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СВЕШТЕНСТВОБОСАНСКЕКРАЈИНЕ
УУСТАНКУ1875–1878.ГОДИНЕ

БОРИВОЈЕМИЛОШЕВИЋ

Ап стракт.  – Пра во слав на цр ква у Бо сни и Хер це го ви ни до би ла је зна
чај са об но вом Пећ ке па три јар ши је и ула ском у њен са став, ка да по чи ње 
но ва епо ха у исто ри ји срп ског на ро да и ње го ве цр кве. Све до кра ја тур ске 
вла сти, пра во слав но све штен ство у струк ту ри ма хом се о ског ста нов ни
штва, са ри јет ким срп ским за на тли ја ма и тр гов ци ма, би ло је на че лу мно
гих дру штве них по кре та тог до ба. Цр ква и све штен ство оку пља ли су око 
се бе на род, фи зич ки га шти ти ли, али и ду хов но уз ди за ли. Пра во слав на 
цр ква је од по чет ка срп ских осло бо ди лач ких по кре та у XIX ви је ку би ла 
сна жно укљу че на у ту бор бу. Бо сан ски уста нак 1875–1878. ни је пр ви на
род ни по крет у XIX ви је ку у ко јем пра во слав ни све ште ни ци има ју уло гу 
во ђа и ин спи ра то ра. По чев ши од бу не Јо ва на Јан чи ћа, пре ко поп Јо ви
чи ног по кре та из 1834. и не ми ра из по ло ви не XIX ви је ка, пра во слав но 
све штен ство се уоби ча је но на ла зи ло у пр вим уста нич ким ре до ви ма, би ло 
као идеј не во ђе или са мо про сти уче сни ци по кре та. Па ро хиј ско све штен
ство је по себ но ва жну исто риј ску уло гу од и гра ло у Хер це го ви ни и Бо сан
ској Кра ји ни у раз до бљу од 1875. до 1878. го ди не.

Кључ не ри је чи: Бо сан ски уста нак 1875–1878, Бо сан ска Кра ји на, Срп ска 
пра во слав на цр ква, па ро хиј ско све штен ство, фа на ри от ске вла ди ке, Ка
ра но ви ћи, Ко ва че ви ћи, Ха џи ћи, бо сан ске из бје гли це, Ва со Пе ла гић, Пе
тар Мр ко њић. 

Пра во слав но све штен ство је то ком XIX ви је ка у Бо сни и Хер це го ви ни, 
и по ред чвр стог тур ског и фа на ри от ског при ти ска, би ло нај ва жни ји 
но си лац бор бе за на ци о нал но осло бо ђе ње. Ње го ва уло га би ла је тим 
ва жни ја, јер у Бо сни и Хер це го ви ни ни је би ло пле мен ске и кне жин
ске са мо у пра ве, па та ко ни љу ди са ве ћим угле дом као у Ср би ји или 
Цр ној Го ри, па је упра во ни же све штен ство би ло ду бо ко упле те но у 
све не ми ре XIX ви је ка. „Гдје год је бо ра вио срп ски све ште ник би ло је 
и аги та ци је у ко рист уста на ка; куд год је про ла зио ка лу ђерлу та ли
ца, ишла је и ре во лу ци о нар на про па ган да и тај ни ка на ли за вје ра“.1 
Прем да углав ном не про свје ће ни, углед ко ји су све ште ни ци ужи ва ли 
у на ро ду не ми нов но их је до вео у пр ве уста нич ке ре до ве и по ред то
га што се ни по на чи ну жи во та, ни схва та њи ма, ни су раз ли ко ва ли од 
на род них ма са ме ђу ко ји ма су жи вје ли, за раз ли ку од фа на ри от ског 
све штен ства, ко је је уз не ке из у зет ке, би ло екс по нент тур ског ре жи

1 Ва со Чу бри ло вић, Пр ви срп ски уста нак и бо сан ски Ср би, Бе о град 1939, 18. 
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ма.2 За хва љу ју ћи пра во слав ном све штен ству на ци о нал на сви јест код 
Ср ба би ла је раз ви је ни ја не го код ри мо ка то ли ка и му сли ма на.3 Упра
во је цр ква са све штен ством и цр кве ношкол ским оп шти на ма, би ла 
глав ни стуб у чу ва њу и ја ча њу на ци о нал не сви је сти код Ср ба. Фран
цу ски пу то пи сац то га вре ме на, Шарл Ири јарт, уочио је ка ко је код 
пра во слав них хри шћа на по јам вје ре и на род но сти то ли ко исто вје тан 
да је ри јеч Ср бин по ста ла си но ним за пра во сла вац.4 Ири јарт, ко ји је 
по кра ји не об и шао упра во у ври је ме устан ка, при мје тио је да пра во
слав ни поп „жи ви та ко при сно са на ро дом свог об ре да, да не чу ди 
што су во ђе по кре та би ли нај ви ше грч копра во слав ни све ште ни ци; 
не са мо да су они да ли знак за уста нак не го су и узе ли пу шку да во де 
сво је па ро хи ја не у бит ку“.5 Ње гов су на род ник Ан дре Бар, сма тра да 
су на род у Бо сни оли ча ва ли ње го ви све ште ни ци, ко ји су ујед но би ли 
глав ни но си о ци срп ских тра ди ци ја и ви је ков них на род них те жњи.6 
Ва со Пе ла гић, ар хи ман дрит и рек тор Ба ња луч ке бо го сло ви је, је опи
су ју ћи узро ке ко ји су до ве ли до из би ја ња Бо сан ског устан ка, на вео 
да су „пра во слав ни ста нов ни ци ових по кра ји на раз бо ри ти ји, отре
сни ји и жи вљи од ри мо ка то ли ка, па у не че му и од му ха ме да на ца“. 
То је сто га, сма тра он, „што ни су од сво јих ман ти ја ша ко је ка квим 
лу до ри ја ма то ли ко уби је ни у гла ву, за глу пље ни као ри мо ка то ли ци“.7 
Аграр не бу не ко је су по тре са ле Кра ји ну у XIX ви је ку има ле су у се би 
и ви дљи ву цр ту на ци о нал не бор бе, јер су те жи ле осло ба ђа њу и ства
ра њу јед не на род не др жа ве са крај њим ци љем – сло бо дан се љак у 
сло бод ној др жа ви.8 Све штен ство и на род би ли су јед но. „Вје ра је Ср

2 Ри сто Бе са ро вић, О пр вом пе ри о ду дје ло ва ња Ва се Пе ла ги ћа у Бо сни, у: Го ди
шњак Исто риј ског дру штва БиХ, Са ра је во 1950, 204. 

3 Ђо ко Сли јеп че вић, Исто ри ја срп ске пра во слав не цр кве, књ. II, Бе о град 2002, 
481.  

4 „Код ка то ли ка ства ри не сто је та ко“, пи ше Ири јарт. „Код бо сан ских све ће ни
ка по јам вје ре до ла зи при је пој ма на род но сти, а мо гло се ви дје ти у овим са да
шњим при ли ка ма да је ка то лич ко све штен ство ове по кра ји не, ко је је, ка ко ка жу, 
слу ша ло на ре ђе ња из Ри ма, од вра ћа ло ко ли ко год је мо гло сво ју па ству да не 
при сту пи по кре ту“; Šarl Iri jart, Bo sna i Her ce go vi na – pu to pis iz vre me na usta na ka 
1875–1876, Sa ra je vo 1981, 126.  

5 Исто.  

6 Ан дре Бар, Бо сна и Хер це го ви на – аустриј ска упра ва од 1878. до 1903. го ди не, 
Бе о град 1906, 18.  

7 „Осим у ва ро ши ма, они (по по ви, прим. Б. М.) не са чи ња ва ју ни ка кав го спод
ски ред, ни ти их се ља ци та ко сма тра ју, иако их ина че по шту ју. На у ка учи ли ни
су ни ка квих. Они су ма ње ште ти ли на ро ду но они што су свр ша ва ли бо го сло ви је 
по Ри му, Ца ри гра ду и дру гим мје сти ма; Ва со Пе ла гић, Исто ри ја Бо сан скохер
це го вач ке бу не, Са ра је во 1953, 63–64.     

8 Рас по ло же ње бо сан ских Ср ба са по чет ка XIX ви је ка ли је по је осли ка но у ри
је чи ма при је дор ског све ште ни ка Ди ми три ја Сто ја но ви ћа: „Тр пе љи во сам под
но сио тур ски ја рам, као и сви пра во слав ни, на да ју ћи се да Ка ра ђор ђе и нас 
осло бо ди и под сво је пра ви тељ ство при ми“. Већ 1809. око Јо ва на Јан чи ћа, осим 
се ља ка и тр го ва ца, оку пља ју се пра во слав ни све ште ни ци, по пут ка лу ђе ра Мо
шта ни це и све ште ни ка из Пот ко зар ја. На при пре ма ма за по ди за ње устан ка ра
де поп Ни ко дим око се ла Мач ков ца и поп Јо во око Сви ња ра. По Ко за ри је са 
не ко ли ци ном сво јих љу ди че то вао поп Га вро. Је дан од нај бли жих Јан чи ће вих 
са рад ни ка у по ди за њу бу не био је са ра јев ски ми тро по лит Ве не дикт Кра ље вић. 
Уста нак ко ји је 1834. го ди не из био пр во у дер вент ском и гра да чач ком кра ју 
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би ну чу ва ла и га ји ла на род но осје ћа ње, а цр кве и ма на сти ри су би ли 
ог њи шта на ко ји ма се жи жак сви је сти на род не ни је ни ка да га сио, и 
из во ри са ко јих се је на род на пи јао самопоуздaњем и вје ром у бо љу 
бу дућ ност“.9 Оту да се у бор бу кре та ло са ја сним ус кли ком: „За крст 
ча сни и сло бо ду злат ну!“ 

Усљед не у спје ха ре фор ми, Осман ско цар ство је у дру гој по ло ви
ни XIX ви је ка то ну ло у све ду бљу дру штве ну и еко ном ску кри зу. 
Са по ве ћа ним со ци јал ним при ти ском, узро ко ва ним стал ним по
ве ћа њем за ку па де се ти не и зло у по тре ба ма у ње ном при ку пља
њу, рас плам са ва ла се и вјер ска мр жња пре ма хри шћа ни ма. Уби
ство углед ног тр гов ца Јо ва на На у мо ви ћа и па ље ње срп ских ду ћа
на у Ба њој Лу ци, афе ра са гра ди шким и ба ња луч ким тр гов ци ма у 
ве зи цр кве них зво на, а по том и не за до вољ ство по ве ћа њем де се ти
не, до ве ло је до оку пља ња нај у глед ни јих на род них пред став ни ка, 
а ме ђу њи ма и пра во слав них све ште ни ка. Око по па Ђо ке Ка ра на и 
Ва се Пе ла ги ћа кре ћу сe мла ди љу ди, пр вен стве но не ка да шњи ђа
ци ба ња луч ке Бо го сло ви је.10 У од ре ђи ва њу мје ста по чет ка устан
ка, ма на стир Мо шта ни ца имао је исто риј ску уло гу, а 18. ав густ 
1875. био је дан ма на стир ске сла ве и ве ли ког на род ног збо ра на 
ко ји је на род до ла зио из свих окол них кра је ва, од Вр ба са до Са ве, 
Уне и Са не.11 Аги та ци ју за уста нак 1875. во ди ли су поп Те шо Пет ко
вић у Ров ци ма код Гра ди шке, То мо Школ ни ко вић у Бре зо вља ни ма, 

пред во дио је поп Јо ви ца Илић, по ко јем је и до био име. У зе мљи се го во ри ло 
да је поп Јо ви ца имао ја ких ве за са љу ди ма у Ср би ји „ко ји су му до ла зи ли и пи
сма до но си ли“. Бу ни поп Јо ви це претходило је кра јем 1833. уво ђе ње „тре ћи не“ 
као из но са на ту рал не рен те ко ју је се љак мо рао да ва ти на чи тлукса ха биј ским 
зе мља ма. У не мо ћи пред тур ском си лом, уста ни ци су се убр зо по ву кли, а поп 
Јо ви ца се скло нио у Аустри ју, а за тим у Ср би ју. Го ди ну да на ра ни је, у Ср би ју је 
пре бје гао и поп Па вле Ка ра ноТврт ко вић, ко ји је од кне за Ми ло ша тра жио по
моћ и по др шку за ди за ње устан ка у Бо сни. Не же ле ћи да ком про ми ту је сво је 
од но се са Тур ском, Ми лош је остао глув на ње го ве мол бе. Го ди не 1858. у По са
ви ни и Кнеж по љу се ра ђа ве ли ки на род ни по крет у ко јем је вид ну уло гу имао 
про та Сте ван Авра мо вић. Про та је сту пио у ве зу са све ште ни ци ма и ви ђе ни јим 
љу ди ма Ора шке и Гра да чач ке на хи је и пре у зео по треб не при пре ме за ди за ње 
бу не. Оруж је и му ни ци ју је на ба вљао у Вин ков ци ма и Ву ко ва ру, а пла ћа на је 
сто ком. Уста нак, огра ни чен на уској те ри то ри ји, ни је се успио ду го одр жа ти. 
Под тур ским при ти ском уста нич ке че те су рас ту ре не, а сам про та се спа сио 
бјек ством у Аустри ју; Ва со Чу бри ло вић, Ре во лу ци о нар ни по кре ти у Бо сан ској 
Кра ји ни у XIX ве ку, у: Гла сник Ју го сло вен ског про фе сор ског дру штва 1934, XIV, 
10–12, 902–910; Вла ди мир Ћо ро вић, На ци о нал ни раз вој Бо сне и Хер це го ви не 
у про шло сти (до 1875. го ди не), у: На пор Бо сне и Хер це го ви не за осло бо ђе ње и ује
ди ње ње, Са ра је во 1929, 28–32; Три по пов ске бу не, Раз ви так, Ба ња Лу ка, св. 1, 
1910; Ђор ђе Ми кић, Ба ња Лу ка и Кра ји на за сло бо ду и отаџ би ну, Ба ња Лу ка 
2002, 22. 

9 Ми ха и ло И. По по вић, Исто риј ска уло га Срп ске пра во слав не цр кве у чу ва њу на
род но сти и ства ра њу др жа ве, Бе о град 1933, 12. 

10 Ђор ђе Ми кић, Пра во слав на цр ква и све штен ство у Кра ји ни у по кре ту осло
бо ђе ња од Ту ра ка,  у: Срп ска пра во слав на епар хи ја ба ња луч ка 1900–2000 – Ше
ма ти зам, Ба ња Лу ка 2000, 46–47. 

11 Исто. 
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са ко ји ма је у не по сред ној ве зи био поп Са во Вра нић из Мо шта ни це.12 
На аустријскoбо сан ској гра ни ци аги то вао је поп Пе тар Пе тра но вић 
из Плав на.13 Он је све ште ни ку Ни ко ли До бри ћу из Стр ми це пред ла
гао да са не ко ли ко од ва жних љу ди по па ле тур ску ка ра у лу у Цр ним 
По то ци ма. „Ка ко ра ја одав на че ка згод ни час, без сум ње, уста нак би 
пла нуо и сам се од се бе да ље ши рио“, го во рио је Пе тра но вић.14  

Уста нак у Бо сни чи ни ла су два са мо стал на по кре та; је дан на сје ве ру 
Бо сне око Ко за ре, Мо та ји це и Ли јев ча и дру ги на тро ме ђи Ли ке, Дал
ма ци је и Бо сне, са сре ди штем у Цр ним По то ци ма. Не ма цен трал не 
ко ман де ко ја би ко ор ди ни са ла и усмје ра ва ла уста нич ке на па де, што 
је за по сље ди цу има ло огра ни че ност и ску че ност у вој ним ак ци ја ма. 
Је дин ство по кре та ра за ра ло је ви ше по ли тич ких стру ја, чи ја је не ус
кла ђе ност вре ме ном по ка за ла сву ра њи вост по кре та. Со ци ја ли стич ка 
стру ја, пред во ђе на Ва сом Пе ла ги ћем и са рад ни ци ма Ко стом Угри ни
ћем и Ма ној лом Хор ва ћа ни ном, за ла га ла се за исто вре ме но из вр ше
ње на ци о нал не и со ци јал не ре во лу ци је, не са мо уну тар срп ског на ро
да, већ и на ци је лом Бал ка ну. Пе ла гић је по ру чи вао: „Пра во, сло бо да 
и до сто јан ство на ро да не до би ја се усту па њем, ме та ни са њем и мол ба
ма, не го бор бом и ра дом“.15 То ком устан ка је раз вио жи ву и зна чај ну 
по ли тич ку ак тив ност. Био је члан ко стај нич ког од бо ра ко ји је во дио 
бри гу о уста нич ким че та ма у Ко за ри, Гр ме чу, Ри сов цу и Бре зо ва чи.16 
Сво је по ли тич ке ста во ве де таљ но је фор му ли сао у тзв. Уста нич ком 
про гра му, ко ји је об ја вљен у Исто ри ји бо сан скохер це го вач ке бу не.17 
Пе ла гић се за ло жио за уки да ње спа хи лу ка и за куп ни ка, на род ну скуп
шти ну ко ја би има ла нај ве ћу власт у зе мљи, за сло бо ду штам пе, збо ра 
и до го во ра и оста ле гра ђан ске сло бо де. За хтје вао је да се у шко ла ма 
одво ји „вје ра од шко ле“, да омла ди на у школ ским клу па ма из у ча ва 
тек чи сту на у ку, „а све што спа да у област вје ро за кон ске по у ке, нек 
све ће ни ци сва ки у сво јој цр кви или џа ми ји, и оста ри ну и омла ди ну у 
не ђељ не и пра знич ке да не по у ча ва ју“.18

Већ са из би ја њем пр вих бор би у ље то 1875, упу ти ле су се пре ко гра
ни це на аустро у гар ску те ри то ри ју пр ве ко ло не из бје гли ца, при је свих 

12 Ми ло рад Ек ме чић, По че так устан ка у Бо сни 1875 го ди не, у: Го ди шњак исто
риј ског дру штва БиХ, год. VI, Са ра је во 1954, 276–277. 

13 Пе тра но вић је ро ђен 1840. У све ште нич ко зва ње ру ко по ло жен је 1866, а 
1907. био је ад ми ни стра тор па ро хи је Плав но, книн ски про то пре зви те рат. Чи
но деј ство вао је у цр кви Св. Ђор ђа у Плав ну, са гра ђе ној још 1618. Го ди не 1904. 
од ли ко ван је чи ном про то пре зви те ра и на пр сним кр стом; Јо ван С. Ра дој чић, 
Ср би за пад но од Ду на ва и Дри не, књ. III, Но ви Сад 2009, 108.   

14 Ђу ро До брић, Уста нак у Цр ним По то ци ма 1875–1877. го ди не, Ши бе ник 
1937, 6.  

15 Бу не и устан ци у Бо сни и Хер це го ви ни у XIX ве ку, Бе о град 1952, 113. 

16 Ри сто Бе са ро вић, Ва со Пе ла гић, Са ра је во 1951, 100. 

17 Ово Пе ла ги ће во дје ло пр ви пут је об ја вље но 1879. и да је бо гат ма те ри јал и 
оби ље по да та ка за про у ча ва ње дру штве нопо ли тич ких од но са у Бо сни и Хер це
го ви ни у XIX ви је ку. На жа лост, Пе ла гић је при ли ком ње го вог пи са ња из о ста вио 
опи се не ких ве о ма зна чај них до га ђа ја у ко ји ма је и сам уче ство вао. По ста вив ши 
се би за за да так да на пи ше јед ну објек тив ну исто ри ју бо сан скохер це го вач ке бу
не, Пе ла гић чак не спо ми ње ни мно ге лич но сти чи је је дје ло ва ње би ло од из у
зет ног зна ча ја за сам ток Бо сан ског устан ка; прим. Б. М.   

18 Ри сто Бе са ро вић, нав. дје ло, 104. 
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онај дио ста нов ни штва, ко ји ни је ди рект но уче ство вао у бор ба ма, 
же не, дје ца, стар ци. Из по да та ка ко је су аустриј ске вла сти узи ма ле 
од сва ког од ра слог му шкар ца ко ји је из Бо сне пре ла зио на аустриј ско 
тло, ви ди се да је ве ћи на из бје глих сти за ла из бли же и да ље око ли не 
Ко стај ни це, Ду би це, При је до ра и Гра ди шке. Они су бје жа ли пре ко 
тзв. су ве ме ђе, Уне и Са ве и за у ста вља ли се углав ном на под руч ју 
не ка да шње Вој не гра ни це. Не ко ли ци на кра ји шких све ште ни ка свје
до чи ла је по гра нич ним вла сти ма о исто риј ском стра да њу кроз ко је 
су срп ски на род и цр ква про шли у том вре ме ну.19 Чи ње ни ца да је 
ме ђу из бје глим Ср би ма зна тан број ка лу ђе ра и по по ва је ра зу мљи ва, 
јер су Тур ци у свим углед ним Ср би ма ви дје ли по тај не уста нич ке во
ђе, због че га су над њи ма чи ни ли ре пре са ли је.20 Хр ват ски исто ри чар 
Фер до Ши шић је, ана ли зи ра ју ћи уло гу пра во слав ног све штен ства у 
уста нич ким по кре ти ма срп ског на ро да, за кљу чио ка ко „је два да има 
на ро да на сви је ту, чи је је све штен ство то ли ко крв них жр та ва до при
ни је ло на ол тар на род не сло бо де, ко ли ко је то срп ско“.21 

Од мно гих кра ји шких све ште нич ких ло за про сла вље них у устан ку, 
нај по зна ти је су би ле Ка ра но ви ћи, Ко ва че ви ћи и Ха џи ћи. Углед на 
по ро ди ца Ка ра но ви ћа да ла је Бо сан ском устан ку не ко ли ко из у зет
них уста ни ка.22 Поп Ђо коЂу рађ Ка ранКа ра но вић (30. април 1827–
1880) је уз Ми ле ту Де спо то ви ћа и Го лу ба Ба би ћа био је дан од нај ви
ђе ни јих уста нич ких ко ман да на та и члан нај у жег уста нич ког ру ко

19 Ко стај нич ки па рох Ди ми три је Ду кић је гра нич ним вла сти ма опи сао по ло жај 
хри шћа на за ко је ка же да „не ма ра ди сво је вје ре ни ка квих пра ва ко је ужи ва
ју му ха ме дан ци. Он ни ти сми је цр кве гра ди ти, ни ти не ги би вог имет ка си сте
ћи, као што га и у ни ка кву слу жбу не приј пу шћа ју“. Из бје гли це су се жа ли ле на 
прав ну не си гур ност и зло у по тре бе тур ских вла сти при ли ком са ку пља ња по ре за. 
„Ми смо од стра не Ту ра ка све стра но про го ње ни јер они на ма чи ну на си ља гдје
год мо гу, не ште дећ ни ко га, сра мо тећ на ше же не, ... па кад чо вјек за свој име так, 
жи вот свој, сво је же не и дје це си гу ран ни је, то мо ра по бјећ...,“ на вео је па рох 
из Би је ков ца, Јо ван Јан ко вић. Не во ље ду бич ких Ср ба опи сао је де ми ро вач ки 
све ште ник Мар ко Пав ко вић, на во де ћи ка ко су мно ги он да шњи Тур ци „че сто 
у на ше цр кве при ли ком одр жа ва ња слу жбе бож је за ла зи ли те у та квој пу ши ли 
и не при стој но се по на ша ли што је сваг да на пре зи ра ње на ше вје ре смје ра ло“. 
О на си љу над же на ма и дје вој ка ма, те по себ но пра во слав ним све ште ни ци ма, 
сли ко ви то је свје до чио и бер бир ски па рох Те о дор Пет ко вић, на во де ћи ка ко се 
„од лу чи ше бје гун ци чвр сто у Бо сну не по вра ти ти, док им од ова квим од но ша ји, 
Тур ци го спо да ри бу ду“; Пра дје дов ске му ке под Тур ци ма – из ја ве Ср ба из бје гли ца 
о раз ло зи ма њи хо вог бјек ства из Кнеж по ља у аугу сту и сеп тем бру 1875. го ди не, 
(при ре дио Или ја Кец ма но вић), Ко зар ска Ду би ца 1994, 18, 72, 79, 154, 157. 

20 Dr Alek sa Ivić, Frag men ti iz isto ri je Bo san skog ustan ka 1875. i 1876. go di ne, Ba nja 
Lu ka 2006 (fo to tip sko iz da nje), 28. 

21 Ми ха и ло И. По по вић, нав. дје ло, 77. 

22 Ка ранКа ра но ви ћи при па да ју ста ро сје ди лач ким по ро ди ца ма Бо сан ске Кра
ји не. Не гдје но се пре зи ме Ка ран, а не гдје Ка ра но ви ћи, али им је кор јен исти. 
Ве ћи на сла ви Ђур ђев дан, а не ки и Ни кољ дан. По сто ји ви ше вер зи ја зна че ња 
њи хо вог пре зи ме на. У на ро ду се ми сли да пре зи ме по ти че од ри је чи ка ра ти 
(ко ри ти или ка жња ва ти), док не ки сма тра ју да пре зи ме по ти че од тур ске ри је чи 
ка ра (црн). Пре ма по је ди ним из во ри ма по ри је кло во де из Бо ке у Цр ној Го ри. У 
XIX ви је ку на се ља ва ли су обла сти Зми ја ња, По у ња и Гр ме ча, по себ но их је би ло 
у око ли ни Бо сан ског Пе тров ца и Бо сан ског Но вог. Пе тар Ра ђе но вић је утвр дио 
да је кроз мно ге ге не ра ци је по ро ди ца тра ди ци о нал но да ва ла пра во слав не све
ште ни ке; Де си мир Дро бац, Оп шти на Но ви Град кроз исто ри ју, Но ви Град 2004, 
135–138.   
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вод ства.23 У по чет ку се бо рио под Пе ци ји ном ко ман дом, а по сли је 
ње го ве смр ти 1875, на ста вио је сам да че ту је по Кра ји ни. Са по пом 
Ка ра ном Ср би су се по но си ли, па је ње гов хра бри лик бр зо ушао у 
на род ну пје сму.24 Ка ра нов брат, све ште ник Сте ван Ка ра но вић (27. 
де цем бар 1834 – по сли је 1913) одр жа вао је до бре ве зе са Га вром Вуч
ко ви ћем, Се ра фи мом Пе ро ви ћем и Ва сом Пе ла ги ћем, и са њи ма ра
дио на при пре ми устан ка у Бо сни, на ба вљао оруж је и но вац за уста
ни ке. Уче ство вао је у свим бор ба ма у Гор њој и До њој Кра ји ни, по себ
но око Ба ња Лу ке и Гра ди шке. Лич но је за клео Пе тра Пе ци ју и Осто ју 
Кор ма но ша у цр кви До бран ској и дао им оруж је. Оти шао је ва жним 
по слом 18. ок то бра 1876. у Ср би ју, гдје га је у Ма чви сти гло при мир
је с на ло гом да рас пу сти вој ску. Ру ски цар је Злат ном ме да љом за 
хра брост од ли ко вао Сте ва на Ка ра но ви ћа, а срп ски кнез Ми лан, Рат
ном спо ме ни цом и кр стом св. Са ве дру гог сте пе на.25 Ис тој по ро ди ци 
при па дао је све ште ник и учи тељ Лу ка Ка ра но вић (1869–1894) ко ји 
је, иако је пре ми нуо ве о ма млад, упам ћен као из у зе тан про свјет ни 
рад ник и вас пи тач.26

Ис так ну то мје сто ме ђу уста ни ци ма Бо сан ске Кра ји не при па да Ва си
ли ју – Ва ја ну Ко ва че ви ћу (1844–1896), по зна ти јем као по пу Ва ја ну.27 

23 Ђо коЂу рађ Ка ранКа ра но вић се шко ло вао у Би ха ћу и Са ра је ву. Ра дио је као 
све ште ник у Су ва ји и Во ђе ни ци, а од 1861. у Ко стај ни ци, гдје су ње го вом за слу
гом по диг ну те но ва цр ква и шко ла. Са Пе тром Пе тро ви ћем Пе ци јом уче ство вао 
је у До љан ској бу ни 1858. Због оп ту жби за бун тов ни штво ви ше пу та је осу ђи ван 
на ви ше мје сеч не ка зне за тво ра, а по чет ком 1870. са бра том Сте ва ном и на про
гон ство;  Бо сан ска Ви ла, Са ра је во, бр. 19, 15. X 1900, 257–259.  

24 „Беж’ те Тур ци за ра на, ето по па Ка ра на. И он но си са бљу – зми ју, беж’ те 
Тур ци у Ази ју“;  Епи скоп жич ки Ва си ли је, Уло га Срп ске пра во слав не цр кве у Ба
ња луч ком ве ле и здај нич ком про це су, Бе о град 1970, 32. 

25 Сте ва на Ка ра но ви ћа ру ко по ло жио је ми тро по лит Иг ња ти је 6. де цем бра 1866. 
у Бо сан ском Но вом. Имао је си на Јо ва на све ште ни ка у Ја ло ви ку у Ср би ји. Тур
ске вла сти су Сте ва на Ка ра но ви ћа че сто про го ни ле и за тва ра ле. Са бра том Ђо
ком био је прог нан у Ма лу Ази ју на 101 го ди ну, али су успје ли по би ти прат њу и 
вра ти ти се у до мо ви ну; Бо сан ска Ви ла, Са ра је во, бр. 4, 28. фе бру ар 1907, 49–51; 
Бо сан ска Ви ла, Са ра је во, бр. 19, 15. ок то бар 1900, 257–259; Јо ван С. Ра дој чић, 
нав. дје ло, књ. II, 249. 

26 Лу ка Ка ра но вић је основ ну шко лу за вр шио код стри ца, све ште ни ка Ми хај ла 
Ка ра но ви ћа, учи те ља из Но вог Гра да. По ха ђао је са ра јев ску гим на зи ју, а по том 
1891. са од лич ним успје хом за вр шио бо го сло ви ју у Ре ље ву. По за вр шет ку бо го
сло ви је ра дио је као учи тељ у род ном кра ју. Бо го слов и учи тељ из Сан ског Мо
ста Јо ван Мар ја но вић опи сао је Лу кин жи вот сље де ћим ри је чи ма: „Нео цје њи ве 
су и ри јет ке осо би не, ко је су ва зда кра си ле ду шу на шег оми ље ног и не за бо ра
вље ног дру га Лу ку, не са мо као ђа ка у кру гу сво јих дру го ва, но још ви ше као 
учи те ља и вас пи та ча срп ске мла де жи и као све ште ни ка и па сти ра свог ду хов ног 
ста да“; Бо сан скохер це го вач ки ис точ ник, Са ра је во, год. VI II, св. 2, 1894, 87–88.  

27 Ва јан Ко ва че вић је ро ђен у се лу При то ка код Би ха ћа, од оца Фи ли па, про те 
сан џа ка би хаћ ког и мај ке Сте ва ни је. Иако му при ли ке ни су до пу шта ле да се по
све ти на у ци, Ва јан је ци је нио на у ку и шко лу, па је од шко ло вао и сво ја два бра та: 
про ту Ви да Ко ва че ви ћа у Ба њој Лу ци и про то на мје сни ка у Би ха ћу Ко сту, као и 
си на Сте ва на. Срп ску основ ну шко лу Ва јан је по ха ђао у срп ској за дру зи по па 
Ви да Иван че ви ћа у Хр га ру код Би ха ћа, а по том у шко ли у При то ци, смје ште ној 
у ку ћи ње го вих ро ди те ља. Све ште ни ком је по стао 1862, а на род род ног кра ја га 
је, без об зи ра на вје ру, ја ко по што вао. Као све ште ник, Ва јан Ко ва че вић је од ли
ко ван цр ве ним по ја сом, а као рат ник сре бр ном ме да љом за хра брост; Бо сан ска 
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Он је у раз до бљу од ав гу ста 1875. до ок то бра 1878, био на че лу че те 
од 100 љу ди и уче ство вао у ви ше бо је ва про тив Ту ра ка. Ва ја но ва че та 
је ав гу ста 1876. са сна га ма по па Ђо ке Ка ра на, Три ве Аме ли це, Ми ће 
Тр ку ље и Ви да Ми ла но ви ћа, по па ли ла Бо сан ско Гра хо во, али га ни
је за у зе ла.28 Поп Ва јан се не на ла зи ме ђу пот пи сни ци ма уста нич ког 
про гла са о при са је ди ње њу Бо сне Ср би ји 1876.29 Ње го ва че та се по
ло ви ном 1877. бо ри ла на Са ни, ка ко би за шти ти ла се љач ке збје го ве 
и том при ли ком је по па ли ла Ру сто во, Је зе рац и До њу Са ни цу.30 Био 
је члан На род не бо сан ске при вре ме не вла де, под пред сјед ни ком В. 
С. Јо ни ном и се кре та ром Јо вом Бил би јом. У би ци на Цр ним По то ци
ма ље та 1877. поп Ва јан се бо рио на де сном кри лу уста нич ке вој ске, 
на кон че га му се че та рас па ла.31 Пре ма на род ном пре да њу, Ва јан је 
на сли је дио све до бре осо би не сво га оца, про те Фи ли па Ко ва че ви ћа.32 
Ва ја но во ју на штво и хра брост у ври је ме устан ка, опје ва ле су мно ге 
на род не пје сме.33 Ње гов брат Вид Ко ва че вић, ђак Ба ња луч ке бо го
сло ви је и ка сни ји ба ња луч ки про та, у ври је ме устан ка је учи те љо вао 
по из бје глич ким шко ла ма А. П. Ир би у Сла во ни ји и Дал ма ци ји.34 Ло
за Ко ва че ви ћа уга си ла се 1925. ка да је умро Ва си ли јев син, поп Сте
ван Ко ва че вић.35               

Уче сник Бо сан ског устан ка био је и стар је ши на ма на сти ра Мо шта
ни це, Ки ри ло (Ћи ри ло) Ха џић (1851–1897). Ро дом је из се ла Тур
јак, код Бо сан ске Гра ди шке, из углед не све ште нич ке по ро ди це. Као 
мла ди је ро мо нах сту пио је у пр ве уста нич ке ре до ве 1875. али се са 
че том због ма ло број но сти убр зо по ву као. Вас пи та ван на ду го го ди
шњој тра ди ци ји ма на сти ра Мо шта ни це, Ха џић је при хва тио хај дуч
ког ха рам ба шу Осто ју Кор ма но ша са дру го ви ма, ко је је одје вао, на

Ви ла, Са ра је во, бр. 4, 1897, 63; Бо сан скоХер це го вач ки Ис точ ник, Са ра је во, год. 
XI, бр. 2, 1897, 79.       

28 Ва со Чу бри ло вић, Бо сан ски уста нак 1875–1878, Бе о град 1930, 142. 

29 Хам ди ја Ка пи џић, За ста ва о Бо сни и Хер це го ви ни 1876–1878, књ. IV, Са ра је во 
1956, 94. 

30 Ми ло рад Ек ме чић, Уста нак у Бо сни 1875–1878, Са ра је во 1960, 310. 

31 Пет го ди на по окон ча њу устан ка, поп Ва јан се на ла зио на мје сту над зи ра те ља 
би хаћ ког про то пре зви те ра та; Ше ма ти зам Пра во слав не ми тро по ли је и ар хи ди ја
це зе Да бробо сан ске за го ди ну 1882, Са ра је во 1882, 30.

32 Про та Фи лип Ко ва че вић био је ли је пих цр та ли ца, го сто љу бљив, одан пра
во слав ној вје ри и цр кви, те уви јек при ру ци си ро ти њи ко ју је ра до по ма гао. За
дру га Ко ва че ви ћа би ла је на да ле ко по зна та. У ку ћи Фи ли па Ко ва че ви ћа у се лу 
При то ка ра ди ла је и пр ва срп ска шко ла у том ди је лу Кра ји не; Бо сан скохер це го
вач ки Ис точ ник, Са ра је во, год. IX, св. 3, 1895, 118.  

33 „У Ва ја на скр лет на до ла ма, па се ве же ср ма ли коп ча ма. За па сом му љу та 
гу ја спа ва, под њим ђо го зеч ки по и гра ва. Ду га пу шка по го ци ма га ђа, ла ста ви цу 
у ле ту по га ђа, А, хан џа ром пре сје ца др ве ће, без пу са та ни у цр кву не ће“; Раз ви
так, Ба ња Лу ка, бр. 3, 1. март 1940. 

34 Ва си ли јев син Сте ван, ро ђен 1863. у Би ха ћу, по ха ђао је бо го сло ви ју у Ре ље ву, 
а по том био па рох у род ном мје сту све до сво је смр ти 1925. го ди не, ка да се све
ште нич ка ло за Ко ва че ви ћа у Бо сан ској Кра ји ни и уга си ла; прим. Б. М. 

35 По ро ди ца Ва ја на Ко ва че ви ћа вр ло је ра ши ре на и чу ве на у Бо сан ској Кра ји
ни, та ко да је у на ро ду по сто ја ла уз ре чи ца, да ка да ко ко га бла го си ља, ка же: „Да 
Бог да бра те мно жи ли се, као Ко ва че ви ћи, а дом твој био отво рен, стран ци ма и 
на мјер ни ци ма, као дом по па Ва ја на“; Раз ви так, Ба ња Лу ка, бр. 3, 1. мар та 1940.
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о ру жа вао и са њи ма ја та ко вао. По ма га ли су му све ште ни ци Сте во 
По по вић (1838–1908) из Под гра да ца36 и Ру вим Буб ње вић из Ка рај зо
ва ца.37 Кад је Ср би ја 1876. ушла у рат са Тур ском, Ки ри ло Ха џић је са 
мно гим до бро вољ ци ма са Ко за ре оти шао Ђо ки Влај ко ви ћу на Дри ну, 
гдје је код Би је љи не до био вој на од ли ко ва ња и вој вод ску са бљу.38 По 
аустро у гар ској оку па ци ји Бо сне и Хер це го ви не, вра тио се у раз ру ше
ни ма на стир Мо шта ни цу, ко ји је сво јим за у зи ма њем по но во по ди гао. 
Ра ме уз ра ме са Ки ри лом, у ис тој че ти бо рио се и ње гов брат Ва со 
Ха џић (1849–1904).39 

Ва жну уло гу у устан ку имао је и кра ји шки све ште ник Или ја Бил би
ја (20. јул 1838 – 6. јун 1908), ро дом из Бо сан ског Гра хо ва, ко ји је 
као па рох у Ти шков цу по сли је смр ти же не но вем бра 1872. пре шао 
у ма на стир Рмањ, у на мје ри да га об но ви. У ма на стир је при ву као 
удо ве све ште ни ке Пе тра Зо ри ћа и Да ви да Гру бо ра. Та мо их је на Ве
ли ку Го спо ји ну 1875. за де сио на пад Ту ра ка, при ли ком ко јег је ма на
стир за па љен.40 Поп Бил би ја је са То до ром Ба бо ви ћем 1876. пу то вао 
у Ру си ју тра же ћи по моћ за уста ни ке, али их је у Бе чу за др жао ру ски 
по сла ник Но ви ков, а по том им за бра нио од ла зак у Ру си ју.41 Му чан 
ути сак на уста нич ке во ђе оста ви ле су ри је чи Но ви ко ва, да усљед до
го во ра Ру си је и Аустро у гар ске, Бо сна „ни под је дан на чин не мо же 
да нас при па сти Ср би ји“.42 Бил би ја је апри ла 1876. са по пом Да ви дом 
Гру бо ром, Сте вом По по ви ћем и вој во дом Го лу бом Ба би ћем, овла
стио чла на ме ђу на род ног ко ми те та за по моћ Га ври ла Бо жи да ре ви ћа 
Ве се лиц ког да их за сту па пред ве ли ким си ла ма.43 Уче ству ју ћи у свим 
ве ћим окр ша ји ма, до био је срп ску ме да љу за хра брост.44 Би бли ја је 

36 Ча со пис Ис точ ник за По по ви ћа пи ше да се у устан ку ис та као „као хра бар во
ђа сво јих дру го ва у мно гим бо је ви ма, ... та ко да се и да нас о ње го вом ју на штву 
по ци је лој Кра ји ни зна и при по вје да. По по вић је био осми у ро ду ове ста ре све
ште нич ке ло зе. По зив је на сли је дио од оца Ми ка на, а све ште нич ку тра ди ци ју 
је на ста вио ње гов си но вац Мар ко По по вић; Ис точ ник, Са ра је во, год. XXII, бр. 
3, 1908, 46.

37 Бран ко Чу бри ло вић, Хај дук Пе ци ја 1826–1875, Са ра је во 1954, 47. 

38 Ар хи ман дрит Ки ри ло Ха џић ни је мо гао да се по ми ри, по сле уза луд ног тро
го ди шњег на род ног устан ка, до ла ском Аустри је на го тов чин. Због то га је јав но 
уда рао на „тај срам ни чин аустриј ске по ли ти ке ис ко ри шћа ва ња ту ђег тру да и 
ту ђе му ке“. За то је „Шва бу мр зео и пре зи рао, и њих и све оне ко ји су му у слу
жби би ли, јер је ту слу жбу сма трао про ту на род ном“. „Ми смо се“, го во рио је он, 
„са Тур ци ма кр ва ри ли и ту кли, а ви Шва бо ви до ђо сте пре ва ром на го то во. Ку
ка ви це и ви и ва ши го спо да ри“; Ђор ђе Ми кић, Ба ња лу ка на Кра ји ни хва ла, Ба ња 
Лу ка 1995, 252; Да бро бо сан ски ис точ ник, Са ра је во, год. VI II, бр. 4–5, 1894, 198; 
Бран ко во ко ло, Срем ски Кар лов ци, бр. 41, 14/26. ок то бра 1899.  

39 Ва со Ха џић је основ ну шко лу за вр шио у Бо сан ској Гра ди шци, а бо го сло ви ју 
у Ба њој Лу ци. Ми тро по лит Иг ња ти је га је ру ко по ло жио за све ште ни ка 1868. го
ди не, ка да му је на упра вља ње по вје ре на па ро хи ја Тур јак; Ис точ ник, Са ра је во, 
год. XVI II, бр. 11–12, 1904, 188–189. 

40 Бо сан ска Ви ла, Са ра је во, бр. 11, 1904, 213.  

41 Ми ло рад Ек ме чић, Уста нак у Бо сни, 195. 

42 Исто. 

43 Ва сиљ По по вић, По крет од 1875. до 1878, у: На пор Бо сне и Хер це го ви не за 
осло бо ђе ње и ује ди ње ње, Са ра је во 1929, 56. 

44 Основ не шко ле Бил би ја је за вр шио у Лив ну и ма на сти ру Кр ка у Дал ма ци ји. 
По ха ђао је за дар ску Бо го сло ви ју. Од 1879. Бил би ја је све ште но деј ство вао у па
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имао ис так ну то мје сто у но вин ским из вје шта ји ма из Бо сне сер Арту
ра Еван са.45                                          

У че ти Го лу ба Ба би ћа 1875. се на ла зио све ште ник Да вид Гру бор, ко ји 
се још ра ни је по чео бо ри ти са Тур ци ма око ма на сти ра Рм ња. Ка да је 
Ба бић сво ју че ту по ди је лио на три ди је ла, у јед ном од њих ко ман ду 
је до био Гру бор. У на па ду на Унац 1876. во дио је ли је во кри ло уста
нич ких сна га.46 Го лу бу Ба би ћу се по чет ком устан ка при дру жио и ба
ња луч ки бо го слов Вид Ми ла но вић (1848–1903).47 Ба бић га је од мах 
име но вао за глав ног че то во ђу, те је та ко про вео три го ди не по ка зу ју
ћи ве ли ку не у стра ши вост у бор би. На ве ли кој скуп шти ни у Ти шков цу 
1877. иза бран је за чла на При вре ме не бо сан ске вла де, у ко јој је био до 
кра ја ње ног по сто ја ња.48 Уче ство вао је у ље то 1877. у не у спје шном на
па ду на Кључ.49 У Ми ла но ви ће вој че ти, је дан од нај и ску сни јих бо ра ца, 
са ти ту лом сто ти ња ра, био је поп Јо ван Пе ћа нац (5. ја ну ар 1838 – 21. 
ок то бар 1911), ро дом из Бо сан ског Пе тров ца. Бо рио се на Бје ла ју, Пе
тров цу, Кљу чу, Ро сто ву, Је ла ши нов цу, Че ле би ћу и Цр ним По то ци ма. 
Од ли ко ван је срп ском ме да љом за хра брост.50 Ме ђу уста ни ци ма 1876. 
и 1877. на ла зе се и све ште ни ци Јо ван Гак из Су ва је,51 Три фун Ста ни

ро хи ји Ба сташ. При ли ком осве шта ња ма на сти ра Рм ња 6. ав гу ста 1883, ми тро
по лит Са ва Ко са но вић га је про из вео у чин про то пре зви те ра. Исти ми тро по лит 
од ли ко вао га је на пр сним кр стом при ли ком де пу та ци је у По же ги, а од мах за
тим по вје ре на му је ду жност про то пре зви те ра у сре зу Пе тро вач ком, ко ју је вр
шио до 1890. кад је до шао за па ро ха у Гра хо во. Де вет го ди на ка сни је по вје ре на 
му је про то пре зви тер ска ду жност за ли вањ ски про то пре зви те ри јат, ко ју је оба
вљао до смр ти 1908; Ис точ ник, Са ра је во, год. XXII, бр. 13 и 14, 1908, 215–216.

45 Сер Ар тур Еванс га у сво јим члан ци ма у Man che ster Gu ar di a nu, као и у свој 
књи зи о Бо сан ском устан ку, опи су је као ди ва од чо вје ка, те шког пре ко сто че тр
де сет ки ло гра ма, са гла сом сна жним „као тру ба Ар хан ге ла Ми ха и ла“; Vla di mir 
De di jer, Sa ra je vo 1914, Be o grad 1966, 302.

46 Ми ло рад Ек ме чић, Уста нак у Бо сни, 203. 

47 Вид Ми ла но вић ро ђен је у се лу Су ва ја код Бо сан ског Пе тров ца. Основ ну 
шко лу по ха ђао је у Би ха ћу и род ном Пе тров цу. Ба ња луч ку бо го сло ви ју за вр шио 
је 1871. го ди не; Јо ван С. Ра дој чић, нав. дје ло, књ. II, 827. 

48 За мно ге бит ке у ко ји ма је два пу та био ра њен, те за слу ге и по жр тво ва ње у 
ври је ме че то ва ња, срп ски кнез Ми лан Обре но вић од ли ко вао га је Та ков ским 
кр стом тре ћег сте пе на и Сре бр ном ко лај ном за хра брост. Го ди не 1879. се вра
тио у до мо ви ну гдје је на ред них 20 го ди на ра дио као др жав ни чи нов ник. У тој 
слу жби је остао до 1899. ка да је због сла бог здра вља оти шао у пен зи ју. Ка да је 
дру штво „Про свје та“ от по че ло свој рад, Ми ла но вић се од мах при мио по вје рен
ства, те је мар љи во ра дио на са ку пља њу чла но ва и при ло га за „Про свје ту“; Срп
ска ри јеч, Са ра је во, бр. 85, 15/28. јун 1905. 

49 Бу не и устан ци у Бо сни и Хер це го ви ни у XIX ве ку, Бе о град 1952, 144. 

50 До устан ка Пе ћа нац је слу жио у па ро хи ји Бје лај на ко ју га је ру ко по ло жио 
Ми тро по лит Иг ња ти је у Са ра је ву 30. ја ну а ра 1862. По сли је аустро у гар ске оку
па ци је до шао је 28. ок то бра 1879. у Вар цар Ва куф за па ро ха. Ми тро по лит Са ва 
Ко са но вић дао му је 1883. упра ву вар цар ског про то пре зви та ри ја та. Ње го вим 
за ла га њем по диг ну та је 1885. цр ква, а 1894. и срп ска шко ла у Вар цар Ва ку фу. 
Ја ну а ра 1902. про сла вио је 40го ди шњи цу све ште нич ке слу жбе; Срп ска Ри јеч, 
Са ра је во, бр. 233, 12/25. XI 1911; Отаџ би на, Ба ња Лу ка, бр. 22, 5/18. но вем бар 
1911.  

51 Јо ван Гак при па да јед ној од нај ста ри јих кра ји шких све ште нич ких ло за. Се
стрић је ле ген дар ног хај ду ка Пе ци је и био је углед ни вој во да у устан ку. Пре ма 
Ми ла ну Ка ра но ви ћу „во лио је де ли ја ње и ва зда се де лиј ски но сио и по на шао“. 
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шље вић, Пе ро За рић и не ки мо на си ма на сти ра Рм ња. У бор ба ма 1876. 
су се ис та кли Гра хо вља ни Цви је тин Ми лић, Пе тар Ми хај ло вић, Јо ван 
По по вић, Ра до ван Јо ва но вић и Лу ка Не ди мо вић (1845–1925).52 Не
ди мо вић је у би ци на Гра бе жу из вео пра ви под виг, због че га је ушао у 
на род ну пје сму: „Бје ште Тур ци за ра на, ето по па Ка ра на и са њим Ва ја
на, а за њи ма по па Лу ке, до па шће вас те шке му ке“.53 Цр кве на штам па 
би ље жи да се у уста нак исте го ди не укљу чио и ха дро вач ки све ште ник 
Ми ла дин Глу шац (1835–1905).54 
       

*  *  *

По ли тич кој стру ји Пе тра Мр ко њи ћа, бу ду ћег срп ског кра ља Пе тра 
I Ка ра ђор ђе ви ћа, већ по чет ком устан ка при дру жи ли су се све ште
ни ци Јо цо Жив ко вић, Алек са Осто јић из Бре зо ва По ља и ње гов брат 
Са му и ло Осто јић из Жи ров ни це.55 Поп Са му и ло је крио оруж је и му
ни ци ју за уста нич ки ло гор у Ћор ко ва чи у јед ном ам ба ру, а до ло го
ра га је кри јум ча рио пре о бу чен у обич ног се ља ка.56 У Мр ко њи ће вој 
че ти у Цр ним По то ци ма, ва жну уло гу имао је бо сан скогра ди шки 
па рох Пе тар Шип ка (1864–1938).57 Мр ко њић је вођ ству устан ка нај
ви ше сме тао за то што је ква рио до бре од но се са вла дом у Бе о гра ду, 
ко ја је на ње га гле да ла као на мо гу ћег пре тен ден та на при је сто. Ка да 
се са зна ло да је из Ср би је до шла на ред ба да се Мр ко њић укло ни из 
устан ка, јер ће у су прот ном Ср би ја ди ћи ру ке од уста ни ка, про та Пе
тар Га ко вић (1833–1915) је за тра жио да се то не при хва ти или да се 

Са ол та ра је на цр кве ним збо ро ви ма го во рио да „св. Бо го ро ди ца пре кри ва сво
јим по кро вом све до бре Ср бе и ри шћа не, а не швап ске шпи ју не и ули зи це, ко
ји про ка зу ју: су ба ша ма, жан да ри ма, фи нан си ма, и лу га ри ма и про кли њао их 
шкри пе ћи зу би ма; Ми лан Ка ра но вић, По у ње у Бо сан ској Кра ји ни, Бе о град 1926, 
358; Де си мир Дро бац, нав. дје ло, 144. 

52 Ми ло рад Ек ме чић, Уста нак у Бо сни, 32. 

53 Са скром ним те о ло шким обра зо ва њем Не ди мо вић је ру ко по ло жен 1868. Као 
па рох ду го је слу жбо вао у Ја се ни ци, бо сан скокруп ски про то пре зви те рат. Ве сео 
и тем пе ра мен тан био је ве о ма оми љен у на ро ду. То ком устан ка дру го вао са Пе
тром Мр ко њи ћем ко ји га је, ка да је по стао срп ски краљ, ме ђу пр ви ма од ли ко вао 
сре бр ним ор де ном Ка ра ђор ђе ве зви је зде са ма че ви ма; Јо ван С. Ра дој чић, нав. 
дје ло, књ. II, 1036.  

54 Глу шац је основ ну шко лу за вр шио у се лу Ја се ни ца код Кру пе. За све ште ни ка 
је про из ве ден 14. ја ну а ра 1863. у Са ра је ву. У па ро хи ји ха дро вач кој, ко тар Сан
ски Мост, слу жио је пу не че ти ри де це ни је; Ис точ ник, Са ра је во, год. XVI II, бр. 
13, 1903, 205.    

55 Епи скоп жич ки Ва си ли је, Уло га Срп ске пра во слав не цр кве у Ба ња луч ком ве ле-
и здај нич ком про це су, Бе о град 1970, 31. 

56 Ми лан Ка ра но вић, Че то ва ње вој во де Пе тра Мр ко њи ћа по Бо сан ској Кра ји ни 
1875–76, Са ра је во 1921, 26.

57 Про та Пе тар Шип ка ро ђен је у се лу Су ва ја код Бо сан ског Пе тров ца. Основ ну 
шко лу за вр шио је у род ном мје сту, гим на зи ју у Трав ни ку, а бо го сло ви ју у Ре ље
ву. Ру ко по ло жен је 1896. у све ште нич ки чин и по ста вљен у дра гељ ску па ро хи ју 
гдје је пре да но слу жио 45 го ди на, све до сво је смр ти. Ње го вим за у зи ма њем у 
Дра ге љи ма су по диг ну те срп ска основ на шко ла у ко јој је ра дио као учи тељ и па
ро хиј ска цр ква; Вр ба ске но ви не, Ба ња Лу ка, бр. 1495, 7. ок то бар 1938. 
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Мр ко њи ћу, у по вје ре њу, што при је ја ви да бје жи ода кле је до шао.58 
Га ко вић, по ри је клом из ста ре све ште нич ке ло зе, то ком устан ка се 
од ли ко вао ин те ли ген ци јом, мир но ћом и стр пљи во шћу.59 Све ште ник 
Јо сиф Ра кић (1851–1930) из Па лач ко ва ца у Пр ња вор ском сре зу, сту
пио је ме ђу пр ви ма у ре до ве бо ра ца у Мр ко њи ће вој че ти, а за тим 
и код Го лу ба Ба би ћа, у Цр ним По то ци ма.60 У че ти ка сни јег срп ског 
кра ља ва жио је за јед ног од нај по вјер љи ви јих бо ра ца. Ње га су убр
зо по аустро у гар ској оку па ци ји, но ве вла сти, као па три о ту чвр стих 
увје ре ња, ухап си ле, од у зе ле му пра во учи те љо ва ња, а за тим га про
тје ра ле из Бо сан ског Пе тров ца.61 Са вој во дом Мр ко њи ћем уско је са
ра ђи вао и све ште ник Пе тар Ре пац (1835–1896) из гли нич ке па ро
хи је на „су вој ме ђи“. При ку пљао је оруж је и љу де за Мр ко њи ће ве 
че те.62 Мр ко њић се у слу ча ју ну жде че сто пре ба ци вао пре ко гра ни це 
у бли зи ну Кни на, гдје је у све ште ни ку Ни ко ли Плав ши ћу из Стр ми
це, имао вјер ног при ја те ља и са рад ни ка, ко ји је нов цем и оруж јем 
по ма гао уста ни ке.63 По сли је Јам нич ке скуп шти не Пе тар Мр ко њић 
је на ста вио да се бо ри са мо стал но до по ло ви не 1876, ка да је на пу
стио уста нак. Пред срп скотур ски рат 1876. упу тио је срп ском кне
зу Ми ла ну пи смо, ко је је прет ход но по ка зао свом ода ном при ја те
љу, све ште ни ку Са му и лу Осто ји ћу. Мр ко њић је по мир љи вим то ном 
по звао кне за Ми ла на да за рад ви ших на род них ин те ре са пре ва зи ђу 

58 Пе тар Пе па Га ко вић, На хи ја Круп ска – Ви ла јет Бо сна, Твин Лејкс 2006, 54.  

59 Пр ве све ште нич ке на у ке Пе тар Га ко вић је до био код свог оца, ка ко је био 
оби чај оног вре ме на. Пре мет нуо је пре ко се бе Омерпа ши ну ак ци ју, бу ну 1858. 
го ди не, ме ђу соб не ра то ве фе у дал них кра ји шких го спо да ра, уста нак 1875. и 
дру ге не пре ста не тр за ви це. Пе тров син је био Ла зар Га ко вић, ко ји је за вр шио 
Ба ња луч ку бо го сло ви ју, а по том ра дио као учи тељ. Ње гов унук, Пе тар Пе па Га
ко вић, ро дио се 4. ма ја 1876. у Бо сан ској Кру пи, гдје је слу жио као пр ви срп ски 
учи тељ. Чи та вог жи во та је ра дио као про свјет ни ин спек тор у Кра ље ви ни Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца. Са хра њен је у Бе о гра ду, на Но вом гро бљу 1962; Срп ска Ри
јеч, Са ра је во, бр. 72/73, 20.V/ 2. VI 1905; Пе тар Пе па Га ко вић, нав. дје ло, 1–3; 
Де си мир Дро бац, нав. дје ло, 142–144. 

60 Гла сник дру штва Про свје те, год. XI, бр. 5, 1932, 35–36. 

61 Ми тро по лит да бро бо сан ски Ђор ђе Ни ко ла је вић ру ко по ло жио је Јо си фа Ра
ки ћа 1887. у Са ра је ву за ад ми ни стра то ра па ро хи је до њо је ло вач ке, гдје је ду
жност вр шио пу них 12 го ди на. Од 1903. на ла зио се на че лу па ро хи је у Па лач
ков ци ма, срез Пр ња вор ски. Си тим, али упор ним ра дом, про вео је свој жи вот ни 
ви јек ра де ћи на бу ђе њу на ци о нал не сви је сти и ја ча њу про свје те у Кра ји ни. За 
ври је ме свог слу жбо ва ња, са гра дио је и цр кву у До њем Је лов цу, шко лу у Па лач
ков ци ма, а до смр ти је био и стал ни по вје ре ник Про свје те. За рад на на ци о нал
ном и кул тур нопро свјет ном по љу Јо сиф Ра кић је од ли ко ван Цр ве ним по ја сом 
и Ор де ном св. Са ве IV сте пе на. Отац Јо сиф је у на ро ду био сил но во љен и по
што ван, што је по ка за ла и ве ли ка ма са сви је та оку пље на на ње го вој са хра ни у 
Па лач ков ци ма; Гла сник дру штва Про свје та, год. XI, бр. 5, 1932, 35–36.  

62 Иако ни је озбиљ но шко ло ван, Пе тар Ре пац је био је дан од ви ђе ни јих кра
ји шких све ште ни ка сво га вре ме на, ду бо ко по што ван и во љен ме ђу на ро дом и 
све штен ством. За све ште ни ка је ру ко по ло жен 1859. у При је до ру. На ње го вом 
спро во ду оку пи ло се ви ше од хи ља ду љу ди ко ји су же ље ли да му ода ју по сљед
њу по част; Бран ко В. Вра ње ше вић, Срп ска се ла на су вој ме ђи (од Ћор ко ва че до 
Пе тро ве го ре), Но ви Сад 2004, 188; Бо сан скохер це го вач ки Ис точ ник, Са ра је во, 
год. X, св. 5, 1896, 179.  

63 Гри го ри је Бо жо вић, По Бо сни и Кра ји ни, Ба ња Лу ка – При шти на 2000, 214. 
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ди на стич ке су рев њи во сти и мр жњу.64 На кон по вла че ња из устан ка, 
ве ћи на ње го вих бо ра ца при шла је че та ма вој во де Го лу ба Ба би ћа. Са 
со бом су до ни је ли и оруж је, тзв. пу шке „Ка ра ђор ђев ке“.65

Ме ђу кра ји шким све ште ни ци ма, ко ји су се као до бро вољ ци бо ри ли 
у срп ској вој сци за ври је ме срп скотур ских ра то ва, на ла зио се Јо ван 
Ри стић (1850–1934), ко ји је, као ку рир, по ло ви ном 1875. оти шао у 
Бе о град по упут ства. По сли је ми си је се 1876. скло нио пред тур ским 
зу лу ми ма у Сла во ни ју, а ода тле у Ср би ју. Ње гов отац, поп Си мо, већ 
та да је био у тур ском за тво ру. У то ку срп скотур ског ра та Ри стић се 
бо рио у че ти до бро во ља ца.66 До бро во љац у срп скотур ском ра ту био 
је и ба ња луч ки бо го слов Пе тар Ђе нић (1854–1904), ко ји се бо рио у 
бит ка ма на Ђу ни су, Шу ма тов цу и Де ли гра ду.67 Поп Сте ван Про ко пић 
(1856–1891) је ав гу ста 1876. на пу стио учи тељ ски по сао у шко ла ма за 
из бје гли це Мис Ир би и Мис Џон стон у Сла во ни ји и у мла да лач ком 
оду ше вље њу кре нуо пут Ср би је, гдје је сту пио у до бро вољ це, и остао 
та мо до зав шет ка пр вог срп скотур ског ра та.68 По по врат ку из Ср би
је, пле ме ни те го спо ђе Ир би и Џон стон по ста ви ле су га за учи те ља 
из бје глич кој дје ци у Но вој Гра ди шци.69

То ком Бо сан ског устан ка те шко су стра да ле мно ге пра во слав не цр
кве и ма на сти ри у Кра ји ни. У При је до ру је спа ље на пра во слав на цр
ква, а у тур ским зло дје ли ма у Ба њој Лу ци уни ште на је тзв. Пе ла ги ће
ва „ће ли ја“, ко ју је за па лио Ибра хим Бо јић. Ибра хим Чор ча у ше вић 
је за ври је ме ра ма зан ског по ста за па лио и Ре бро вач ку цр кву.70 Тур ци 
су под мет ну ли по жар у ма на сти ру Рмањ, а иста суд би на за де си ла 
је и Мо шта ни цу.71 Го ди не 1876. опљач ка на је и спа ље на пра во слав

64 Ми лен ко В. Ву ки ће вић, Краљ Пе тар од ро ђе ња до смр ти, Бе о град 1990, 15–
16. 

65 Ми лан Ка ра но вић, нав. дје ло, 62. 

66 Ри стић је у Ср би ји бо ра вио све до 1881. кад се вра тио у за ви чај. Као чет ник
до бро во љац од ли ко ван је са дви је ме да ље. Ње гов син Ми ха ји ло је та ко ђе био 
све ште ник, а кћер Љу би ца би ла је уда та за све ште ни ка Мир ка Ми ку ли ћа; Вр ба
ске но ви не, Ба ња Лу ка, бр. 349,  6. III 1934. 

67 Ђе нић је ро ђен 29. ју на 1854. у Дер вен ти гдје је за вр шио и основ ну шко
лу. Бо го слов ско обра зо ва ње сте као је у ба ња луч кој Бо го сло ви ји. По за вр шет ку 
срп скотур ског ра та че ти ри го ди не је ра дио као учи тељ по срп ским шко ла ма у 
Сре му. За ђа ко на је ру ко по ло жен 30. ав гу ста 1881. у Са ра је ву од ми тро по ли та 
Са ве Ко са но ви ћа. Устро је њем Ба ња луч коби хаћ ке ми тро по ли је до дје љен је на 
слу жбу при но во фор ми ра ној Кон зи сто ри ји, у ко јој је ра дио све до смр ти. За 
рев но сну све ште нич ку слу жбу од ли ко ван је 1898. злат ним кр стом са кру ном 
ца ра Фра ње Јо си фа; Ис точ ник, Са ра је во, год. XVI II, бр. 13 и 14, 1904, 218–219.   

68 Бо сан скохер це го вач ки Ис точ ник, Са ра је во, год. V, св. 1 и 2, 1891, 53.   

69 Ка да су пре ста ле са ра дом ове шко ле у Сла во ни ји апри ла 1878. Про ко пић је 
пре мје штен у Дал ма ци ју, гдје је учи те љо вао, нај при је у По ља чи, а за тим у Плав
ну до 1879. ка да се вра тио у Гра ди шку за учи те ља. Кад је 17. ок то бра 1882. уста
но вље на Срп ска пра во слав на ми тро по лит ска кон зи сто ри ја у Са ра је ву, он је на 
при је длог ми тро по ли та Са ве Ко са но ви ћа иза бран и по твр ђен за ре дов ног кон
зи сто ри јал ног чла на, оста ју ћи ту све до смр ти. По ред кон зи сто ри јал не слу жбе 
пре да вао је пр ве го ди не не ке пред ме те у но во о сно ва ној Бо го сло ви ји у Са ра је ву 
и упра вљао ње ном еко но ми јом. Го ди не 1882. про из вео га је та да шњи ми тро по
лит Ђор ђе Ни ко ла је вић за гра ди шког про то пре зви те ра;  Ше ма ти зам Пра во слав
не ми тро по ли је и ар хи ди ја це зе Да бробо сан ске за го ди ну 1882, Са ра је во 1882, 22.

70 Ђор ђе Ми кић, Аустро у гар ско раз до бље Ба ња Лу ке, у: Фо то мо но гра фи ја Ба ња 
Лу ка, Ба ња Лу ка 1990, 58. 

71 Ва со Чу бри ло вић, Бо сан ски уста нак, 83–88. 
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на цр ква Св. Пе тра и Па вла у Са ни ци.72 Би јес Ту ра ка на сво јој ко жи 
су осје ти ли мно ги кра ји шки пра во слав ни све ште ни ци ко ји ни су ди
рект но уче ство ва ли у бор ба ма. Сте ван Ба бић (1840–1911) је то ком 
1875. про вео се дам мје се ци на ру бу жи во та у ба ња луч кој там ни ци.73 
Па рох Ђу рађ Ла зи чић (1835–1913) из Лу си ћа, био је ме ђу пра во
слав ним све ште ни ци ма ко је су тур ске вла сти осум њи чи ле да бу ни 
на род.74 У ба ња луч ку твр ђа ву је за тво рен већ по чет ком 1875. ода кле 
је иза шао по сли је че ти ри мје се ца, озбиљ но на ру ше ног здра вља. Про
та Ву ко сав Мач кић (1844–1904), ро дом из око ли не Кљу ча, про вео 
је ви ше од се дам мје се ци у ба ња луч кој твр ђа ви, у ко јој су га Тур ци 
му чи ли та ко што су му око вра та ка чи ли те шки гво зде ни ла нац од 70 
ока.75 У до ба устан ка стра дао је и ма шић ки па рох Јо во Ми ла ди но вић 
(1842–1889). Ка да је 1877. поп Сте во Тур ја ча нин по ги нуо на пу ту 
од Гра ди шке до ку ће, Ми ла ди но вић је, уз одо бре ње ба ња луч ког про
те Три фу на Јун ги ћа, за у зео ма шић ку па ро хи ју. Он на бо го слу жбе не 
об ре де ни је смио ићи сам, већ је пла ћао Тур чи на да га пра ти, јер су 
га гло би ли и Тур ци и уста ни ци.76 Ма да ни је уче ство вао у бор ба ма, 
све ште ник Ге ра сим Ко чић (1847–1905), отац Пе тра Ко чи ћа, био је 
ме ђу ри јет ки ма ко ји се ни су пла ши ли да у бур ним вре ме ни ма оби ла
зи па ро хи ја не и ма на стир Го ми о ни цу.77 Од ва жни ко ри ћан ски па рох 
Га вро А. Ада мо вић (13. јул 1834 – 31. јул 1893) по до бром је упам ћен 
у Вар царва куф ском и Трав нич ком про то пре зви те ра ту, гдје је сво ју 
па ству у устан ку шти тио и за сту пао пред тур ским вла сти ма.78   

72 Бо сан скохер це го вач ки Ис точ ник, Са ра је во, год. IV, св. 10 и 11, 1890, 503. 

73 Сте ван Ба бић је за све ште ни ка ру ко по ло жен 2. ок то бра 1866. Основ ну шко лу 
по ха ђао је у ма на сти ру Го ми о ни ца, а по том и у Ба њој Лу ци; Срп ска ри јеч, Са ра
је во, бр. 118, 18. јун / 1. ју ли 1911.

74 Ђу рађ Ла зи чић је основ ну шко лу за вр шио у Ба њој Лу ци 1845–1850, а по том 
је оти шао у ма на стир Го ми о ни цу. Ми тро по лит Иг ња ти је га је ју ла 1863. по ста
вио за ђа ко на у се лу Гер зо ву, а он да и све ште ни ка у но во о сно ва ној лу сић кој 
па ро хи ји, гдје је ра дио све до смр ти. Све ште нич ки по зив у по ро ди ци на ста вио 
је Ђу ра ђев син Јо ван, ко ји је од 1892. ра дио као ње гов по моћ ник. Ње гов унук, 
др Ду шан Ла зи чић, ра дио је као про фе сор у ре љев ској Бо го сло ви ји; Срп ски све
ште ник, Са ра је во, бр. 4–5, април–мај 1913, 159–160.   

75 При ли ком оку па ци је Бо сне и Хер це го ви не 1878. про та Мач кић је на вео 
аустро у гар ску вој ску на до бро утвр ђе ни град Кључ, због че га је ка сни је од ли ко
ван злат ним кр стом са кру ном Фра ње Јо си фа I; Ис точ ник, Са ра је во, год. XVI II, 
бр. 4, 1904, 64.

76 Да бробо сан ски Ис точ ник, Са ра је во, год. III, бр. 23, 1889, 365. 

77 При је не го што се за ка лу ђе рио Ге ра сим Ко чић се звао Јо ван и све ште но деј
ство вао је на Зми ја њу. При пад ник је ста ре све ште нич ке по ро ди це, а шко лу је 
учио бли зу свог род ног мје ста, у ма на сти ру Го ми о ни ци и Ба њој Лу ци. Мир ски 
све ште ник по стао је 1873. За ка лу ђе рио се шест го ди на ка сни је у Го ми о ни ци. Ту 
је про во дио ис по снич ке да не и оп слу жи вао још и па ро хи ју у Ко ли ма. За ври је ме 
до ла ска аустриј ског пре сто ло на след ни ка Ру дол фа у Ба ња Лу ку 1886. и афе ре се
ља ка „По ма гај“, уче ство вао је са се ља ци ма у де мон стра ци ја ма. Због јед не оштре 
па три от ске бе сје де на збо ру, осу ђен је и од ле жао је ско ро осам мје се ци у за тво ру, 
у Цр ној ку ћи у Ба њој Лу ци; Бран ко Чу бри ло вић, Пе тар Ко чић и ње го во до ба, Ба ња 
Лу ка – За греб 1934, 15; Бо сан ска Ви ла, Са ра је во, бр. 11 и 12, 1905, 191–192; Бо
сан скоХер це го вач ки Ис точ ник, Са ра је во, год. V, св. 9 и 10, 1891, 375. 

78 Га вро Ада мо вић по ти че из све ште нич ке по ро ди це. Отац Алек са, та ко ђер све
ште ник, упу тио га је у Трав ник на шко ло ва ње, гдје је за вр шио основ ну шко лу, а 
за све ште ни ка је ру ко по ло жен 19. ју ла 1854. Иако ни је имао ви со ко обра зо ва
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У од но су на па ро хиј ско све штен ство, ви со ки пра во слав ни клер се 
пре ма устан ку др жао, не са мо па сив но и не у трал но, већ у мно гим 
слу ча је ви ма и отво ре но не при ја тељ ски.79 Фа на ри от ске вла ди ке у Бо
сни, на зи ва ју ћи се бе „па сти ри ма ста да Хри сто вог“ и „чу ва ри ма вје ре 
и мо ра ла“, у сво јим ар хи је реј ским по сла ни ца ма су по зи ва ли на род 
да „оста не ми ран и по ко ран за ко ни тим ото ман ским вла сти ма“ и да 
ни на ко ји на чин не по ма же уста ни ци ма.80 Ми тро по лит да бро бо сан
ски Ан тим за тра жио је сеп тем бра 1875. од хри шћа на у ми тро по ли ји 
да са чу ва ју мир и не под ли је жу ан ти др жав ној кам па њи, а оне ко
ји су се од мет ну ли у уста ни ке да се вра те ку ћа ма, обе ћа ва ју ћи им 
цар ску ам не сти ју.81 Ва со Пе ла гић је та ко ђер жи го сао др жа ње грч ких 
вла ди ка и њи хо ве окру жни це, у ко ји ма се на род по зи вао да не сту
па у уста нич ко ко ло. „Они не пре ста но твр ди ше на ро ду над гла вом: 
по ко ра вај те се вла сти ма, јер је сва ка власт од бо га, те су га тим на ви
ка ва ли на срам но роп ство и учи ли га да по пу шта не прав ди и злу, и 
тим чи ни ли да се зло и не прав да још ви ше ши ри и раз ви ја“, пи сао је 
Пе ла гић.82 Ен гле ски пу то пи сац Ар тур Еванс је оп ту жи вао по хлеп не 
фа на ри от ске вла ди ке да др же тур ску стра ну. Он на во ди да је је дан од 
глав них узро ка устан ка у Хер це го ви ни ти ра ни ја тур ко фил ског вла
ди ке Про ко пи ја.83 Исто ри чар Ду шан Бе рић сма тра да је за све ве ли ке 
на род не устан ке утвр ђе на мак си мал на слич ност у ве зи са рад ње на
род них стар је ши на и пра во слав них све ште ни ка у по сло ви ма око по
кре та ња бу на. То су, по Бе ри ћу, би ли при пад ни ци ни жег све штен ства 
и ка лу ђе ри, док су вла ди ке би ли Гр ци и др жа ли су тур ску стра ну.84 
Ви со ка ка то лич ка цр кве на хи је рар хи ја за у зе ла је исто вје тан, не га ти
ван став пре ма устан ку.85 Шарл Ири јарт је уочио ка ко код ка то лич

ње, на род ко ри ћан ске и ба бић ке па ро хи је га је ци је нио као че сти тог, ври јед ног 
и хра брог па сти ра. О Га ври Ада мо ви ћу су го во ри ли са мно го по што ва ња: „Ни
ка да ова квог по па ми ви ше до би ти не ће мо; ко ли ко их је год би ло, ни је ни је дан 
она ко си ро ти њу гле дао, као по кој ни поп Га вро“; Бо сан скохер це го вач ки Ис точ
ник, Са ра је во, год. VII, св. 10–11, 1893, 519.  

79 Ko sta Mi lu ti no vić, Ka to lič ka i pra vo slav na cr kva pre ma bo san skoher ce go vač kom 
ustan ku, u: Ko ri je ni, god. I, Ba nja Lu ka 1955, 222–223.

80 Исто, 219–220.  

81 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, Бе о град 2007, 152.

82 Пе ла гић је ја сно пра вио раз ли ку из ме ђу не ча сног по на ша ња фа на ри от ских 
вла ди ка и ни жег па ро хиј ског све штен ства ко је је уче ство ва ло у устан ку: „Ов дје 
ни ка ко не ра зу ми је ва мо оне че сти те све ће ни ке на род не ко ји за јед но са на ро
дом из др жа ва ше бор бу за осло бо ђе ње, као што су: поп Мар ко По по вић, поп 
Ва со Ко ва че вић, поп Га ћи на, Поп Ми ле Ћу ли брк, поп Зи мо њић, Фра Бо не Дре
жњак и дру ги“; Ва со Пе ла гић, Исто ри ја Бо сан скохер це го вач ке бу не, у: Иза бра
на дје ла, књ. III, Са ра је во 1971, 96–97. 

83  Ar tur Dž. Evans, Pje ške kroz Bo snu i Her ce go vi nu to kom ustan ka av gu sta i sep tem
bra 1875, Sa ra je vo 1973, 210. 

84 Ду шан Бе рић, Од нос ве за из ме ђу Пр вог срп ског устан ка и устан ка у Хер
це го ви ни 1852–1862. и 1875–1878, у: Срп ска ре во лу ци ја 1804–1815. и Бо сна и 
Хер це го ви на, АНУРС, на уч ни ску по ви, књ. VI, Одје ље ње дру штве них на у ка, књ. 
8, Ба ња лу ка 2004, 286.

85 Иако је у бо сан скохер це го вач ком устан ку дио ка то лич ког ста нов ни штва 
узео ак тив ног уче шћа, ве ћи на је под ути ца јем сво јих би ску па, сли је пих из вр ши
ла ца ва ти кан ске по ли ти ке, оста ла не ак тив на или не у трал на у бор ба ма из ме ђу 
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ких све ште ни ка по јам вје ре до ла зи при је пој ма на род но сти, а ка то
лич ко све штен ство је слу ша ју ћи на ред бе из Ри ма, од вра ћа ло ко ли ко 
је мо гло сво ју па ству од уста нич ког по кре та.86 

По сли је по ра за уста ни ка на Цр ним По то ци ма у ље то 1877, је дан дио 
рат них во ђа пре шао је у Ли ку, док су дру ги спас по тра жи ли у Ср би
ји. У лич ким пла ни на ма се скри вао и поп Ђо ко Ка ран, по сли је че га 
је оти шао у Ср би ју, гдје га је кнез Ми лан од ли ко вао Та ков ским кр
стом и сре бр ном ко лај ном за хра брост.87 На лич кој стра ни се од бје
глој гру пи при дру жио Вид Ми ла но вић, ко ји је по оку па ци ји Бо сне и 
Хер це го ви не са Го лу бом Ба би ћем и оста лим уста нич ким вој во да ма 
био за то чен све до про ље ћа 1879. у Ср бу у Ли ци, ка да им је до зво љен 
по вра так у до мо ви ну. По сли је по ра за уста ни ка, на аустриј ску те ри
то ри ју пре ко Уне пре шао је са ди је лом сво јих па ро хи ја на поп Или
ја Кец ма но вић (1849–1926) из око ли не Бо сан ске Ко стај ни це, отац 
углед ног про то је ре ја Ду ша на Кец ма но ви ћа. За у ста вио се у се лу Су
бот ска код Па кра ца, гдје је остао све до аустриј ске оку па ци је Бо сне и 
Хер це го ви не, ка да се вра тио у род ни крај.88 

Бо сан ски уста нак се по сли је по ра за на Цр ним По то ци ма свео на ма
ње су ко бе из ме ђу не ких уста ни ка и ба ши бо зу ка. Ен гле ски кон зул 
Фри мен пи сао је ја ну а ра 1878. ка ко је уста нак де ге не ри сао у „хро
нич ну фор му раз бој ни штва“.89 На уста нич кој скуп шти ни у Ти шков
цу одр жа ној мар та 1878, Ва со Пе ла гић је иза бран за по моћ ни ка уста
нич ким де ле га ти ма Ва си Ви до ви ћу и Го лу бу Ба би ћу, ко ји су пре ма 
за кључ ци ма скуп шти не тре ба ли на Бер лин ском кон гре су да пре да ју 
ме мо ран дум бо сан ских уста ни ка, у ко јем се из ри чи то на гла ша ва да 
Бо сна „ни ка ко и ни у ком слу ча ју“ не же ли да при пад не Аустро у гар
ској мо нар хи ји.90 На су прот за кључ ци ма скуп шти не, а на за у зи ма ње 
ми тро по ли та Ми ха и ла, бо сан ске Ср бе су у Бер ли ну пред ста вља ли 
гра ди шки тр го вац Ва со Ви до вић и пу ков ник Ми ле та Де спо то вић, ма
да ствар ног уче шћа на сјед ни ца ма Кон гре са ни је имао ни ти је дан од 
њих. Раз вој при ли ка уочи Кон гре са и на ње му, ни је пру жио при ли ку 
бо сан ским уста ни ци ма да се њи хов глас чу је у Бер ли ну. За ми сао о 
ује ди ње њу Бо сне са Ср би јом на кон гре су се по ка за ла нео ства ри вом. 
Пе ро Кре цо, Вид Ми ла но вић, Ва со Ви до вић и Ва со Пе ла гић по ка
за ли су спрем ност за са рад њу са му сли ма ни ма про тив оку па ци је, 
док се ве ћи дио уста ни ка из сје вер не и ју го за пад не Бо сне до кра

уста ни ка и Ту ра ка. Пап ска ку ри ја ни је хтје ла при ста ти на би ло ка кву со лу ци
ју ко ја би ци је ло Бал кан ско по лу о стр во пот чи ни ла ути ца ју пра во слав не цр кве. 
Сто га су све ка то лич ке уста но ве про те ство ва ле про тив сва ког по ку ша ја сје ди
ње ња Бо сне са Ср би јом; Ko sta Mi lu ti no vić, нав. рад, 218–219.  

86 Шарл Иријарт, нав. дје ло, 126. 

87 Бо сан ска Ви ла, Са ра је во, бр. 19, 15. X 1900, 257–259.  

88 Или ја Кец ман је ба ња луч ку Бо го сло ви ју за вр шио 1872. Пе ла гић му је, у те
жњи да ис так не на ци о нал ни иден ти тет, уз по сто је ће пре зи ме до дао и су фикс 
овић. По за вр шет ку шко ло ва ња ру ко по ло жен је за па ро ха у се лу Чи тлук код Бо
сан ске Ко стај ни це. Умро је 1926. на кон 50 го ди на све ште нич ког ра да; Ве сник, 
Бе о град, бр. 4, год. VII, 1926, 4; Три шо Ку ја ча, Или ја Кец ма но вић – жи вот и 
дје ло, Бе о град 1999, 35–36. 

89 Ми ло рад Ек ме чић, Уста нак у Бо сни, 86. 

90 Ри сто Бе са ро вић, нав. дје ло, 108.  
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ја 1878. вра тио ку ћа ма. Ка рак те ри стич не су из ја ве уста нич ких во ђа 
Ви да Ми ла но ви ћа, Пе ре Кре це и Го лу ба Ба би ћа, при ли ком пре да је 
оруж ја аустриј ској оку па ци о ној вој сци: „Бо ри ли смо се за истин ско 
осло бо ђе ње од сво јих за ла и не сре ћа, а не за то да про ме ни мо ја рам 
за ја рам“.91 „Тур ско роп ство“, ка ко је то при мје тио Све то зар Ми ле
тић, до бар по зна ва лац по ли тич ких при ли ка на Бал ка ну, „за ми је ни ло 
је аустро у гар ско роп ство, тје ле сно и ду шев но“.92 По ред по ли тич ких 
и стра те шких мо ти ва оку па ци је Бо сне и Хер це го ви не, по сто ја ли су 
и при вред ни раз ло зи, зна чај ни, али ма ње ви дљи ви, јер су ста ја ли у 
по за ди ни пр вих.93 У по ли тич ким и ди пло мат ским де ша ва њи ма око 
Сан сте фан ског и Бер лин ског ми ров ног кон гре са, пра во слав но све
штен ство Кра ји не ни је зна чај ни је уче ство ва ло, али је са сво јим на
ро дом по ди је ли ло све по сту ста нич ке те шко ће и про бле ме. Срп ска 
пра во слав на цр ква са све штен ством на ста ви ла је по сли је 1878. жи
вот у но вим, из мје ње ним окол но сти ма, по мно го че му сло же ни јим 
у од но су на раз до бље при је аустро у гар ске оку па ци је. Но ва власт у 
Бо сни и Хер це го ви ни ре гу ли са ла је по ло жај пра во слав не цр кве, као 
јед ног од сту бо ва срп ског дру штва у по кра ји на ма, у скла ду са сво јим 
ду го роч ним по ли тич ким ин те ре си ма. Вођ ство срп ског на ци о нал ног 
по кре та ће из ру ку ста рих тр го ва ца и све ште ни ка, по чет ком XX ви
је ка, пре у зе ти мла да срп ска ин те ли ген ци ја, шко ло ва на углав ном на 
за па ду. 

91 Бу не и устан ци у Бо сни и Хер це го ви ни у XIX ве ку, Бе о град 1952, 163.  

92 Ва сиљ По по вић, По крет од 1875. до 1878, у: На пор Бо сне и Хер це го ви не, 47. 

93 У Бе чу се ни је кри ло да је оку па ци ја, из ме ђу оста лог, из вр ше на да би се за био 
клин из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре, вр ло по го дан за кон тро лу ових зе ма ља у слу
ча ју ра та са Ру си јом. По је ди ни ру ски по ли ти ча ри сма тра ли су да се усту па њем 
Бо сне и Хер це го ви не Аустро у гар ској „по ти ску је по ли ти ка Ру си је и оту ђу ју сим
па ти је Ср ба“; Ду шан Бе рић, Срп ско пи та ње и по ли ти ка Аустро у гар ске и Ру си је 
1848–1878, Бе о град 2000, 476–477. 



Све штен Ство
Бо Сан Ске кра ји не
у  уСтан ку
1875–1878. го ди не

255

CLERGY OF BOSANSKA KRAJINA IN THE UPRISING
OF 1875–1878

In the second half of the XIX century scarce Serbian intelligentsia 
gathered around tradesmen and lower Orthodox clergy. Clergy from 
Krajina, bearers of the national mutiny, had played a significant role in 
the uprising of Bosnia which lasted from 1875 till 1878. They had been 
in  close relationship with their believers, with whom they did not differ 
very much, for centuries. They thus became their national ally, chief and 
protector. Amongst numerous clergy from Krajina who participated in 
the uprising, the members of the esteemed families of the Karanovićs, 
Kovačevićs and Hadžićs who belonged to the clergy for decades especially 
stood out. In comparison to the parochial clergy, high fanariot clergy 
behaved in a reticent manner towards the uprising, mostly taking sides 
with the Turks. In accordance with their great role in the uprisings, 
the Orthodox clergy in Krajina suffered severely by fires and pillage of 
many churches and monasteries. The clergy from Krajina did not have 
any notable share in Berlin Peace Congress of 1878. Regardless of the 
low level of education, the Orthodox clergy represented, together with 
rare school teachers and merchants, main pillars of the strengthening of 
the national consciousness during Turkish rule. They would continue to 
have this role on the historical stage in Bosnia and Herzegovina in later 
period, until early in XX century when appeared Serbian intelligentsia 
which, though young, was very mature. 
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