XI сед ни ца).

125 Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти, нав. де ло, 380 (док. 235).

126 Гли го ри је Јеф та но вић, Срп ски орао, На род ни илу стро ва ни ка лен дар за пре
ступ ну го ди ну 1928, Вел. Ки кин да 1927, 24; В. Ска рић, Са ра је во и ње го ва око ли
на, нав. де ло, 266.
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дич не свет ко ви не за не го ва ње оби ча ја и очу ва ње срп ске на ци о нал не 
све сти.127

Из дру гих из во ра зна мо да су при ло зи ве ћи не срп ских тр го вач ких 
по ро ди ца за шко лу и цр кву би ли мно го ве ћи од на ве де не су ме. Без 
при ло га по ро ди це Јеф та но вић те шко да би се мо гла по ди ћи школ ска 
згра да за срп ску основ ну шко лу у Са ра је ву, по чет ком пе де се тих, или 
отво ри ти Ви ша де во јач ка шко ла у истом гра ду, де ве де се тих го ди на 
XIX ве ка. Без те по мо ћи те шко да би се на по чет ку аустро у гар ске 
упра ве то ком не ко ли ко го ди на мо гла да одр жи пр ва срп ска гим на зи
ја у Са ра је ву, ко ја је од осни ва ња (1878) би ла из ло же на при ти сци ма 
но вих вла сти. 

Ру ски кон зу ли из но си ли су и то ком пр ве по ло ви не ше зде се тих го ди
на не по вољ не су до ве о нај и мућ ни јим срп ским тр гов ци ма из Бо сне. 
Та ко је Шчу леп ни ков, 1867. го ди не, пи сао Иг ња ти је ву да срп ски тр
гов ци не ма ју ни ка кав ути цај на пра во слав не жи те ље и да би у слу ча ју 
устан ка оста ли „са вр ше но мир ни“.128 Али већ у то вре ме на слу ћу ју 
се у њи хо вим из ве шта ји ма и са свим дру га чи ји то но ви. У на ред ном 
пе ри о ду уло жи ла је ру ска ди пло ма ти ја зна ча јан на пор да по др шку 
за сво ју бал кан ску по ли ти ку, упо ре до с ослон цем на срп ско све штен
ство и ин те ли ген ци ју, по тра жи и у ре до ви ма срп ског тр го вач ког ста
ле жа, и гра ђан ства уоп ште. И док су пр ви (све штен ство) на ла зи ли 
сво је ис хо ди ште у кон зер ва тив ним схва та њи ма ру ских сло ве но фи ла, 
срп ска ин те ли ген ци ја тра жи ла је своје уз о ре у ру ској и европ ској де
мо крат ској ми сли. Тр го вач ки ста леж, на ди ла зе ћи сфе ру по ли тич ких 
раз ми шља ња, тра жио је у осло бо ђе њу и ује ди ње њу срп ског на ро да, 
и у ства ра њу соп стве не др жа ве, трај ни ју осно ву за бо љи и си гур ни ји 
при вред ни по ло жај у бу дућ но сти.

Пр во бит но ло ше ми шље ње ру ских кон зу ла у Бо сни о нај и мућ ни јим 
срп ским тр го вач ким по ро ди ца ма, до ста ра ши ре но и у ру ској и у срп
ској јав но сти, опо вр гли су до га ђа ји с по чет ка се дам де се тих го ди на, 
ка да је гру па гра ди шких и ба ња луч ких тр го ва ца ста ла на че ло по кре
та за спро во ђе ње ре фор ми. У са мим вр хо ви ма уста нич ког по кре та 
у Бо сни, од 1875. до 1878. го ди не, на ла зи ло се не ко ли ко ис так ну тих 
тр го ва ца (Ва со Ви до вић, Јо во Бил би ја, Пе тар Узе лац), без чи је би по
др шке уста нак сва ка ко био да ле ко пре угу шен, као што су у ра ни јим 
вре ме ни ма ве о ма бр зо про па да ли чи сто се љач ки по кре ти, ко ји ни
су има ли из гра ђе ну на ци о нал нопо ли тич ку стра те ги ју и осло нац у 
свим дру штве ним сло је ви ма. У вре ме аустро у гар ске упра ве је ди но 
имућ ни срп ски тр гов ци, на чи јем се че лу не слу чај но на ла зио Гли го
ри је Јеф та но вић, мо гли су да из др же ду го трај ну и ис цр пљу ју ћу ауто
ном ну бор бу, ко ја је на кра ју до ве ла (1905) до по ли тич ког при зна ња 
срп ског на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни, с пра вом на са мо стал но од
лу чи ва ње у цр кве ним и про свет ним пи та њи ма.

У мно го че му дру га чи ју сли ку о Јеф та но ви ћи ма од оне ко ју је да
ла Ста ка Скен де ро ва на ла зи мо у за пи си ма Ср ба са стра не, ко ји су 

127 А. Ф. Гиљ фер динг, Пу то ва ње, нав. де ло, 76, 79–80.

128 Ев граф Р. Шчу леп ни ков – Н. П. Иг ња ти је ву, Са ра је во, 12/24. I 1867 (Ује ди
ње на омла ди на срп ска, нав. де ло, 57 /док. 30/); М. Ек ме чић, Ства ра ње Ју го сла ви
је, 2, нав. де ло, 189.
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то ком пе де се тих го ди на бо ра ви ли у Са ра је ву. Као ађу тант ге не ра ла 
Ма јер хо фе ра пу то вао је по Бо сни и Ср би ји, 1853. го ди не, аустриј ски 
офи цир Јо ван Сте фа но вић Ви лов ски. Сво јој су пру ги Ми ли ци пи сао 
је из Са ра је ва ка ко је по се тио „по ште ног ов де об ште по чи та ног Ср би
на бо га тог Ма ној ла Јеф та но ви ћа ко ји има де вр ло кра сни по род“.129 
Да ни ло Ди мо вић, учи тељ срп ске основ не шко ле у Са ра је ву, опи сао 
је Ма ној ла Јеф та но ви ћа као от ме ног, гор дог, ви со ко ум ног и про ми
шље ног го спо ди на, ари сто крат ског др жа ња. У из ве шта ју упу ће ном 
фе бру а ра 1858. го ди не Ми ха и лу Фјо до ро ви чу Ра јев ском, ста ре ши ни 
пра во слав не цр кве при ру ском по слан ству у Бе чу, ис та као је да он 
вр ло до бро по зна је при ли ке у Тур ској и да се у кон так ти ма са стра
ним др жа ва ма др жи вр ло опре зно.130

Ка сни је је за бе ле же но да је Ма ној ло Јеф та но вић кра јем 1858. го ди не 
по ка зао ве ли ко са о се ћа ње са Ср би ма ко ји су стра да ли у бу ни, ко ја је 
исте го ди не из би ла у Бо сан ској кра ји ни и у По са ви ни. Ка да су ухап
ше ни по бу ње ни ци до ве де ни у Са ра је во он је лич но ишао по гра ду и 
ску пљао сред ства да им по мог не. О јад ној суд би ни ових за тво ре ни ка, 
ко ји су прог на ни пр во у Ца ри град, а за тим у Ма лу Ази ју, оста вио је 
упе ча тљи ва све до че ња Га вро Вуч ко вић, по сла ник бо сан ских Ср ба на 
скуп шти ни Ва се љен ске па три јар ши је. У есна фи ма и срп ској оп шти
ни у Са ра је ву по сто јао је од ста ри не оби чај да пр ви ча уш, ко ји је био 
пла ћен од стра не есна фа, при ку пља сред ства за од ре ђе не за јед нич ке 
по тре бе. Ту је спа да ло и при ку пља ње по мо ћи за за тво ре ни ке, ко ји су 
у Тур ској нај ве ћим де лом мо ра ли са ми да се из др жа ва ју. Без по мо
ћи за јед ни це за тво ре ни хри шћа ни обич но су бр зо уми ра ли због вр ло 
сла бе ис хра не и из у зет но ло ших хи ги јен ских усло ва. Пре не бре га ва
ју ћи оби ча је, Ма ној ло Јеф та но вић кре нуо је сам да са ча у ши ма при
ку пља сред ста ва, успе ва ју ћи да ску пи днев но по 400 гро ша. Угле дом 
ко ји је ужи вао у пра во слав ној чар ши ји сва ка ко је до при нео да су ма 
при ку пље на за ухап ше не бу де ве ћа од оне ко ју су ча у ши у та квим 
при ли ка ма са ми успе ва ли да ску пе.131

Те шко је утвр ди ти ка ко се ства ра ло јав но мње ње у др жа ви чи ји је 
сав јав ни жи вот био про жет вер ским на че ли ма Ко ра на. Осно ва но се 
мо же прет по ста ви ти да су са ми Тур ци по мо ћу сво јих до у шни ка ши
ри ли ла жне гла со ве о нај у глед ни јим чла но ви ма срп ске оп шти не, да 
би спре чи ли да би ло ко од Ср ба стек не углед и по ве ре ње срп ског ста
нов ни штва. Ру ски исто ри чар Нил По пов, у бро шу ри ко ју је на пи сао 
по по да ци ма до би је ним од ар хи ман дри та Са ве Ко са но ви ћа (ка сни је 
ми тро по ли та да бро бо сан ског), твр дио је да је Османпа ша по ку шао 
да по ти сне срп ске тр гов це у Бо сни и Хер це го ви ни и да сву тр го ви ну 
пре не се на Тур ке и Је вре је.132 Са свим раз ли чит од нос од оног у тур
ско до ба има ла је срп ска јав ност пре ма по ро ди ци Јеф та но вић у вре
ме аустро у гар ске вла да ви не. Јеф та но ви ћи од пр вих да на но ве упра
ве ужи ва ју ве ли ко по што ва ње и све до стра нач ких су ко ба на по чет ку 

129 H. Ću rić, Sr bi ja i Bo sna u oči ma jed nog pro la zni ka 1853. go di ne, nav. de lo, 298.

130 Ју го сло ве ни и Ру си ја, До ку мен ти, II1, нав. де ло, 245 (док. 231).

131 Ј. Ту би но вић, Еснаф ски оби ча ји у Са ра је ву, нав. де ло, 267.

132 Нил По пов, ПравославиевъБосніииегоборъбасъкатолическоюпропагандой
ипротестантскимимиссіонерами, Мо сква 1873, 12.
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но вог ве ка о њи ма не на ла зи мо ло ше ре чи као у тур ско до ба. У то 
вре ме, сем рет ких из у зе та ка, ни је их на па да ла ни срп ска штам па из 
Ср би је и ју жне Угар ске.

Од бра ни угле да по ро ди це Јеф та но вић нај ви ше је до при нео ар хи ман
дрит Са ва Ко са но вић, ко ји је то ком 1872. го ди не ду же вре ме бо ра вио 
у Мо скви ра ди при ку пља ња по мо ћи за до вр ше ње но ве са ра јев ске цр
кве. Ко са но вић је Ни лу По по ву оп шир но при чао и о од но си ма у срп
ској пра во слав ној оп шти ни у Са ра је ву и су ђе њу Ва си Пе ла ги ћу. На 
осно ву тих ка зи ва ња По пов је за про гон ство Пе ла ги ћа оп ту жио ми
тро по ли та да бро бо сан ског Ди о ни си ја II Или је ви ћа, ко ји је за вре ме 
Ко са но ви ће вог бо рав ка у Мо скви био по ву чен из Са ра је ва, а за тим и 
сме њен.133 Пре ма Ни лу По по ву, ми тро по лит Ди о ни си је га јио је не по
ве ре ње пре ма све ште ни ци ма и учи те љи ма из на ро да, оп ту жу ју ћи их 
тај но код тур ских вла сти да су срп ски и ру ски шпи ју ни. У ба ња луч кој 
бо го сло ви ји, у ко јој су све ште ни ци обра зо ва ни у срп ском на род ном 
ду ху, ви део је опа сност за пре власт ва се љен ске (фа на ри от ске) цр кве
не је рар хи је, а у ње ном учи те љу Ва си Пе ла ги ћу за ступ ни ка ин те ре са 
Ср би је и Ру си је. За то је по мо гао бо сан ском ве зи ру да га прог на из 
Бо сне, а да сум ња не би па ла на ње га, не по сред но пре про гон ства от
пу то вао је у Беч.134 

VI

Од отва ра ња аустриј ског кон зу ла та у Са ра је ву по ро ди ца Јеф та но вић 
би ла је у до брим од но си ма са аустриј ским кон зу ли ма. Ка сни је су 
ус по ста ви ли до бре од но се и са ру ским кон зу ла том, ко ји је отво рен 
не ко ли ко го ди на ка сни је. Отва ра ње аустриј ског кон зу ла та у Бо сни 
(1850) на го ве сти ло је по ве ћа ни ути цај Аустри је на Ба лак ну. По себ но 
до бре од но се са Ср би ма у Са ра је ву имао је пр ви аустриј ски кон зул 
Ди ми три је Ата на ско вић.135 По сле ње го ве смр ти, за ге не рал ног кон
зу ла по ста вљен је Фра њо Зо ре тић (1857–1866), за тим Фер ди нанд пл. 

133 Н. По пов, ПравославиевъБосніи, нав. де ло, 10. Ми тро по лит Ди о ни си је II 
(1838–1894) био је по оцу срп ског, или ка ко се по не где на во ди сло вен ског по ре
кла. Ро ђен је у Ко пи лов ци ма, код Бер ко ви це, у ис точ ној Бу гар ској. Мај ка му је 
би ла Гр ки ња ро дом из Ца ри гра да. Ра ни је се по де ди Ми хај лу пре зи вао Ми хај ло
вић, а за тим по оцу Или ји – Или је вић. Пре и по сле Са ра је ва био је ми тро по лит 
звор нич ки /1865–1868, 1872–1891/. О ње го вој лич но сти на и ла зи мо у срп ској 
исто ри о гра фи ји на про тив реч не оце не (В. Ска рић, Са ра је во и ње го ва око ли на, 
нав. де ло, 256; Срп ска пра во слав на епар хи ја звор нич коту злан ска, Ше ма ти зам, 
Ту зла 1977, 56–57; Н. Ра до са вље вић, Ди о ни си је Или је вић, ми тро по лит звор нич
ки, нав. де ло, 105–122).

134МитрополитДионисије је писао противПелагића у „SarajevskomCvjetniku“
подпсеудонимомЉубомирБосанчић(Н.Попов,ПравославиевъБосніи,нав.дело,
10–11,18,25–26;Р.Шушљић,Ми тро по лит Са ва Ко са но вић,нав.дело,40–41;Г.
Вучковић,Роп ство у сло бо ди,II,нав.дело,160;T.Kruševac,Bosansko-hercegovački
listovi,nav.delo,53).
135 Др Ди ми три је Ата на ско вић (или Ата нац ко вић), ро ђен у Срем ским Кар лов
ци ма 1793. Сту ди рао је и док то ри рао на фи ло зоф ском фа кул те ту у Се ге ди ну. 
Био је аустриј ски кон зу лар ни ата ше у Трав ни ку (1820), кон зул у Гал цу, за тим у 
Бе о гра ду (1839–1843). Умро је у 3. фе бру а ра 1857. го ди не. Са хра њен је у Са ра
је ву по пра во слав ним оби ча ји ма, са нај ве ћим по ча сти ма ко је су до та да ис ка
за не јед ном не му сли ма ну (В. По по вић, Аграр но пи та ње у Бо сни, нав. де ло, 155; 
Ми ла дин Ми ло ше вић, Ата нац ко вић, Ди ми три је, СБР, 1, Но ви Сад 2004, 302).
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Хас (1866–1868). Ди ми три је Ата на ско вић ра дио је зду шно на по бољ
ша њу по ло жа ја бо сан скохер це го вач ких хри шћа на обе ју ве ро и спо
ве сти. Ве о ма је др жао до пра во слав не ве ре и свог срп ског по ре кла, 
иако га је по ло жај аустриј ског кон зу ла оба ве зи вао да у Бо сни и Хер це
го ви ни спро во ди аустриј ску по ли ти ку. Це ни ли су га и бо сан ски фра
њев ци, иако је њи хов ду хов ни по гла вар, ђа ко вач ки би скуп Јо сип Ју рај 
Штро сма јер, сма трао да не во ди до вољ но бри гу о ка то лич ким ин те
ре си ма у тим про вин ци ја ма. У сво јим успо ме на ма фра Гр га Мар тић 
ис та као је да је Ата на ско вић био „за точ ник исти не и прав де“.136

Ата на ско вић је до шао у Бо сну не што пре Омерпа ше Ла та са. Убр зо 
по до ла ску при ме тио је да не сре ђе но ста ње у зе мљи не ће мо ћи да се 
от кло ни, све док се на че лу упра ве бу де на ла зи ло до ма ће бо сан ско 
плем ство. О то ме је пи сао Ми ни стар ству спољ них по сло ва у Бе чу и 
аустриј ском ин тер нун ци ју у Ца ри гра ду, Едвар ду фон Клец лу. Пред
ло жио им је да од Пор те тра же да из Бо сне и Хер це го ви не про те ра 
до ма ће по гла ва ре. Тур ски ми ни стар спољ них по сло ва Алипа ша са
гла сио се с ње го вом оце ном да се у Бо сни ра ди о су ко бу на зад них 
по ли тич ких схва та ња, ко је оли ча ва бо сан ско плем ство, са но вим си
сте мом тур ске упра ве.137 

Одр жа ва ју ћи до бре од но се са аустриј ским ге не рал ним кон зу ла том 
и бо сан скохер це го вач ким фра њев ци ма, Јеф та но ви ћи су сле ди ли 
та да шњу спољ њу по ли ти ку Ср би је, ко ја је пе де се тих го ди на XIX ве
ка, у вре ме кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, во ђе на у зна ку са рад
ње пра во слав ног и ка то лич ког ста нов ни штва Бо сне и Хер це го ви не. 
Фран цу ски кон зул у Са ра је ву Д’Аврил при ме тио је, та ко ђе, да се код 
две ју хри шћан ских ве ро и спо ве сти у Бо сни и Хер це го ви ни рад на 
осло бо ђе њу од тур ске вла сти схва та као за јед нич ка, оп ште хри шћан
ска ствар.138 До бри од но си с кон зу ла том Аустри је отва ра ли су Јеф
та но ви ћи ма пу те ве за ус по ста вља ње те шњих по слов них ве за са овом 
су сед ном зе мљом. По бољ ша ње тр го вач ких ве за са Бо сном и Хер це го
ви ном на ла зи ло се ме ђу спољ но по ли тич ким при о ри те ти ма Аустри
је у од но су на Осман ско цар ство још од отва ра ња пр вог аустриј ског 
кон зу ла та у Трав ни ку, 1808. го ди не.139 Ру ски кон зул Јев граф Шчу
леп ни ков при да вао је до брим од но си ма са ра јев ских ве ле тр го ва ца са 
Аустри јом ду бљи сми сао, сма тра ју ћи да се они на тај на чин уда ља ва
ју од на ро да, и да би у слу ча ју устан ка „оста ли са вр ше но мир ни“.140

136 Stros smayer Jo si pu Ham mmer – Purg stal lu, /Đa ko vo, po sli je 21. avg. 1856/ 
(Jo sip Ju raj Stros smayer, Do ku men ti i ko re spon den ci ja, Knji ga pr va, od god. 1815. 
do god. 1859, Sa brao i ure dio Fer do Ši šić, Za greb 1933, 348–349 /dok. 248/); G. 
Mar tić, Za pam će nja, nav. de lo, 314; R. Dr ljić, Jed no neo bja vlje no dje lo fra Gr ge Mar
tića, nav. de lo, 198; В. Ска рић, Са ра је во и ње го ва око ли на, нав. де ло, 233, 241; В. 
По по вић, Аграр но пи та ње у Бо сни, нав. де ло, 133–134.

137 Ga lib Šlji vo, Ve li ke si le i su sje di pre ma Bo san skom eja le tu u vri je me osni va nja 
kon zu la ta (1850–1863), /u knjizi/: Ga lib Šlji vo, Bo sna i Her ce go vi na u XIX sto lje ću u 
spi si ma stra nih iz vje šta ča, Te šanj 2008, 85–86.

138 J. Je le nić, Kul tu ra i bo san ski fra njev ci, II, nav. de lo, 185–186; В. По по вић, 
Аграр но пи та ње у Бо сни, нав. де ло, 124.

139 Ga lib Šlji vo, Otva ra nje „Austrij skog car skog kon zu la ta“ u Bo sni 12. ma ja 1808, /u 
knji zi/: G. Šlji vo, Bo sna i Her ce go vi na u XIX sto lje ću u spi si ma stra nih iz vje šta ča, nav. 
de lo, 20, 23–24. Овај кон зу лат за тво рен је 1821. го ди не.

140 Вид. нап. 128.
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При кра ју вла де уста во бра ни те ља Ср би ја је има ла до бре од но
се с Аустри јом, па се кон зул Атана ско вић у то вре ме ја вља и као 
по сред ник имућ ни јих са ра јев ских Ср ба с уред ни ком зва нич них 
„Срп ских но ви на“, Ми ло шем По по ви ћем. По чет ком 1857. го ди
не не ко ли ко Ср ба из Са ра је ва, ме ђу ко ји ма и Ма ној ло и Ан то ни је 
Јеф та но вић, прет пла ти ли су се по сред ством аустриј ског кон зу ла
та на овај бе о град ски лист, ко ји је у то вре ме уре ђи ван у на пред
ном по ли тич ком ду ху, не у о би ча је ном за та кву вр сту но ви на. Иако 
ни по сле до но ше ња Ха ти ху ма ју ма ни су с ма ње по до зре ња гле да ле 
на пи са ње стра не штам пе о ста њу у Бо сни и Хер це го ви ни, тур ске 
вла сти би ле су, ипак, при ну ђе не да по пу шта ју и да до зво ле уно
ше ње но ви на и књи га из су сед них зе ма ља. Са мо не ко ли ко го ди
на ра ни је, у вре ме по хо да Омерпа ше Ла та са, био је у бо сан ском 
ви ла је ту до не сен про пис, пре ма ко јем би сва ко код ко га би се на шле 
стра не („ка ур ске“) но ви не био ста вљен у око ве, а све ње го во има
ње пре тво ре но у бе глук. По ред Јеф та но ви ћа ме ђу прет плат ни ци ма 
зва нич них но ви на Кне же ви не Ср би је на ла зи мо и бра ћу Ха џи Ри сти
ће, Ни ко лу Па вло ви ћа и ди рек то ра са ра јев ске основ не шко ле Си му 
Са мо у ко ви ћа, да кле иста она ли ца ко ја су то ком ше зде се тих го ди на 
по др жа ва ла на пред ни омла дин ски по крет у Са ра је ву.141

Јеф та но ви ћи су би ли у до брим од но си ма и са Је ру са лим ском па три
јар ши јом, ко ја је по одо бре њу ва се љен ског па три јар ха, од 1848. го
ди не, има ла у Са ра је ву свог по себ ног пред став ни ка (про то син ђе ла). 
Је ру са лим ски про то син ђе ли ску пља ли су у Бо сни и Хер це го ви ни по
моћ у нов цу и у на ту ри за цр кву Све тог гро ба и за Је ру са лим ску па
три јар ши ју. Теп си ја (пјат) за при ку пља ње сред ста ва за ову па три јар
ши ју по сто ја ла је у са ра јев ској пра во слав ној цр кви од 1719. го ди не. 
За бе ле же но је да је Ма ној ло Јеф та но вић пре ко про то син ђе ла Ве ни
ја ми на Ни ко ли но ви ћа, ко ји је био ро ђак хер це го вач ког ми тро по ли та 
Јо си фа, Је ру са лим ској па три јар ши ји по слао као по моћ 100 ду ка та. У 
то ку го ди не успе вао је Ни ко ли но вић да са ку пи по не ко ли ко хи ља да 
ду ка та, али је са мо ма њи део тог нов ца, ка ко је за бе ле жио Нил По
пов, ве ро ват но по при ча њу ар хи ман дри та Са ве Ко са но ви ћа, од ла зио 
та мо где је био на ме њен.142

Од по чет ка раз во ја све тов ног школ ства по ро ди ца Јеф та но вић по ма га
ла је на раз не на чи не срп ске шко ле и учи те ље у Бо сни и Хер це го ви ни. 
Пре по ди за ња пр ве школ ске згра де, срп ска шко ла у Са ра је ву ра ди ла 
је у јед ној од ку ћа Ма ној ла Јеф та но ви ћа. По угле ду на шко ле у Ср би ји 
и код Ср ба у ју жној Угар ској одр жа ва не су у са ра јев ској основ ној шко
ли од по чет ка пе де се тих го ди на Све то сав ске све ча но сти, на ко ји ма 
су учи те љи и ве ро у чи те љи др жа ли бе се де о св. Са ви, пр вом срп ском 
про све ти те љу и ду хов ном за штит ни ку срп ског школ ства. Ма ној ло 
Јеф та но вић би ран је у пр ви школ ски од бор, ко ји је, 1851. го ди не, пр

141 В. Ска рић, Са ра је во и ње го ва око ли на, нав. де ло, 244; J. Je le nić, Kul tu ra i bo
san ski fra njev ci, II, nav. de lo, 211; Дра го слав Стра ња ко вић, Вла да уста во бра ни те
ља 1842–1853, Уну тра шња и спо ља шња по ли ти ка, Бе о град 1932, 310–311; Ми
ха и ло Бје ли ца, Ми лош По по вић – уред ник срп ских ли сто ва, Исто риј ски гла сник, 
1, Бе о град 1973, 123–124. 

142 Нил По по въ, ПоложеніерайивъсовременнойБосснiи, Сла вян ский сбор ни къ, 
Том пер вый, С. – Пе тер бур гъ 1875, 376–377; В. Ска рић, Срп ски пра во слав ни на
род, нав. де ло, 105.
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ви пут као по себ но управ но те ло за про свет на пи та ња, осно ван при 
са ра јев ској на род ноцр кве ној оп шти ни.143 По чет ком пе де се тих го ди
на ус пе ла је срп ска оп шти на да по диг не пр ву школ ску згра ду у Са ра
је ву, али је ова згра да до ста оште ће на у ве ли ком по жа ру, 1852. го ди
не.144 У вре ме по жа ра Ма ној ло Јеф та но вић на ла зио се у Бе чу, где је 
не ко ли ко го ди на ра ни је, као пр ви ме ђу Ср би ма из Бо сне, отво рио 
мо дер ну ко ми си о ну тр го вач ку рад њу. 

За чла на школ ског од бо ра би ран је у тур ско до ба и Ан то ни је Јеф та
но вић, као и Ма ној ло ви си но ви, Ди ми три је и Гли го ри је (1876–1878). 
Ан то ни је и Ди ми три је иза бра ни су у од бор 1855. го ди не. Овај школ
ски од бор, на ко ји у до ку мен ти ма и из ве шта ји ма на и ла зи мо то ком 
че ти ри сле де ће го ди не, знат но је уна пре дио школ ство у Са ра је ву. 
Чла но ви од бо ра на сто ја ли су да по мог ну осни ва ње шко ла и у дру гим 
ме сти ма у Бо сни. У ве зи с тим обра ти ли су се, мар та 1857. го ди не, 
срп ској вла ди и кне зу Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу, тра же ћи да их фи
нан сиј ски по мог ну. Ра чу на ли су и на по моћ Ди о ни си ја I, ми тро по ли
та да бро бо сан ског, ко ји је, за хва љу ју ћи до но ше њу Ха ти ху ма ју ма, по
ка зи вао мно го ви ше раз у ме ва ња за раз вој школ ства од ње го вих прет
ход ни ка. Пре ко Да ни ла Ме да ко ви ћа, уред ни ка „Срб ског днев ни ка“, 
ус по ста вио је од бор ве зу и са Ср би ма из ју жне Угар ске.145 Ма ја 1857. 
го ди не обра тио се срп ској вла ди и ми тро по лит звор нич коту злан ски 
Ага тан гел, са ту злан ском на род ноцр кве ном оп шти ном. Из ве сти ли 
су вла ду да је цар ском ми ло шћу (Ха ти ху ма ју мом) у нај но ви је вре ме 
до зво ље но по ди за ње цр кви и отва ра ње шко ла. На род је, ме ђу тим, ја
ко си ро ма шан, па су би ли при ну ђе ни да об у ста ве град њу већ за по че
тих цр кви, а без по мо ћи са стра не не ће мо ћи да одр же ни шко ле ко је 
су у ме ђу вре ме ну отво ри ли. Го ди ну да на ка сни је до шла је у Бе о град 
Ста ка Скен де ро ва, тра же ћи по моћ за отва ра ње жен ске шко ле.146 Не
што соп стве ним сред стви ма, а не што захваљујући по мо ћи са стра не, 
до жи ве ло је срп ско школ ство у Бо сни и Хер це го ви ни то ком ше зде се
тих го ди на зна ча јан на пре дак. Нај ве ћи про цват до жи ве ле су шко ле у 
Са ра је ву, че му је зна ча јан до при нос да ло и ви ше чла но ва по ро ди це 
Јеф та но вић.

Као пред сед ник срп ске оп шти не Ди ми три је Јеф та но вић ра дио је и 
по чет ком се дам де се тих го ди на на осни ва њу срп ских шко ла у Бо сни. 
Ав гу ста 1871. го ди не са дру гим чла но ви ма са ра јев ске оп шти не пре
ко ре вао је зе нич ку оп шти ну што је до зво ли ла да се за тво ри та мо шња 

143 С. Ка лу ђер чић, Пр ви го ди шњи из вје штај, нав. де ло, 20; T. Kru še vac, Srp ska 
re al ka – gim na zi ja u Sa ra je vu, nav. de lo, 94–95.

144 С. Ка лу ђер чић, Пр ви го ди шњи из вје штај, нав. де ло, 5–6; Haj ru din Ću rić, 
„Srb ske no vi ne“ o škol skim i pro svjet nim pri li ka ma u Bo sni i Her ce go vi ni za vri je me 
Tur ske, Na ša ško la, 5–6, Sa ra je vo 1954, 311.

145 Школ ски од бор – кне зу Алек сан дру и срп ском пра ви тељ ству, Са ра је во, 
4/16. III 1857 (АС, МПс – П, ф. VI, р. 1147/1865, бр. 529); С. Ка лу ђер чић, Пр ви 
го ди шњи из вје штај, нав. де ло, 20; С. Ду ша нић, Про свет на де лат ност тро ји це 
грч ких вла ди ка у Бо сни, Гла сник, Слу жбе ни лист Срп ске пра во слав не цр кве, 9, 
XXXII, Бе о град 1951, 114.

146 Ми тро по лит Ага тан гел – Алек си Си ми ћу, Ту зла, 5/17. III 1857 (Ср би ја и 
осло бо ди лач ки по кре ти, нав. де ло, 32–33 /док. 34/); Са ва, епи скоп шу ма диј ски, 
Срп ски је рар си од де ве тог до два де се тог ве ка, Бе о град – Под го ри ца – Кра гу је вац 
1996, 170. Срп ска вла да по сла ла је 300 ду ка та це сар ских.
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срп ска шко ла.147 Ка ко у тур ско, та ко и у аустро у гар ско вре ме, Јеф та
но ви ћи су се на ла зи ли ме ђу нај ве ћим да ро дав ци ма срп ских шко ла у 
Са ра је ву. Ка да је по ди за на школ ска згра да у Са ра је ву, 1851. го ди не, 
Ма ној ло Јеф та но вић при ло жио је 800, а Ан то ни је 100 фо рин ти. Нај
ве ћи при лог дао је ми тро по лит да бро бо сан ски Иг ња ти је (1000 фор.), 
док су по при ло же ним сред стви ма рав не по ро ди ци Ма ној ла Јеф та
но ви ћа би ле је ди но тр го вач ке ку ће Ри сте Са ви ћа и „Си но ви Ха џи Ри
сти ни“, ко је су се, та ко ђе, ба ви ле пре те жно спољ ном тр го ви ном.148

VII

Ма ној ло Јеф та но вић умро је при кра ју тур ске вла да ви не, ма ја 1878. 
го ди не. У цр кви, по сле опе ла, о ње го вом жи во ту го во рио је ар хи ман
дрит Са ва Ко са но вић, а на гро бљу учи тељ Фи лип Шпа ди јер. За шко
ле у Са ра је ву оста вио је те ста мен том хи ља ду ду ка та, а исто то ли
ко и за шко ле у дру гим ме сти ма у Бо сни и Хер це го ви ни. „За ста ва“ 
је ово га пу та о ње му пи са ла са свим дру га чи је не го у вре ме ве ли ких 
уну тра шњих на пе то сти кра јем ше зде се тих и по чет ком се дам де се тих 
го ди на. У ве сти ма из Бо сне на ве де но је да је у 87. го ди ни свог „срет
ног жи во та“ умро „оп ште по што ва ни ве ле ку пац са ра јев ски“ Ма ној ло 
Јеф та но вић, ко га су кра си ле хри шћан ске вр ли не и ко ји је сво јим за
ве шта њи ма шко ла ма, цр ква ма и си ро ти њи ове ко ве чио сво је име код 
срп ског на ро да.149

Ње гов син Гли го ри је, ко ји је са ста ри јим бра том Ди ми три јем до жи
вео исто риј ску сме ну вла сти, 1878. го ди не, ни је се у тур ско вре ме 
по ли тич ки мно го ис ти цао. Ро ђен је у Са ра је ву, 7. фе бру а ра 1840. го
ди не.150 Го ди ну да на пре ње го вог ро ђе ња за по чео је у Тур ској му ко
трп ни про цес ре фор ми, ко ји ће те ћи спо ри је од ње го вог од ра ста ња. 
Ње гов на ра штај ни је ни до че као при вред ни опо ра вак зе мље и оства
ре ње за цр та них по ли тич ких и дру штве них ре фор ми, ко је ће про па
сти за јед но са по след њим де спот ским цар ством у Евро пи. У вре ме 
ка да је Гли го ри је до спео за шко лу, са ра јев ски Ср би, ко ри сте ћи се пр
вим тур ским ре форм ским за ко ни ма, на сто ја ли су да осну ју стал ну 
основ ну шко лу и да по диг ну пр ву школ ску згра ду. На по ди за њу но ве 
школ ске згра де и  до во ђе њу обра зо ва них учи те ља, ко ји су на ста ву у 
на ред ној де це ни ји по ди гли на ви ши ни во, све срд но је ра дио и Ма ној
ло Јеф та но вић, чи ја су мла ђа де ца упра во до спе ва ла за шко лу.151 По
сле основ не, по ха ђао је Гли го ри је тро го ди шњу тр го вач ку шко лу у Бе

147 Пи смо Ди ми три ја М. Јеф та но ви ћа и дру гих чла но ва оп шти не „пра во слав
ном об ште ству Срб ском у Зе ни ци“, Са ра је во, 5/17. VI II 1871 (Не дељ ко Ра до са
вље вић, Гра ђа за исто ри ју са ра јев ске /да бро бо сан ске/ ми тро по ли је 1836–1878, 
Исто риј ски ин сти тут, Из во ри за срп ску исто ри ју, књ. 4, Бе о град 2007, 146–147).  

148 С. Ка лу ђер чић, Пр ви го ди шњи из вје штај, нав. де ло, 20, 65.

149 Ве сти из Бо сне, За ста ва, 87, Н. Сад, 4 (16) ју на 1878, 2–3; Во ји слав Мак си мо
вић, Ми тро по лит Са ва Ко са но вић 1839–1903, Срп ско Са ра је во 2003, 23.

150 Бо сан ска Ви ла, 1, 1904, 3; Срп ски орао, Ка лен дар за год. 1928, нав. де ло, 24; 
Вре ме, 1882, Бе о град, 16. III 1927, 3. По не где се на во ди да је ро ђен 7. но вем бра 
1840 (Sve to zar Ćo ro vić, Do ku men tar na gra đa, Re dak to ri: Muh sin Ri zvić i Bo ris Ćo
rić, Sa ra je vo 1972, 110). 

151 С. Ка лу ђер чић, Пр ви го ди шњи из вје штај, нав. де ло, 5–6.
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чу, та ко да је пр ви у по ро ди ци сте као од го ва ра ју ћу школ ску спре му 
за тр го вач ке по сло ве, ко ји ма се ба вио од сво јих нај ра ни јих го ди на. 

По уста ље ном оби ча ју ра дио је као и ста ри ја бра ћа у оче вој тр го
вач кој рад њи, ко ја се ба ви ла уну тра шњим про ме том и из во зноуво
зним по сло ви ма са су сед ним зе мља ма. У ње го во вре ме по сред нич ка 
тр го ви на нај ја чих са ра јев ских тр го вач ких ку ћа окре та ла се убр за но 
ка сред њој Евро пи, та ко да су се ис ку ства ко ја је у мла до сти сти цао 
бит но раз ли ко ва ла од ис ку ста ва прет ход них ге не ра ци ја. За пад на ма
ну фак тур на ро ба, ко ју су ра ни је на ба вља ли ве ћим де лом пре ко нај
ра зви је ни јих ме ди те ран ских тр го вач ких сре ди шта, сти же при кра ју 
тур ске вла да ви не у Бо сну све ви ше пре ко Аустри је. От па да њем Ве не
ци је од Аустри је оја чао је по ло жај Тр ста као нај зна чај ни је аустриј ске 
лу ке. Из град њом же ле зни ца пре воз ро бе се вер ним прав цем по стао је 
да ле ко ис пла ти ви ји. 

Као мла дић про вео је Гли го ри је из ве сно вре ме у ко ми си о ној рад њи 
у Бе чу, ко ја је од осни ва ња по ста ла сво је вр сна шко ла за мо дер но тр
го вач ко по сло ва ње. Је дан члан ши ре по ро ди це Јеф та но вић учио је 
у ово вре ме као кал фа тр го вач ки за нат у Бе о гра ду. У вре ме устан ка 
(1875–1878) био је стал но на ста њен у Ду бров ни ку.152 У ве зи тр го ви не 
об и шао је Гли го ри је, као млад чо век, ве ћи део европ ске Тур ске, до 
Ца ри гра да, као и ви ше европ ских и ме ди те ран ских зе ма ља. Од оца 
је, по ред ћур чиј ске рад ње и раз гра на те тр го вач ке мре же, на сле дио и 
др ва ру (бенд са спла во ви ма) на Бем ба ши, ко ја је Са ра је во снаб де ва
ла огрев ним др ве том. На сле дио је и мо де ран хан у ва ро ши, је дан од 
рет ких ха но ва са гра ђе них од чвр стог ма те ри ја ла, на чи јем је ме сту 
Гли го ри је Јеф та но вић, 1882. го ди не, по ди гао хо тел „Евро пу“, пр ви 
мо дер ни хо тел у Са ра је ву.153 Као и дру ги чла но ви по ро ди це, упи сао 
се и Гли го ри је од мах по оса мо ста ље њу у про свет не до бро тво ре. На 
по чет ку аустро у гар ске упра ве, ка да су Ср би из Са ра је ва по ку ша ли да 
одр же сво ју је ди ну сред њу шко лу, са ра јев ску гим на зи ју, при ло жио 
је он у школ ски фонд 1.200 фо рин ти. Гим на зи ја је, ипак, за тво ре на 
по сле три го ди не, по што се ни је укла па ла у та да шњи си стем аустро
у гар ског обра зов ног си сте ма.154

При кра ју осман ске упра ве Ди ми три је и Гли го ри је Јеф та но вић иза
бра ни су ис пред пра во слав них хри шћа на у на род ну вла ду у Са ра је ву. 
Вла да је обра зо ва на кра јем ју ла 1878. го ди не са за дат ком да ус по
ста ви ред и ор га ни зу је от пор ула ску аустро у гар ске вој ске у Бо сну и 
Хер це го ви ну. Ме ђу Ср би ма ни је по сто ја ло истин ско рас по ло же ње да 
се за јед но са му сли ма ни ма, са ко ји ма су до пре не ко ли ко ме се ци би
ли у ра ту, су прот ста ве аустро у гар ској оку па ци о ној вој сци. Пред сед
ник срп ске вла де Јо ван Ри стић, ко ји је за вре ме Бер лин ског кон гре са 
био у при ли ци да упо зна ста но ви ште ве ли ких си ла, пре по ру чи вао 

152 У пи та њу је То мо Јеф та но вић (Dr Ra de Pe tro vić, Na ci o nal no pi ta nje u Dal ma
ci ji u XIX sto lje ću, Na rod na stran ka i na ci o nal no pi ta nje 1860–1880,  Sa ra je vo – Za
greb 1982, 199, 202).

153 Ham di ja Kre še vlja ko vić, Vo do vo di i grad nje na vo di u sta rom Sa ra je vu, Iza bra na 
dje la, III, Sa ra je vo 1991, 208–209.

154 С. Ка лу ђер чић, Пр ви го ди шњи из вје штај, нав. де ло, 66–67; Đor đe Pe ja no
vić, Sred nje i struč ne ško le u Bo sni i Her ce go vi ni od po čet ka do 1941. go di ne, Sa ra je vo 
1953, 34–35; T. Kru še vac, Srp ska re al ka – gim na zi ja u Sa ra je vu, nav. de lo, 115–124.
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је срп ским пр ва ци ма из Бо сне и Хер це го ви не да не пру жа ју от пор 
АустроУгар ској. Ср би у Са ра је ву би ли су у бит но дру га чи јем по ло
жа ју од срп ског ста нов ни штва по бо сан скохер це го вач ким се ли ма и 
ма њим гра до ви ма. Су о че ни са фа на ти зо ва ном му сли ман ском ма
сом, за о ку пље ном осе ћа њем да је из да на од соп стве ног ца ра, за ко јег 
је др жа ла да је ве ћи од свих дру гих вла да ра, мно ги од срп ских пр ва ка 
ни су мо гли да од би ју са рад њу. У град се сле гла све ти на и рас пу ште ни 
тур ски вој ни ци из це ле Бо сне и Хер це го ви не, ства ра ју ћи пре те ћу ат
мос фе ру. Ве ћи на хри шћан ског ста нов ни штва, ка ко ка то лич ког, та ко 
и пра во слав ног, при жељ ки ва ла је да аустро у гар ска вој ска што пре 
уђе у Са ра је во и уве де ред, пла ше ћи се не кон тро ли са не про ва ле бе са 
и по ко ља, слич них по ко љи ма ко је је до жи ве ло хри шћан ско ста нов
ни штво у ра зним де ло ви ма цар ства за вре ме по след њег устан ка и ру
скотур ског ра та.155 Од ис так ну ти јих Ср ба за са рад њу са му сли ма на 
за ла гао се ва тре но, и по све му су де ћи искре но, је ди но Сте во Пе тра
но вић, ра ни је срп ски учи тељ у Те шњу и Са ра је ву, за тим пре во ди лац 
при ита ли јан ском кон зу ла ту у истом гра ду. Као да је пред о се тио бу
ду ћи бес по штед ни су коб срп ског на ро да са АустроУгар ском, Пе тра
но вић је за го ва рао сло гу са му сли ма ни ма  уз спо ра зум са Ср би јом 
и Цр ном Го ром, ка ко би се зајед нич ки од у пр ли оку па ци ји Бо сне и 
Хер це го ви не.156

Члан ство у пре ла зној вла ди, ко ја је по ка за ла бла го на кло ност пре ма 
ге не ра лу Јо си пу Фи ли по ви ћу, глав ном ко ман дан ту аустро у гар ске 
оку па ци о не вој ске, ис ко ри стио је Ди ми три је Јеф та но вић да то ком 
осам де се тих го ди на на пра ви чи нов нич ку ка ри је ру у град ској упра ви. 
За раз ли ку од ње га Гли го ри је се од по чет ка др жао по да ље од вла сти, 
по све ћу ју ћи се ис кљу чи во тр го ви ни и при вред ним по сло ви ма. По
сле Ма ној ло ве смр ти тр го вач ке по сло ве Јеф та но ви ћа во дио је јед
но вре ме ста ри ји брат Ди ми три је, да би по сле де о бе на сле ђа, 1883. 
го ди не, све зна чај ни је при вред не ак ти вно сти по ро ди це би ле ве за не 
ско ро ис кљу чи во за Гли го ри је во име.157

*

Јеф та но ви ћи су при па да ли ге не ра ци ји срп ских при вред ни ка и по ли
ти ча ра ко ја се под јед на ко до бро сна шла и у тур ско и у аустро у гар
ско вре ме. Гли го ри је је ра до при хва тао све но ви не ко је су до ла зи ле 
са за па да, али је, при том, био вр ло опре зан. Као да је у под све сти 

155 Из ме мо а ра Про то поп Не дељ ка, нав. де ло, 8–9; Jo sef Ko etschet, Aus Bo sni ens 
let zter Türken ze it, Veröffentlicht von Ge org Grassl, Wi en und Le ip zig 1905, 94–95; 
Ди ми три јеМи та Кли цин, Спо ме ни ца Сте ве Пе тра но ви ћа, на ци о нал ног бор ца, 
1835–1913, Но ви Сад 1937, 58 (нап. 35, 36); Ham di ja Kre še vlja ko vić, Sa ra je vo za 
vri je me austro u gar ske oku pa ci je (1878–1918), Iza bra na dje la, IV, Sa ra je vo 1991, 99.

156 Пи смо Сте ве Пе тра но ви ћа /?/ По по ви ћу, Са ра је во, 29. VI (10. VII) 1878, 
Ар хив СА НУ (бив ши Ар хив Исто риј ског ин сти ту та), Збир ка Јо ва на Ри сти ћа, 
XVII/1, 274; Д. Кли цин, Спо ме ни ца Сте ве Пе тра но ви ћа, 43–49. Х. Кре ше вља
ко вић на во ди да је ме ђу Ср би ма је ди ни ис кре ни за го вор ник от по ра био Јо во 
Ба крачВа си ље вић, не по ми њу ћи и Пе тра но ви ћа, ве ро ват но за то што је био за 
ује ди ње ње Б и Х са Ср би јом и Цр ном Го ром (Нав. де ло, 99). 

157 Н. Урић, Јеф та но вић, Ди ми три је М., СБР, 4, Н. Сад 2009, 401.
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но сио страх да се Тур ска као ве ли ка си ла мо же по но во вра ти ти на 
Бал кан. То се из ра жа ва ло и у на чи ну ње го вог оде ва ња. За це ло вре ме 
аустро у гар ске упра ве уз европ ско оде ло но сио је Гли го ри је Јеф та но
вић тур ски фес, ко ји је од за че та ка мла до тур ских ре фор ми, 60тих 
го ди на XIX ве ка, сим бо лич но у оде ва њу по ве зи вао европ ске ути ца је 
са осман лиј ском ис точ њач ком тра ди ци јом.158

По сле аустро у гар ске оку па ци је Гли го ри је Јеф та но вић на сто јао је да 
се укљу чи у мо дер ни си стем по сло ва ња и да по диг не срп ске при вред
не уста но ве у Бо сни и Хер це го ви ни. Уви ђао је да ће по ло жај срп ског 
на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни у бу дућ но сти би ти ви ше за ви сан од 
при вред них, не го од по ли тич ких од но са. Ка да је до вољ но оја чао да га 
оку па ци о не вла сти ви ше ни су мо гле фи нан сиј ски упро па сти ти ста
вио се на че ло по кре та за при зна ва ње про свет не, кул тур не и вер ске 
ауто но ми је срп ског на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни. Ин стинк тив но 
је осе тио да се мо ра опре де ли ти из ме ђу са рад ње са ре жи мом, што 
је пру жа ло мо гућ ност још ве ћег при вред ног уз ди за ња, и опо зи ци о
не по ли ти ке, ко ја је до но си ла не си гур ност, стал не при ти ске вла сти 
и еко ном ски бој кот, као и мо гућ ност за то че ња и про го на. Са рад ња 
са ре жи мом ду го роч но је по ти ра ла основ на по ли тич ка хте ња срп
ског на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни, по што су све ме ре ко је је Аустро
Угар ска пред у зи ма ла ука зи ва ле да на ме ра ва трај но да оста не у оку
пи ра ним зе мља ма. Иза брао је от пор за ко ни тим пу тем, ко ри сте ћи се 
ис ку стви ма срп ског ауто ном ног по кре та у ис точ ној (угар ској), и мла
до че шке стран ке у за пад ној (аустриј ској) по ло ви ни Хаб збур шке мо
нар хи је.

Упо ре до с по ли тич ком бор бом по ма гао је срп ске кул тур не, про свет
не и на уч не уста но ве. Ста јао је на че лу ак ци о нар ског дру штва ко је је 
у Са ра је ву, 1905. го ди не, по кре ну ло по ли тич ки лист „Срп ска ри јеч“, 
ко ји ће с ма њим пре ки ди ма, слич но мо стар ском „На ро ду“, све до 
Пр вог свет ског ра та бра ни ти ин те ре се срп ског на ро да у Бо сни и Хер
це го ви ни. „Срп ска ри јеч“ же сто ко се су прот ста вља ла по ли тич ким 
ма ни пу ла ци ја ма и за ти ра њу исто риј ског пам ће ња срп ског на ро да у 
овим зе мља ма. Ка да је Шта дле ров „Хр ват ски днев ник“ Ср бе у Б и Х 
на звао Вла си ма, од го во ри ла му је „Срп ска ри јеч“ (1906), по зи ва ју
ћи се на нај ста ри је пи са не спо ме ни ке: „Бо сна и Хер це го ви на је од 
ста ри не има ла раз ли чи ту суд би ну, а мо же је и у бу ду ће има ти, али 
на род, ко ји је у њој жи вио и ко ји да нас жи ви, оста је онај исти на род 
срп ски, ко ји је ове кра је ве на се лио још за вла де ца ра Ира кли ја. Он 
се не ми је ња, па ма кар ка кве при ли ке и про мје не на ста ле у Бо сни и 
Хер це го ви ни.“159

Це ло ви та по вест о Гли го ри ју Јеф та но ви ћу и ње го вој по ро ди ци би ла 
би у исто вре ме и по вест о исто риј ској за бо рав но сти срп ског на ро
да.160 Аустри ја је осе ћа ла ње гов зна чај и, у на сто ја њу да бу де прав на 

158 М., Крат ка исто ри ја Со лу на, др жа ве и гра да, Рат ник, 4, Бе о град 1926, 109.

159 „Вла си“ и Ср би, Срп ска ри јеч, 144, II, Са ра је во, 3 (16) ок то бра 1906, 1–2.

160 Је ди но је пе ри од бор бе за вер ску и про свет ну ауто но ми ју на шао до стој но 
ме сто у срп ској исто ри о гра фи ји. О том пе ри о ду жи во та и ра да Гли го ри ја Јеф
та но ви ћа пи са но је оп шир но и у ста ри јој и у но ви јој срп ској исто ри о гра фи ји. 
Вид.: Бо жо Ма џар, По крет Ср ба Бо сне и Хер це го ви не за вјер скопро свјет ну са мо
у пра ву, Са ра је во 1982, 446–449.
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др жа ва, ис ка зи ва ла му од го ва ра ју ће по ча сти. Био је при ман и код 
са мог ца ра. А ка да се у вре ме Пр вог свет ског ра та на шао ме ђу ње ним 
про тив ни ци ма, ода ла му је опет од го ва ра ју ће по ча сти. Ва сиљ Гр ђић 
за бе ле жио је ка ко су у вре ме хап ше ња срп ских пр ва ка из Бо сне и 
Хер це го ви не (1914) не ког пра ти ла два, не ког че ти ри, а „ста рог Јеф
та но ви ћа“ шест жан да ра.161 Сво јим жи во том и по ро дич ним ве за ма 
био је пред о дре ђен да бу де про тив ник АустроУгар ске. Јед на од ње
го вих кћер ки (Дра ги ца) би ла је уда та за срп ског ди пло ма ту и по ли ти
ча ра Ми ро сла ва Спа лај ко ви ћа, ко га је аустро у гар ска тај на по ли ци ја 
пра ти ла као ис так ну тог ор га ни за то ра срп ског по кре та у Мо нар хи ји. 

По сле осло бо ђе ња и ује ди ње ња као нај ста ри ји по сла ник Скуп шти не 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца би ран је за ње ног пр вог при
вре ме ног пред сед ни ка. Ка да је про гла ше но ује ди ње ње пла као је од 
ра до сти као ма ло де те. По зна ни ци и при ја те љи за бе ле жи ли су да су 
у жи во ту са мо још јед ном ви де ли да је за пла као, ка да му је умр ла су
пру га Јеф та ли ја (1906). По сле смр ти (1927) Гли го ри је је бр зо па дао 
у за бо рав. Де сет го ди на ка сни је то су при ме ти ли и ње го ви са бор ци 
из вре ме на бор бе за ауто но ми ју, по ку ша ва ју ћи да од го нет ну ту нео
бич ну по ја ву у срп ском јав ном жи во ту.162 На по чет ку Дру гог свет ског 
ра та ње гов син Ду шан ухап шен је у Са ра је ву од стра не уста ша и од ве
ден у За греб, по сле че га му се гу би сва ки траг. По све му су де ћи уби
јен је у ло го ру Ја дов но (1941). Пре хап ше ња пре пи са ле су уста шке 
вла сти хо тел „Евро пу“ на не ког на вод ног срод ни ка ње го ве су пру ге, 
ко ја је по ре клом би ла Хр ва ти ца. Су пру га му се скло ни ла у Кар ло вац, 
ода кле је у пи сму му же вље вој се стри, ок то бра 1941. го ди не, по твр ди
ла вест да је Ду шан стра дао, али ни је мо гла да на ве де ни ка кве бли же 
окол но сти.163

Гли го ри је Јеф та но вић био је не што ви ше од успе шног при вред ни ка, 
био је мно го ви ше од успе шног по ли ти ча ра. Од па да под тур ску власт 
срп ски на род у Бо сни и Хер це го ви ни ни је мо гао на исто риј ској по
зор ни ци да из не дри ни шта ви ше од сил них па ша, ко је су га тла чи ле 
за јед но са тур ским осва ја чи ма, и убо гих, је два пи сме них пре но си о ца 
усме ног на род ног пре да ња, упи са них у ду гу по вест стра дал ни штва. 
Гли го ри је је ус пео да про бу ди са мо свест срп ског на ро да, и као ње гов 
пред став ник рав но прав но да раз го ва ра са оку па ци о ним ге не ра ли ма, 
ци вил ним адла ту си ма и аустро у гар ским ми ни стри ма, обра зо ва ним 
у нај бо љим европ ским ди пло мат ским шко ла ма. Ње го ва по ро ди ца 
ус пе ла је не пре ста ним опре зом да пре жи ви муч не тре нут ке тур ске и 
аустриј ске вла да ви не, али је сти ца јем окол но сти по стра да ла у др жа
ви за ко ју је Гли го ри је Јеф та но вић ве ро вао да пред ста вља оства ре ње 
ве ков них на род них сно ва. 

161 Ва сиљ Гр ђић, Пр ва ноћ у за тво ру, /у књи зи/: Спо ме ни ца Ва си ља Гр ђи ћа, Са
ра је во 1935, 154.

162 Ст. Ко ба си ца, Гли го ри је М. Јеф та но вић, Са мо у пра ва, 44, LVI, Бе о град, 11, 12 
и 13. апри ла 1936, 5.

163 Ми ле на Јеф та но вић, рођ. Пе тро ни је вић – Кру ни Ср шкић /кћер ки Гли го ри ја 
Јеф та но ви ћа/, Кар ло вац, 6. X 1941 (Ар хив Ср би је, Збир ка Ми ро сла ва Спа лај ко
ви ћа, 460).
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CON TRI BU TION TO THE HI STORY OF THE FA MILY 
OF GLI GO RI JE JEF TA NO  VIĆ IN TUR KISH PE RIOD

Mer chant fa mily Jef ta no vić  had been in mid XIX cen tury one of the 
most pro spe ro us Ser bian mer chant fa mi li es in Bo snia. Gli go ri je Jef ta
no vić, le a der of the Ser bian auto no mo us mo ve ment du ring the Austro
Hun ga rian ru le, was of this fa mily. The Jef ta no vićs de scen ded from the 
Po po vićs (the Ko sov čićs) from Sa mo bor in Her ze go vi na. They mo ved 
to Sa ra je vo in XVI II cen tury. The fa mily had be gun its ri se la te in XVI
II cen tury with Pe tar Ha dži Tu zla (Jef ta no vić) who along si de his fur 
in du stry star ted to tra de. Du ring XVI II and first half of the XIX cen
tury the Jef ta no vićs ri sed in si mi lar way as ot her tra de fa mi li es from 
Sa ra je vo. The tow nspe o ple of the mid dleclass who we re Ort ho dox in 
big ger towns in Bo snia and Her ze go vi na we re mostly tra de smen and 
ar ti sans. In the towns which we re fo un ded by the Turks af ter the con
qu est, the Ser bian ar ti sans we re al most al ways new co mers from ne arby 
or fa ra way co un try are as. Sa ra je vo had been de ve lo ping from the very 
be gin ning as a pro mi nently Ori en tal, Mu slim city. Ser bian po pu la tion 
in towns had been in the sa me po si tion as the Ser bian po pu la tion in vil
la ges – in a sub or di na te po si tion as su bjects wit ho ut rights. The Turks 
avo i ded en ga ging in “dirty” crafts, li ke fur in du stry, which con se qu ently 
al lo wed the Serbs pos si bi lity to gain pre ce den ce in this craft.

The eco no mic stren gthe ning of the Bo snian mer chants de ve lo ped pa
ral lel to the we a ke ning of Du brov nik and Ve ni ce af ter the long Ve ne
tianTur kish wars in XVII cen tury. Till mid XVII cen tury mer chants 
from Bo snia and Her ze go vi na, espe ci ally from Sa ra je vo and Mo star, to
ok over al most com ple tely the tra de of Du brov nik with the Bal kans. The 
Jef ta no vićs’ gre a test ri se hap pe ned du ring li fe of Ha dži Tu zla’s son, Ma
noj lo Jef ta no vić (1791–1878), who to ok over the fa mily bu si ness from 
his fat her in 1815. Ma noj lo tra ded on the ter ri tory from Smyrna in Asia 
Mi nor to Vi en na and Le ip zig. He was the first Ser bian mer chant from 
Sa ra je vo to open a per ma nent com mis sion shop in Vi en na (1848) whe re 
his sons wor ked and tried the ir hands in con tem po rary tra de.

Hi story of the Jef ta no vićs re pre sents at the sa me ti me the hi story of 
the ri sing of the Ser bian mid dleclass in Bo snia and Her ze go vi na. With 
the ir ef fort wit hin the fra me work of the fur in du stry and tra de, they 
ma na ged to ma in tain cer tain forms of eco no mic in de pen den ce in the 
city with pre va i ling Mu slim (Tur kish) po pu la tion. The Jef ta no vićs, li
ke many Ser bian mid dleclass fa mi li es, we re hel ping out Ser bian chur
ches and mo na ste ri es che ris hing thus Ort ho dox tra di tion of Sa int Sa
va from the ti mes of the Ne ma njićs. Ma noj lo had gre at in flu en ce in 
Ser bian Ort ho dox mu ni ci pa lity in Sa ra je vo. He was re spec ted by the 
Turks, too. In the pe riod of Osmanpa ša, he was elec ted re pre sen ta ti ve 
of the Ma na ging body of the Bo snian eja let (Uprav no ve će), 1865–1869, 
which was a kind of advi sory body to Bo snian va li ja (de puty). The pa
per re se ar ches the at ti tu de of the mem bers of the Jef ta no vić fa mily to 
the Tur kish aut ho ri ti es, Ser bia, Rus sia, Austria and Ser bian na ti o nal
li be ra tion mo ve ment, espe ci ally in the six ti es, when (du ring prin ce Mi
ha il’s ru le), the qu e sti on of the unity of Bo snia and Her ze go vi na with 
Kne že vi na Sr bi ja was ra i sed.
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Un til the upri sing of 1875, Ser bian and Rus sian pu blic had a ne ga ti ve 
opi nion of the ric hest Ser bian mer chants from Bo snia and Her ze go vi
na, thin king that they we re not hel ping eno ugh po o rer Ser bi ans and 
we re not co o pe ra ti ve in the strug gle for li be ra tion of the se ter ri to ri es 
from the Tur kish ru le. In con nec tion with it, the con duct of Ma noj lo 
Jef ta no vić is re se ar ched in to du ring the trial of Va sa Pe la gić (1869). 
We se ar ched for the ca u ses of such un fa vo ra ble opi nion of the Ser bian 
and Rus sian pu blic to wards the Jef ta no vićs and con clu ded that the re 
had been many exag ge ra ti ons con nec ted with it. Such po int of vi ew wo
uld gra du ally chan ge, espe ci ally af ter 1873 when a gro up of mer chants 
from Ba nja Lu ka and Gra di ška con fron ted Tur kish aut ho ri ti es. The re 
was a chan ge in at ti tu de to wards the tra de smen from Sa ra je vo, too. This 
was lar gely a re sult of ar chi man dri te Sa va Ko sa no vić, who, du ring his 
stay in Mo scow pre sen ted Rus sian hi sto rian Nil Po pov with the da ta on 
the Ser bian Ort ho dox mu ni ci pa lity in Sa ra je vo. Ba sed on the se da ta, in 
broc hu re of 1873, he, in stead of the Ser bian mer chants, ac cu sed me tro
po li tan Da bro bo san ski Di o ni si je II who had been tel ling on the Ser bian 
pa tri ots to the Tur kish aut ho ri ti es. To wards the end of the upri sing, 
“Za sta va“ from No vi Sad chan ged its at ti tu de to wards the Jef ta no vićs, 
re no un cing the ir un fa vo ra ble opi nion on Ser bian mid dle class in who le. 
Such an at ti tu de was for med in this ma ga zi ne du ring the pre vi o us de
ca de un der in flu en ce of the ide as of the left wing of the Uni ted Ser bian 
youth. The pa per in ve sti ga tes the work of the tra de’s youth, or ga ni zed 
in the man ner of the Uni ted Ser bian youth, as well as the work of the 
edu ca ting cir cle aro und Bo go ljub (Te o fil) Pe tra no vić (col lec ti ons of folk 
oral tra di tion, etc). The fi nal part of the pa per (the con clu sion) pre
sents li fe and work of Gli go ri je Jef ta no vić un til the uni fi ca tion (1918), 
con clu ding that his work al ready was fal ling in to ob li vion in the pe riod 
bet we en the two gre at world wars. His son Du šan (kil led in the con cen
tra tion camp Ja dov no in 1941 in Cro a tia) lost his li fe in the very sta te 
for the cre a tion of which Gli go ri je so un sel fishly in ter ve ned.
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