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ЈЕДАНОПИСБОСНЕИХЕРЦЕГОВИНЕ
ВИЛИЈЕМАМИЛЕРАИЗ1898.ГОДИНЕ

АЛЕКСАНДАРРАСТОВИЋ

Ап стракт.  – У ра ду се ана ли зи ра опис Бо сне и Хер це го ви не ко ји је по
зна ти бри тан ски исто ри чар и но ви нар Ви ли јем Ми лер об ја вио 1898. го
ди не у свом де лу Tra vels and Po li tics in the Ne ar East. Иако је ње го во пи са ње 
пре пу но хва ло спе ва на ра чун аустро у гар ске оку па ци је БиХ и до стиг ну ћа 
ко је су но ве вла сти оства ри ле то ком ви ше го ди шње вла да ви не, овај опис 
је дра го це ни из вор за раз у ме ва ње та мо шњних по ли тич ких и дру штве них 
при ли ка у по след њој де це ни ји XIX ве ка. 

Кључ не ре чи: Бо сна и Хер це го ви на, Ве ли ка Бри та ни ја, Аустро у гар ска, пу
то пи сци, Ви ли јем Ми лер.

По зна ти бри тан ски исто ри чар и но ви нар Ви ли јам Ми лер оста вио је 
дра го це ни опис Бо сне и Хер це го ви не у свом де лу Tra vels and Po li tics 
in the Ne ar East об ја вље ном 1898. го ди не у Лон до ну. Ми лер је ро ђен 
1864. го ди не и шко ло вао се на Уни вер зи те ти ма Раг би и Окс форд. На 
Бал ка ну је био у не ко ли ко на вра та 1894, 1896, 1897, и 1898. го ди
не. Као до бар по зна ва лац он да шњих при ли ка би ран је за по ча сног 
про фе со ра На ци о нал ног уни вер зи те та у Грч кој, и за до пи сног чла на 
Исто риј ског и Ет но граф ског дру штва Грч ке. Об ја вио је не ко ли ко за
ни мљи вих и на уч но ва лид них сту ди ја о Бал ка ну, ње го вим на ро ди ма 
и др жа ва ма.1 

Две нај зна чај ни је Ми ле ро ве сту ди је о Бал ка ну су: The Bal kans: Ro u
ma nia, Bul ga ria, Ser via and Mon te ne gro. With a New Chap ter Con ta i ning 
the ir Hi story from 1896 to 1908 и Tra vels and Po li tics in the Ne ar East. 
Књи гу о Бал ка ну и че ти ри ње го ве др жа ве: Ру му ни ји, Бу гар ској, Ср
би ји и Цр ној Го ри, на пи сао је и из дао још 1896, а дру го из да ње је 
об ја вио 1908, до пу нив ши је но вим исто риј ским по да ци ма о тим др
жа ва ма до ко јих је до шао у пе ри о ду од 1896. до 1908. го ди не. Го во

1 Из два ја ју се ра до ви: The Bal kans: Ro u ma nia, Bul ga ria, Ser via and Mon te ne gro. 
With a New Chap ter Con ta i ning the ir Hi story from 1896 to 1908, Lon don 1896, 
Tra vels and Po li tics in the Ne ar East, Lon don 1898, Me di a e val Ro me: from Hil der
brand to Cle ment VI II: 1073–1600, Lon don 1901, The La tins in the Le vant: A Hi
story of Fran kish Gre e ce (1204–1566), Lon don 1908, The Ot to man Em pi re 1801–
1913, Cam brid ge 1913, A Hi story of Gre ek Pe o ple (1821–1921), Lon don 1922, The 
Ot to man Em pi re and Its Suc ces sor, 1801–1927, with an Ap pen dix 1927–1936, 
Lon don 1936. 
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ре ћи о раз ло зи ма за што је на пи сао ова кву књи гу, ис та као је да Бал
кан ско по лу о стр во пред ста вља сво је вр сно европ ско ра ти ште. На том 
под руч ју је на ста ло Ис точ но пи та ње, ту се су сре ћу Ис ток и За пад, 
крст и по лу ме сец. Та мо по сто ји ве ли ки број про бле ма, као што су 
ме ђу соб на љу бо мо ра Бу га ра и Ср ба, као и бор ба раз ли чи тих на ци ја 
за пре власт у Ма ке до ни ји.2 Ме ђу тим, они се не мо гу схва ти ти, ни ти 
успе шно ре ши ти ако не по сто је од ре ђе на зна ња о Бал ка ну и ње го вој 
исто ри ји. 

Сту ди ја Tra vels and Po li tics in the Ne ar East је на ста ла на кон ње го вих 
че стих бо ра ва ка на Бал кан ском по лу о стр ву то ком по след ње де це
ни је XIX ве ка и ду гог и те мељ ног про у ча ва ња Ис точ ног пи та ња. У 
овом де лу, као и у оста лим ње го вим ра до ви ма, уоч љив је ње гов по ку
шај да објек тив но осли ка бал кан ску ствар ност и та мо шње по ли тич
ке при ли ке, али и из ра же но аустро фил ство, по себ но ка да се ра ди о 
пред ста вља њу при ли ка у Бо сни и Хер це го ви ни. За ни мљи во је да он 
Бал кан на зи ва чуд но ва том пти цом, где ће се јед ног да на ка да Ру си ја 
бу де спрем на за то ре ши ти суд би на Тур ског цар ства. Уче ста ли до ла
сци на ове про сто ре оста ви ли су ду бок траг на бри тан ског исто ри
ча ра. Он у овом де лу ис ти че ње го ве при род не ле по те. По себ но су га 
им пре си о ни ра ле пра ста ре шу ме Бо сне, азур ни фјор до ви Дал ма ци је, 
сне жне пла ни не Бу гар ске, пи то ми ен гле ски пеј за жи Ср би је. Уочио 
је и зна чај Бал ка на за ен гле ску тр го ви ну ко ји је ско ро пот пу но не
ис ко ри шћен. Све у све му, ње гов за кљу чак у овој књи зи је гла сио да 
је Бал кан под руч је кон тра дик тор но сти и све је пот пу но су прот но од 
оно га што би се мо гло оче ки ва ти.

У бри тан ској јав но сти ин те ре со ва ње за Бал кан ско по лу о стр во ја вља 
се на ро чи то од сре ди не XIX ве ка. До та да је сма тра но ди вљим и опа
сним про сто ром не пре по руч љи вим за оби ла зак. Кре а то ри ен гле ског 
јав ног мње ња ство ри ли су опа сан мит о Бал ка ну и бал ка ни за ци ји као 
оте ло тво ре њу зла, по де ла, су ко ба и ин фе ри ор но сти. Ови сте ре о ти пи 
су би ли оли че ње за пад них стра хо ва од Бал ка на као кул тур не ал тер
на ти ве, то јест кул тур ног Дру гог.3 Упи ру ћи пр стом на Бал кан и оп ту
жу ју ћи га за све не да ће ово га све та, на За па ду су же ле ли да оправ да ју 
ко ло ни ја ли зам ве ли ких си ла у Евро пи и да их осло бо де од го вор но сти 
за из би ја ње Пр вог свет ског ра та.4 

Овај сво је вр сни кул тур ни ко ло ни ја ли зам, од но сно књи жев ну или на
ра тив ну ко ло ни за ци ју Бал ка на, ка ко је де фи ни ше Ве сна Гол дсвор ти 
у де лу Из ми шља ње Ру ри та ни је. Им пе ри ја ли зам ма ште, за по че ли су 
упра во Ен гле зи по чет ком XIX ве ка, од ла ском пе сни ка Бај ро на на то 
под руч је.5 Та кву на ра тив ну ко ло ни за ци ју ко ју су уте ме љили пу сто
ло ви, ис тра жи ва чи и пу то пи сци, по ред њих на ста ви ли су и ро ма но
пи сци, пи сци и пе сни ци.6 За ни мљи во је да је у Ве ли кој Бри та ни ји у 
од но су на оста ле де ло ве Евро пе пу то пи сна ли те ра ту ра, ка ко ис ти че 

2 W. Mil ler, The Bal kans: Ro u ma nia, Bul ga ria, Ser via and Mon te ne gro, with New 
Chap ter con ta i ning the ir Hi story from 1896 to 1908, VII.

3 А. Ра сто вић, Ве ли ка Бри та ни ја и Ср би ја 1903–1914, Бе о град 2005, 427.

4 D. No ris, Bal kan ski mit, Be o grad 2002, 25–26.

5 V. Gol dsvor ti, Iz mi šlja nje Ru ri ta ni je, Im pe ri ja li zam ma šte, Be o grad 2000, XIV.

6 Isto, 2.
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Ма ри ја То до ро ва у књи зи Има ги нар ни Бал кан, би ла нај по пу лар ни ји 
вид књи жев ног де ла. По чи та но сти пу то пи си су се на ла зи ли на дру
гом ме сту од мах иза ро ма на.7 

Што се ти че Бо сне и Хер це го ви не ин те ре со ва ње бри тан ских пут ни ка 
за ове зе мље по себ но до ла зи до из ра жа ја од сре ди не XIX ве ка, што је 
по сле ди ца све оп штег ин те ре со ва ња зва нич не по ли ти ке, али и јав но
сти за бал кан ске про сто ре.8 Бри тан ски пу то пи сци ко ји су оби ла зе ћи 
Бо сну и Хер це го ви ну опи си ва ли та мо шње по ли тич ке при ли ке, де
ли ли су се у две гру пе. Пр ви, сло ве но фи ли (Џејмс Мин чин, Хер берт 
Ви ви јан, Па у ли на Ир би, Ге ор ги на Мјур Ме кен зи, Ви љем Ден тон), за
сту па ли су те зу о по тре би осло бо ђе ња бал кан ских на ро да од тур ске 
вла сти, док су дру ги, тур ко фи ли (Во ринг тон Смит, Џорџ Ар бут нот, 
Хен ри Ла јард, Џејмс Криг, лорд Странг форд) сма тра ли да Пор та и 
да ље тре ба да за др жи про тек то рат над сво јим европ ским обла сти
ма. Та по де ла је ишла то ли ко ду бо ко да су на ро де ко ји су при па да ли 
хри шћан ској ве ри или с дру ге стра не ислам ској ве ро и спо ве сти осли
ка ва ли ис кљу чи во цр нобе лим бо ја ма.9 Та ко су на при мер Па у ли на 
Ир би и Ге ор ги на Мјур Ме кен зи у сво јој књи зи Пу то ва ња по сло вен
ским про вин ци ја ма Тур ске у Евро пи, вој ни ке и офи ци ре Ото ман ског 
цар ства, Гр ке, Ал бан це, све њих без об зи ра ко јој ре ли ги ји или кла си 
при па да ли, опи си ва ле као ужа сно пр ља ве и не у ред не, док су сло
вен ске на ро де оце ни ле као уред не и чи сте. За му сли ман ске Сло ве не 
у Бо сни и Хер це го ви ни су пи са ле да „по ди жу пре кра сне, бес крај но 
чи сте и као снег бе ле ку ће“.10 

За пр ву гру пу ауто ра Тур ци су би ли оли че ње зла, вар ва ри зма и де
спо ти зма све га оно га што је на зад но, док су тур ко фил ски пу то пи
сци то твр ди ли за сло вен ске на ро де. Ова оштра по де ла ме ђу сло
ве но фил ским и тур ко фил ским пу то пи сци ма, огле да ла се и у ди
ја ме трал но су прот ним по гле ди ма на по ли тич ку бу дућ ност ње них 
на ро да. И док су јед ни, као на при мер Ви љем Ден тон, ис ти ца ли да 
бал кан ске на ро де не тре ба огра ни ча ва ти и спре ча ва ти њи хов про
грес, сло бо ду и сти ца ње не за ви сно сти11, дру ги, као на при мер 
Џејмс Криг, су би ли ми шље ња да Ве ли ка Бри та ни ја по др жа ва ју
ћи Тур ке шти ти хри шћа не на Ис то ку од пот пу не анар хи је.12 Лорд 
Странг форд је ве ро вао да се Тур ској мо ра по мо ћи због за шти 
 те сло бо де на ро да, као и про тив ра за ра ју ће про па сти де спо ти зма ко
ји је да ле ко опа сни ји ако не чак и го ри не го Тур ска.13 Ипак, и јед ни и 

7 M. To do ro va, Ima gi nar ni Bal kan, Be o grad 1999, 167.

8 А. Ра сто вић, Бри тан ски пу то пи сци у Бо сни и Хер це го ви ни у дру гој по ло ви ни 
XIX и по чет ком XX ве ка, Збор ник за исто ри ју БиХ 4, Бе о град 2004, 274–275. 

9 W. Bra ce well, Opi nion Ma kers: The Bal kans in Bri tish Po pu lar Li te ra tu re 1856–
1876, Okru gli sto: „Ju go slo ven skobri tan ski od no si“, In sti tut za sa vre me nu isto ri
ju, Be o grad 1988, 95.

10 Isto, 102.

11 W. Den ton, Ser via and Ser vi ans, Lon don 1862, 249.

12 J. Cre agh, Over the Bor ders of Chri sten dom and Esla mi ah: A Jo ur ney thro ugh Hun
gary, Sla vo nia, Ser via, Bo snia, Her ze go vi na, Dal ma tia and Mon te ne gro to the North of 
Al ba nia in the Sum mer of 1875, 2 vo lu mes, Lon don 1875, 76.

13 Strang ford, The Eastern Sho res of the Adri a tic in 1863 with Vi sit to Mon te ne gro, 
Lon don 1864, 359.
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дру ги су се сла га ли да је Ве ли ка Бри та ни ја има ла мо рал ну од го вор
ност да над гле да по ли тич ки раз вој бал кан ских на ро да.14

У ста ву бри тан ских пу то пи са ца пре ма Бал ка ну и Бо сни тре ба узе ти 
у об зир и још је дан мо ме нат. Обе гру пе су мно го па жње по кла ња ле 
при су ству Ру си је и ри ва ли те ту њи хо ве др жа ве са цар ском Ру си јом. И 
јед ни и дру ги су под ле гли ру со фо бич ној ори јен та ци ји бри тан ске зва
нич не по ли ти ке што је вер но при ка зао Ви љем Ден тон још ше зде се
тих го ди на XIX ве ка, ка да је ре као да се бри тан ске ди пло ма те уоп ште 
не тру де да упо зна ју срж Ис точ ног пи та ња и да је ру со фо би ја осно ва 
бри тан ске тур ко фил ске по ли ти ке.15

Од сре ди не XIX ве ка до до ла ска Ви ли је ма Ми ле ра, Бо сну и Хер це го
ви ну је по се тио ве ли ки број бри тан ских пут ни ка. Ед мунд Спен сер је 
1850. об и шао ско ро цео Бал кан, из ме ђу оста лог и Бо сну. Сво је успо
ме не, им пре си је и за па жа ња из нео је у дво том ној књи зи ко ју је об ја
вио од мах по сле по врат ка у Лон дон. Ше зде се тих го ди на XIX ве ка Бо
сну су та ко ђе по се ти ли по зна ти ен гле ски пут ни ци. Џорџ Ар бут нот је 
на при мер у њу до шао из прав ца Ду бров ни ка и Мет ко ви ћа. Ге ор ги на 
Мјур Ме кен зи и Па у ли на Ир би су оста ви ле за ни мљи ва све до чан ства 
о Бо сни и Хер це го ви ни и дру гим бал кан ским кра је ви ма ко је су по
се ти ле. За ни мљи во је ис та ћи да оне пр вом по се том Бо сни ни су би ле 
по себ но им пре си о ни ра не. Бо сна и Хер це го ви на су по себ но при ву
кле па жњу Бри та на ца у пред ве чер је и то ком Ве ли ке ис точ не кри зе 
1875–1878. го ди не. Та да су у њој бо ра ви ли Џејмс Криг, Ар тур Еванс, 
Ви ли јам Стил ман, Луј за ХејКар, док су то ком осме и де ве те де це
ни је XIX ве ка на тим про сто ри ма бо ра ви ли и Џејмс Мин чин, Ро берт 
Мун ро, Ро берт Дан кан, Ха ри Том сон Кра форд.16 

О Бо сни и Хер це го ви ни, ње ној ге о гра фи ји, исто ри ји, тра ди ци ји, оби
ча ји ма, по ли тич ким при ли ка ма, при вред ном раз во ју, вер ској си ту а
ци ји Ви ли јам Ми лер је пи сао у тре ћој и че твр тој гла ви књи ге Tra vels 
and Po li tics in the Ne ar East. Већ на по чет ку аутор из но си ва жан по
да так да је 1895. го ди не на про сто ру Бо сне и Хер це го ви не жи ве ло 
ми ли он пет сто ше зде сет осам хи ља да де ве де сет два ста нов ни ка (те 
го ди не је одр жан по пис ста нов ни штва) од то га 42,94 од сто пра во
слав них, 21,31 по сто ри мо ка то ли ка и 34,9 од сто му сли ма на.17  

То ком бо рав ка у Бо сни и Хер це го ви ни ен гле ски но ви нар је об и шао, 
из ме ђу оста лих, и град Мо стар ко га опи су је као је дан од три нај
ја ча му сли ман ска цен тра у Бо сни, у ко ме је по сто јао ло кал ни фа
на ти зам му сли ма на под тур ском вла шћу све до сре ди не 19. ве ка. 
Тај фа на ти зам се огле дао у оне мо гу ћа ва њу де ло ва ња ка то лич ких 
све ште ни ка у гра ду, али је оку па ци јом Бо сне тај про блем не стао.18

Ме ђу тим, и Ми лер је под ле гао од ре ђе ним сим пли фи ка ци ја ма, по го
то во ка да се ра ди о пи та њу вер ске то ле ран ци је у Бо сни. Ту је по ка зао 
и сво је огром но аустро фил ство гло ри фи ку ју ћи аустриј ски оку па ци

14 W. Bra ce well, nav. de lo, 105.

15 W. Den ton, nav. de lo, 279. 

16 А. Ра сто вић, Бри тан ски пу то пи сци, 290.

17 W. Mil ler, Tra vels and Po li tics in the Ne ar East, Lon don 1898, 90–91.

18 Исто, 92.



ЈЕ ДАН ОПИС
БО СНЕ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ
ВИ ЛИ ЈЕ МА МИ ЛЕ РА
ИЗ 1898. ГО ДИ НЕ

261

о ни си стем упра ве у Бо сни. Освр ћу ћи се на жал бе ко је су тих го ди на 
про ве ја ва ле у ру ској штам пи, о то ме да се аустриј ске вла сти ме ша ју у 
сло бо де пра во слав не цр кве на те ри то ри ји Бо сне, аутор их оспо ра ва, 
твр де ћи да то ни је тач но. На про тив, по ње му је пра во слав но све штен
ство има ло мо гућ ност да се бо ље и ква ли тет ни је обра зу је од ка да је 
Аустро у гар ска оку пи ра ла ове две по кра ји не. Бри тан ски исто ри чар по
хва љу је на по ре аустро у гар ских вла сти да уна пре де ре ли ги о зно обра
зо ва ње, сма тра ју ћи да оне то чи не са ве ли ком так тич но шћу. 

Та ко ђе, је сма трао да и бо сан ски му сли ма ни ужи ва ју пу ну сло бо ду 
јав ног де ло ва ња. То је пот кре пио чи ње ни цом да се ско ро у сва ком 
бо сан ском гра ду мо же ви де ти џа ми ја и цр ква јед на по ред дру ге. По 
ње му то је очит при мер мо гу ћег су жи во та раз ли чи тих ре ли ги ја.19 За
јед нич ки жи вот ра зних ве ра и на ци ја пот кре пио је при ме ром ор га
ни за ци је и ра да град ског са ве та Са ра је ва, чи ји су чла но ви иза бра ни у 
скла ду са про пор ци о нал ном за сту пље но шћу ста нов ни штва. Од укуп
ног бро ја чла но ва са ве та, њих два на ест су му сли ма ни, а и сам гра до
на чел ник Мех мет бег Ка пе та но вић је та ко ђе му сли ман, док је ње гов 
за ме ник пра во слав ни Ср бин. 

По себ ну па жњу у књи зи је по све тио пи та њу шко ла и обра зов ног си
сте ма у Бо сни и Хер це го ви ни, ко јих има две вр сте. Пр ве су јав не, 
ко је по др жа ва вла да и оне су отво ре не за при пад ни ке свих ре ли ги ја. 
У њи ма је на ста ва пот пу но сло бод на. Дру га вр ста су та ко зва не вер
ске шко ле за по је ди не ре ли гиј ске за јед ни це, и њих др жа ва по ма же 
де ли мич но. Ро ди те љи не при си ља ва ју де цу да по ха ђа ју шко ле, ма да 
их ло кал не вла сти са ве ту ју да де цу ша љу на шко ло ва ње ка ко не би 
оста ли не пи сме ни. Ро ди те љи ма је та ко ђе да то дис кре ци о но пра во у 
ко ју шко лу (јав ну или вер ску) ће сла ти сво ју де цу. Ми лер ис ти че да и 
у јав ним шко ла ма по сто ји вер ска на ста ва, ко ју за му сли ман ску де цу 
др же хо џе, за Ср бе пра во слав ни по по ви, а за хр ват ску де цу ка то лич
ки фра три.

У јав не шко ле де ца кре ћу са на вр ше них се дам го ди на и њи хо
во шко ло ва ње тра је че ти ри до пет го ди на. По ред основ них шко
ла, на те ри то ри ји БиХ по сто је и две гим на зи је (Са ра је во, Мо стар), 
ре ал ка у Ба ња лу ци, сред ња тех нич ка шко ла и уста но ва за обра зо
ва ње учи те ља и учи те љи ца у Са ра је ву. У вре ме у ко ме је бо ра вио, 
БиХ још ни је има ла свој Уни вер зи тет, већ су се свр ше ни гим на зи
јал ци сла ли на сту ди је у Беч, под усло вом да се не укљу чу ју или 
при сту па ју по ли тич ким удру же њи ма или пар ти ја ма. Ви ли јам Ми
лер се за др жао и на ана ли зи на став них про гра ма, ис ти чу ћи да срп
ска де ца у вер ским шко ла ма у Хер це го ви ни уче исто ри ју из књи
га у ко ји ма је пред ста вље на це ло куп на исто ри ја Ср ба од Сте фа на 
Не ма ње до Ми ла на Обре но ви ћа. Књи ге су штам па не ћи ри ли цом, и 
по ауто ру ово је до каз ве ли ких сло бо да у сфе ри обра зо ва ња.20 

Ме ђу тим, мо рао је да при зна да у обра зов ном си сте му БиХ по сто
ји ве ли ки про блем због кон зер ва ти ви зма му сли ма на, ко ји пру жа ју 
ве ли ки от пор да њи хо ве ћер ке по ха ђа ју јав не шко ле за јед но са хри
шћан ским де вој ка ма, јер се пла ше од мо гућ но сти по кр шта ва ња, као 

19 Исто, 94.

20 Исто, 98–99.
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и да је оби чај но ше ња фе ре џа нај и зра же ни ји у Бо сни, мно го ви ше 
не го би ло где на Бли ском ис то ку. Био је ми шље ња да бо сан ска оку
па ци о на вла да има за циљ да ство ри та кав си стем обра зо ва ња ко ји би 
се ви ше за сни вао на прак тич ној и тех нич кој обу ци уче ни ка, а ма ње 
био те о риј ске при ро де. Сма трао је и да је јед на од нај ин те ре сант
ни јих уста но ва у Са ра је ву др жав на умет нич ка ра ди о ни ца и шко ла, 
ко ја за по шља ва ше зде сет рад ни ка и сви су они му сли ма ни, ко ји да ју 
ча со ве о пре ра ди ме та ла и под у ча ва ју уче ни ке ве шти на ма у из ра ди 
пред ме та од сре бра, ба кра, др ве та, ме син га. 

Ми лер се у тре ћој гла ви сво је сту ди је освр нуо и на на по ре ко је ула же 
вла да у Са ра је ву у ци љу уна пре ђи ва ња по љо при вре де, кроз ства ра
ње фар ми у раз ли чи тим де ло ви ма Бо сне. Фар ма жи ви на је отво ре на 
у При је до ру, а из ра ђе не су и фар ме у Лив ну, Гац ком, Мо дри чи, док 
ста ни ца за уна пре ђе ње ви но гра дар ства по сто ји у бли зи ни Мо ста ра и 
ве о ма је за слу жна за про из вод њу ви на у Хер це го ви ни, где се уз га ја 
и пр во кла сан ду ван (чак два на ест вр ста), при че му је, по ње му, нај
бо љи ду ван из Тре би ња. По ред Мо ста ра, др жав не фа бри ке ду ва на 
по сто је и у Ба ња лу ци и Трав ни ку. У Са ра је ву је у про из вод њи ду ва на 
за по сле но три сто же на хри шћан ки и сто пе де сет му сли ма на. Ина че, 
фа бри ка за из ра ду ду ван ског па пи ра ра ди у Зе ни ци. Та ко ђе, под ву
као је и да вла да ула же на по ре у уса вр ша ва ње ра са ко ња и ова ца. Та
ко је, на при мер, на вео по да так да се од 1878. до 1895, по ве ћао број 
ова ца на 2.390.732 гр ла, ко за на 924.926, сви ња на 430.354, и ко ња 
на 74.458. гр ла. 

Бри тан ски исто ри чар је у опи су ста ња у БиХ по себ но апо стро фи
рао за слу гу аустро у гар ских вла сти на из град њи пу те ва и же ле знич
ких пру га, јер су тур ске вла сти оста ви ле зе мљу без до брих пу те ва и 
пру га. Оку па ци о ним вла сти ма је при пи сао и за слу гу за про из вод
њу со ли, ше ће ра и пе тро ле ја, по ди за ње мо дер них хо те ла, из град њу 
чвр стог ад ми ни стра тив но би ро крат скочи нов нич ког си сте ма. За чи
нов ни ке ко ји су ра ди ли у ло кал ним ад ми ни стра ци ја ма имао је са мо 
ре чи хва ле. Они су обра зо ва ни, уред ни, ди сци пли но ва ни. Од ба цио је 
све кри ти ке о огром ном бро ју по ре за ко је су аустриј ске вла сти уве ле 
на кон оку па ци је зе мље. Ипак, при знао је и да оне у Бо сни и Хер це го
ви ни уби ра ју знат не при хо де од ца ри на на со и руд ни ке. 

Аустриј ска оку па ци ја Бо сне до не ла је ве ли ке но ви не и на по љу здрав
ства. До 1878, ве ли ки део зе мље, као и оста ле европ ске по кра ји не 
Тур ске, би ле су из ло же не ра зним епи де ми ја ма и бо ле сти ма, при 
че му су на ро чи то ха ра ле ма ле бо ги ње. Аустриј ске вла сти су уве ле 
вак ци ни са ње ста нов ни штва, што је знат но до при не ло сма ње њу бро ја 
обо ле лих, а на чи њен је и ве ли ки на пре дак у ле че њу од ал ко хо ли зма. 

Зна тан део про сто ра у књи зи по све тио је ве ли ча њу уло ге аустриј
ског оку па ци о ног управ ни ка Бо сне Бен ја ми на Ка ла ја. Све по зи тив не 
про ме не ко је су прет ход них ше сна ест го ди на на ста ле у Бо сни, при
пи си вао је ње го вој енер ги ји и по зи ци ји, за ко га је ина че за пи сао да 
је не пре кид но ра дио на на прет ку и ци ви ли зо ва њу Бо сне. Та ко ђе, је 
сма трао да „ве ро ват но ни је дан др жав ник мо нар хи је ни је та ко до бро 
по зна вао на ро де бал кан ског по лу о стр ва као Ка лај“.21 Све га то га не 

21 Исто, 125.
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би би ло да му по др шку ни је да ва ла ње го ва су пру га ко ју на зи ва „кра
љи цом Бо сне“. Ми лер је опи су је као обра зо ва ну же ну ко ја се пот пу
но по све ти ла свом му жу и про гре су Бо сне. Ко ли ко је ње на моћ би ла 
из ра же на по твр ђу је ре че ни ца у књи зи да ни шта у Бо сни ни је мо гло 
да се ре а ли зу је без ње ног при су ства. Ње го во аустро фил ство је ишло 
то ли ко да ле ко да је на стра ни ца ма ове књи ге из ре као ми шље ње да 
је Аустро у гар ска уло жи ла огром ну су му нов ца и ве ли ку енер ги ју да 
би ове две тур ске по кра ји не осло бо ди ла из ста ња вар вар ства, и да би 
би ла не прав да јед ног да на да јој се не до зво ли да убе ре пло до ве сво
јих по бе да.22 

Прак тич но из ових ре чи се на слу ћу је ње гов став о то ме да БиХ тре
ба да уђу у са став Аустро у гар ске. По вра так у ста ње вар вар ства би 
зна чи ло ве ли ку не сре ћу за ње не на ро де. Ми лер из но си две мо гу ће 
со лу ци је за ње ну бу дућ ност. Пр ва је да по ста не не за ви сна бал кан ска 
др жа ва, што би во ди ло об но ви ре ли гиј ских сва ђа, а дру га је ства ра ње 
ве ли ког срп ског цар ства где би БиХ би ле део тог цар ства, а то ре ше
ње је по ње му фан та стичан сан. Он је сма трао да ни под јед ном дру
гом вла дом, сем аустриј ском, Бо сна и Хер це го ви на не би оства ри ле 
свој ма те ри јал ни на пре дак.

У че трв тој гла ви ове књи ге дао је опис гра до ва и ме ста ко је је по се
тио при ли ком свог бо рав ка у БиХ. Опи су ју ћи Хер це го ви ну кон ста
ту је да ни нај ве ћи са њар ни је мо гао да за ми сли да ће се ова зе мља 
од јед не од нај не мир ни јих европ ских про вин ци ја у 1875, пре тво ри ти 
у оазу ми ра и ту ри стич ких де сти на ци ја. Дра гуљ Хер це го ви не је по 
ње му ме сто По чи тељ ко ји оди ше огром ним шар мом. Ме ђу тим, ле
по та Мо ста ра је не пре ва зи ђе на и осли ка ва ју ћи цен тар Хер це го ви не 
ци ти ра ре чи јед ног тур ског пе сни ка, ко ји је ре као да град има ми ри
сни ва здух, све тлу и чи сту во ду, пре ле пе ба ште и ве ли чан ствен мост. 
Мо стар пред ста вља цен тар где се укр шта ју ис ток и за пад. Град се 
из у зет но раз вио у вре ме оку па ци је и у ње му је, пре ма по да ци ма из 
по след њег по пи са, жи ве ло се дам на ест хи ља да де сет жи те ља од ко јих 
су по ло ви на би ли му сли ма ни. То је по оце ни Ми ле ра је дан од њи хо
вих нај зна чај ни јих гра до ва. 

По ред де таљ ног опи са Мо ста ра, ве о ма оп шир но је пред ста вио и Са
ра је во у ко ме је жи ве ло три де сет се дам хи ља да се дам сто три на ест 
ста нов ни ка, од ко јих су се дам на ест хи ља да се дам де сет че ти ри му
сли ма ни, де сет хи ља да че три сто се дам де сет три ка то ли ка, пет хи ља
да осам сто пе де сет пет пра во слав них и три хи ља де де ве тсто де ве де
сет че ти ри Је вре ја. По сво јој број но сти, то је тре ћи град по ве ли чи
ни на Бал ка ну, од мах по сле Со фи је и Бе о гра да. Ми ле ра је шо ки рао 
по да так да је за де сет го ди на број ста нов ни ка Са ра је ва по рас тао за 
че тр де сет че ти ри од сто. Град оби лу је ве ге та ци јом, и по ње му то је 
нај о ри јен тал ни ји град на Бал ка ну, где се су сре ћу ис ток и за пад. На 
ње га је по себ но сна жан ути сак оста вио град ски му зеј са мно го екс по
на та ко ји го во ре о бур ној про шло сти гра да, и Или џа са ве ле леп ним 
ку па ли штем, за ко га ка же да пред ста вља јед но од нај ве ћих до стиг ну
ћа на ста лих то ком аустриј ске оку па ци је. Та ко ђе, дао је и жи во пи сне 
опи се Трав ни ка, Јај ца и Ба ња лу ке, за ко ју је на пи сао да је тре ћи по 
ва жно сти град у оку пи ра ној Бо сни. Бли зи на гра ни це да ва ла јој је ва

22 Исто, 127.
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жан стра те шки зна чај и она је по ка зи ва њу бри тан ског исто ри ча ра 
уве ли ко евро пе и зи ран град.23 

Опи си Бо сне и Хер це го ви не у раз ли чи тим аспек ти ма (по ли ти ка, 
дру штво, при вре да, кул ту ра, тра ди ци ја) пред ста вља ју дра го це на све
до чан ства о јед ном про сто ру и вре ме ну ви ђе ни од стра не углед ног 
пред став ни ка бри тан ског јав ног жи во та. Иако у сво јим опи си ма бо
сан ско хер це го вач ке ствар но сти Ви ли јем Ми лер че сто пре те ру је у 
из ли ви ма по што ва ња и ди вље ња пре ма аустро у гар ским оку па ци о
ним вла сти ма, од но сно до стиг ну ћи ма ко је су оста ви ли у за лог ста
нов ни ци ма Бо сне и Хер це го ви не, што се че сто на ла зи на гра ни ци 
до брог уку са, ипак, по да ци ко је је до ста вио на увид сво јој јав но сти и 
по то њим чи та о ци ма не за о би ла зан су део скла па њу мо за и ка о ста њу 
ства ри у Бо сни и Хер це го ви ни на из ма ку де вет на е стог ве ка. 

23 Исто, 165.
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DESCRIPTION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA PUBLISHED 
IN 1898 BY WILLIAM MILLER

Interest of the British public, first of all, of their travel writers, 
journalists and scientists for the Balkan peninsula suddenly had begun 
to rise from mid XIX century. The same can be said of Bosnia and 
Herzegovina which became an important destination of the prominent 
British of the time. Similarly to their attitude towards other wild and 
exotic territories, British travellers showed great level of reserve and all 
kind of prejudice towards these two provinces of the Turkish empire. 
Many of them changed their original ingrained notions. English travel 
writers were particularly interested in local political and economic 
circumstances, general social situation, tradition, culture, etc. One of 
the most important Englishmen who visited Bosnia in the last decade of 
XIX century was William Miller, a historian and journalist. He presented 
his views on Bosnia, its political, economic and religious situation as 
well as on education and health, in his study Travels and politics in the 
Near East which was published in London in 1898. Though one should 
be very cautious when perusing the facts presented in this book becouse 
it is markedly partial to AustroHungary, it still represents a prescious 
source on Bosnia and Herzegovina in late XIX century.
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