
Мустафа Мем11ћ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОКРЕТА ОТПОРА ПРОТИВ СПРОВОЂЕЉА 
ОДЛУКА БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА У ГУСИЊСКОМ ОКРУГУ 

( 1878-1880) 

Пово.:ю:ч nричјене ч.1ана 28. Бер.1инског уговора, на nростору ондаш
њег гусињског округа настао је и развијао се nокрет отnора који се одржа
вао око двије и по године и који је за све то врије:vtе био nрисутан и у ди
n.lо:--штској акт1tвности ве.1иких евроnских си.1а. О овом nокрету евроnска 
јавност је готово редовно би.1а инфорч11сана путе:vt информативних гласи
ла, nрвенствено у Бечу, Истанбру, Москви, Цетињу и Сарајеву. Покрет је 
присутан и у чечоарској грађи кра.ъа Нико.1е и војводе Гавра Вуковића, а 
био је nред\1ет раћ1атрања и одређеног броја историчара и нстраживача}) 
Посебно је nрисутан у апивностИ.\13 Прюренске .1иrе 11 у народни:v1 твope
Bitнa:vla из тога доба на срnскохрватско\1 11 а.1банскоч језику.1) 

Међутим, прикази и ана.1изе овога покрета најчешће нису цјелови.те.') 
Као и сваки покрет, и овај је био услов.ъен својом просторном, развојном, 
eтнlt'IKOM и економском компонентом и без анал!Зе фактора који су га ус
.1ОIН!.1И не може се објективно објаснити. 

Уопште узевши, покрет је имао одбра:v1бени карактер, :vta.J.a су у њему 
би.1е присутне и другачије појаве. Он је у Призренској .11\Пt Иi\taO савезни
ка, а Лига је, из в.1аспtп1х интереса би.1а посебно заинтересована да га бра
нн 11 по:vшже. Јавио се упоредо с покретоvt супротстав.ъања о..з..1укама Бер
_,ннског конгреса у Босни и Херцегов11нн и на Косову. Трајао је нешто 
дуже него покрет у Босни и Херцеговини, а краће него на Косову. Развијао 
се у ус.1овима кад су се укршта.1и раз.1t1ч~пи етнички и еконо:vtски интереси 

и када су покрети за в.1астито особођење од туђинског јарма долази.1и и у 

1) О ово.\1 покрету посебно су писа.1и: Др Ј о в а 11 В у к 11 ћ, П.швско-гус11њсА·а афера 11 ос
.1обођење Удщ1ња. Сарајево. 1929; ..1 р Н о в и к Р а ж њ а т о в н ћ, Ср.-об Црне Горе са 
Typci!:0.\1 11 А.7банСА"О\I.ШГО.\1 око твршењо Бер.711Нског уговора о пре:щји П.щва и Гусн
ња. Гласник uетињских "1узеја, VI књ11rа, Uетшье. 1973. стр. 23 - 75; др А .1 и Х ад р 11 , 

Прн.1ог расвјет.ъавilњу Прmренске .mге ( 1878- 1881 ).Рёграгim1. часопнс за кртуру 11 
науку, Пришпtна, бр. 1/1967, стр. 23 -67; 

2) Њtродна пјесма Пливско-гуснњсtшх Муслимана о боју на Новшиhу ttщt 1220 стихови. а 
Албанuи су о овоме ~1спјева.1и читав еп, познат као »Lahuta е Malcis« са 1130 строфа; 

З) Су.:нюнtщlt овt1х догађаја најчешће су трепtранн као оруђе туђе по.Ћmtке. Недостаје ана
лиза услова ю којих је произашао овај nокрет; 
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међусобне сукобе. Настао је и развијао се на простору на којем се заврша
вају црногорска и албанска брда с једне, и почињу Л имска долина и Мето
хија, са друге стране, односно на које"'1 престаје равничарски дио а почиње 
Уlасив великих планина. Овај простор био је спона између Зете и Приморја 
с њеним залеђем на сјеверу, куда су пролазили и укрштали се >> Via de Zen
ta«, затим наставак дубровачког друма и остале саобраћајнице које су 
ишле према Истанбулу, Рашки и Поморављу, Лимској долини и даље nре
ко Коловрата за Босну.") 

Покрет отпора у овом округу био је, поред осталог, условљен и раз
војним карактеристикама простора на којем је настао. Претnоставља се да 
је овдје била једна од римских муниципија и да још из тог периода датира
ју напуштени рудници испод Језерца код села Вусања. Најновије ископине 
указују да је на простору данашњег насеља Гусиња постојао стари водо
вод, али није извјесно да ли потиче из старог или средњег вијека. У дечанс
ким хрисовуљама из XII и XIII вијека овдје се међу становништвом, поред 
Словена и Влаха, спомињу и Саси, који су затим одавде прешли у Ново 
брдо.5 ) Према Шуфлају колијевку арбанашког nлемена Хоти (Otti, Ockti, 
Chioti, Coti) »ваља тражити код Плава изнад Гуснња на Лиму (1330 »Хоти
на Гора«, данас Мал'и Хотит)«0). Јосип Јиречек и Стојан Новаковић саглас
ни су да је у XIII и XIV вијеку управо овдје било »веома чувене српско 
тржиште«, односно да је у њему у ХШ вијеку било »главно трговачко мје
сто у Србији.«7) Од наплачених царина »имали су краљевске финансије 
знатан доходак«.") Остаци тнх средњовјековних царинарница и данас пост
оји на nрилазима Гусиња с његове јужне и југоисточне стране. (Један пре
ко Врмоше иде из правца Медуна и Зете, а други преко Језерца и Шаље из 
nравца Скадра). Овдје је, према Јиречеку, била врло бројна дубровачка ко
лонија, која је такође касније прешла у Ново Брдо, а још око 1280. године 
»овдје је био најстарији дубровачки конзулат«.9) Поп Дукљанин у свом 
Љетопису спомиње га као »Гусенио«.'0) У средњовјековној српској држави 
био је организован као жупа, чији су простори приnадали манастиру у 
Дечанима и око Призрена, а село Крушево и још неки днјелови ове терито
рије манастиру Хилендар.") Први турски попис из 1 ~85. године показује да 
је овај nростор тада био густо насељен и да је економски био релативно ви
соко развијен (имао је 1157 домаћинстава, која су nлаћала 70.684 акчи no· 

4) др Ј~ с и n Ј и р е: е к, Tpгoвa'flilt друмови и рудници Србије и Босне у средњем вије· 
ку, СвЈетлост, Сарајево, 1951, стр. 108; Др М 11 л и с а в В. Л у т о в а u, Иванградска 
(Беранска) котлина, Географски институт. књ. XI, стр. 99, Београд, 1957; 

5) Де'fанске хрисовуље, Гласник срnско.г y'ieнor друштва XII, друго одјељење, Београд, 1880, 
стр.39,42, 114и 115; М. П. БаЈрактаровић, ОПлавуХIУстољећа,Иванград, 
Токови бр. 12- 13 за 1976, стр. 65 ; 

6) М . Р 1 . ~ u f f ! а у , Povijcst Sjevernih Arbanasa (социолошка стущ1ја), Архив за арба-
нашку сред~1ну, Језик и етнологију, књ. II, Београд, 1923, стр. 220; 

7) Др Ј о с и п Ј и р е ч е к, Тргова'fюt друмови (види напомену 4) стр. 97 11 109; 
8) Исто, стр. 11 О; 
9) Др Ј о с 11 n Ј и р е ч е к, Tproвa'flist друмов11. стр. 110; 

10) Исто, стр. 37; 
11) М. П. Б а р ј а к т а р о в и ћ, О Плаву XIY стољећа, стр. 63 и 64; 
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реза). '') Почетко\1, а нарочито у другој по.1овини XYII вијека овај простор 
почнње да насе.ъава а.1банско n.1еме » Ке.lменди«, које је до тада би.1о СПI
јешњено у кршовитнм 11 тешко nриступачни~t вр.1ети:vш Проклетија. Турци 
су 11:Vt првобитно дал~~ посебне nривилегије. Пописо:-.1 овог n.le\1eнa из 1497. 
године прецизирано Је, поред оста.1ог, >>да буду опроштени свих диванских 

намета (avarizi divanie) ... и ..:ха чувају путеве који иду од тврђаве Медуна 
кроз Кучке планине 11 из.1азе на Плав, па да буду дербенuије.(( 13) Насељава
ље К~.1мендија на овај nростор трајало је током читавог XVIII вијека, а 
вe.li!KIOI дије.1ом овог простора они су в.1ада.1и око 50 година.••) На оваква 
кретаља битан је утицај и:vtao сукоб Турске 11 Млетачке Реnуб.1ике, која је 
Ке.1менде и оста.1а n.1ечена подспща.1а на побуну (крајем 1658. године 
М.1ечани су петорици првака Ке.1менда исплаћива.111 мјесечне nлате, трети
рајући их својим сталним заступницима).") Посљедице ових nостуnака 
биле су вр.1о значајне: 

а) створен је немир 11 несигурност на ово:-.-1 простору. »Ратоборни Кли
:-.,tенти потиснуше старо становништво између Гусиња, Пештера 11 Пећи, 
скоро ста.1но у рату са пашо:ч у Пећик 16

) Сурови ус.1ови ж11вота и неимаш
П1На ус.1ови.1и су >>да се развије вр.1о бујно грабежно госnодство 11 зулум« и 
да је »код њих креnост и јунаштво ОПI:'>-tап1 си.lО\1, једако nријате.ъу као и 
непријатељу, а сматра се кукавицом онај, који се задовољава својим вла
ститим.«") Према Андрији Јовичевићу, а и традицији овога краја Келмен
ди су у једном изненадном нападу посјекли 300 грађана Гусиња у везиро
вој uамији за вријеме док су би.1и на мо.1итви, а мјесто гдје су сахрањен11 
названо је »Главице«.'8) Оно такав назив носи и данас. 

б) напуштен је стари друм од Медуна, преко Кучких n.1анина и Гуси
ња, који је вијековима nовезивао Зету и При\1орје са Истанбу.1ом, Рашко:-.t 
и Ли\1ском долинО'\11 и којим је тада 11шла пошта из М.1етака ка Истанбу.ау, 
јер је »nостао овај друм несигуран, па се њиме није мог.1о више ићи, мора
_,и су курири да заобилазе, па да иду чак преко об.1асти Таре, Брдарева на 
Лиму, Сјенице и Новог Пазара; овај nут био је четири даиа (зими за око 8) 
дужик 'Q) То се, свакако, врло кобно одразило на даљи укуnни, а посебно 
економски развој Плава и Гусиња 11 nодстак.1о је бржи развој Новог Паза
ра; 

Ј2) S е Ј а m i Р u Ј з h а. Krahinat perёndimore dhe Qendrore tё san xhanut te Shkodris Ne 
fund tif Shekullit XV. Univerziteti Shteteror, i Tiranёs, Jnstituti ј Hjstorisё dhe ј Gjuhё sisё, 
Studime historjke, 217Ј, стр. 49. 

Ј З) Др Б р а н 11 с .1 а в Ђ у р ђ е в, Из нсторнје Црне Горе. бp;~CA'Itx 11 \tа.1есорских пле.\tСНil 
(поnис Хота, Кучu. Пиnера 11 К.Ћt"'ената 1497. го..1ине), Научио ..1руштво Н РБ иХ. одјеље
ње нсторltјско-фltло,lошких наука, књ. Ј, Сарајево, Ј954; 

14) А нд р 11 ј а Ј о 1111 ч е в 11 ћ, П.швсА·о-гуснњскп об.таст. CpnCКII ет1mчкt1 зборник. I'Њ. XXI, 
Београд, стр. 4Ј3; 

Ј5) Историја Црн_е Горе. књ. 11. том 2, Т11тоград, Ј970, стр. Ј41. ; Ј о в и н То" 11 ћ , Црна 
Гора за :wореЈСА'ОГ р.1Та. Београд, Ј907. стр. 289- 290; 

Ј б) др Ј о в а н Р~ ..1 о њ 11 h. Рн.нсА·а курнја 11 Јужно-с.10венске зем.ъе од XVI-X\X вttjel'~l. 
Српска акадеЈIН1Ја наука. Посебна юдања, књ. CLV, ОдЈе.ъење друштвених наука, Нова ce
pltJa, књ. 1\1, Титоград, стр. Ј О Ј ; 

Ј7) М. П л . Ш у ф ф л а u, као nод та ч. 6, стр. 237 (Hahu, АIЬ. Studien, 1 37) 
Ј8) А нд р и ј а Ј о в и ч е в 11 ћ • види наnомену Ј4) стр. 453; 
19) Др Ј о в а н Ј 11 р е ч е к, Трrовачкн ;~ррtовн. стр. ЈЈ2; 
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ц) када је овај покрет угрозио и приходе Турске Империје, јер »због 
несигурности у земљи, нико није смио узети под закуп прибирање пореза у 
тим крајевима,20) паша Хода Верди из Пећи организовао је свеопшти на
пад на ратоборне Келменде којем се придружило и становништво Плава и 
Гусиња, како оно које је било_ прешло на ислам, тако и православно.21 ) Дру
штвено-економски односи КОЈИ су након тога на овом терену успостављени 

били су специфични и битно су утицали на даља кретања, јер су створена 
два nосве различита тиnа односа, један на ужој територији Плава и Гусиња 
и други на простору Горњег Полимља, који је тада називан Хас, а који је 
захватио дио Лимске долине од Горње Ржанице и Мурине до клисуре Ти
фран и Јаштака код села Палице. 

На ужој територији Плава и Гусиња укинут је чифчијски систем и у 
знак захвалности и признања за протјеривање ратоборног племена Келмен
ди сви су становници, како они који су били примили ислам, тако и правос
лавни, добили статус слободних сељака. Сва тзв. »царска земља« издијеље
на је заслужним борцима и путем посебног берата дата им у посјед, без об
зира на њихову вјерску припадност. Тако су и неке православне домородач
ке породице из Плава постале власници »царског земљишта« и развиле се 
у економски моћна домаћинства. 21

) 

На овом дијелу округа, на иницијативу босанског валије из Бање 
Луке и под његовим непосредним надзором изграђена су средином XVII 
вијека и два града, с културно-вјерским институцијама и основним урба
ним садржајима, карактеристичним за турске касабе. 23) Посебно су изграђе
на и два војна утврђења, у којима је тада било стационирана 500 турских 
војника.24) Протјеривање ратоборних Келменда и »изградњом Гусиња и 
Плава, као војних упоришта и сједишта турске администрације дошло је 
до крупних промјена у структури тамошњег становништва.«в) И управо 
тада се јављају већа миграциона кретања и процес насељавања становни
штва са црногорских и албанских брда, претежно с подручја nодгоричког 
(титоградског) и скадарског залеђа, које се спустило у новоизграђена градс
ка насеља и њихову непосредну околину, групишући се и организу јући се 
најчешће nрема мјесту с којег је извршено насељэ.вање. Нека братства, 
првенствено с подручја Куча, добили су у посјед Д) тада нераспоређено 
земљиште, претежно брдског и планинског карактера,26) прихватајући 
истовремено обавезу да ће бранити Гусиње од упада са простора Проклети
ја. Насељавање је вршено и с подручја Келменда од братства која прије 
тога нису учествовала у сукобима, или су се у току борби опредијелила на 
сарадњу са домородачким становништвом и миран живот. Тако су створена 

20) Д р Ј о в а н Рад о њ и ћ , Римска курија, стр. 427; 

21) А нд Р и ј а Ј о в и ч е в и ћ, Плавско-гусињска област (види наnомену 14); 

22) Према Јовичевићу Рајкови~и су водили у Босну ло 1.200 оваца; Турковићи, Ђурићани, Uу
довићи имали..су веће пос1еде и спадали су међу домаћинства са највећим земљишним 
посједима и релативно јаким сточю1м фондом; 

23) Историја Црне Горе, књ. П, том 2, стр. 520 и 539. 

24) Архив АНУ БиХ, Малије дефтер, АД. 3.444, 5111, 1135/ 1722, Наредба босанском Беглер
-бегу и муrасерифима санuаката Кл иса, Зворника 11 Херцеговине ; 

25) Историја Црне Горе, књ. П, том 2, стр. 539; 

26) Планина Бор, коју су населили Радончићи и Коленовићи, када су дошли из Куча, носи та
кав назив и сада, а врх ове nланине и данас се зове »Радован«; nрема родоначелнику Ра
дончића; 
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и прва насеља која су комплетно насељена албанским становништвом.") То 
су, у основи били остаци племена Кел\1ен.аи који нису пр01)ерани за Пеш
тер, већ су прихватили миран живот и ук.1опи.-ти се у постоЈеће односе. 

Насељено становништво које је дошло у Гусиње и Плав било је пра
вославне и католичке вјероисповјести. Извјештаји католичких мисионара 
који су се тада налази.1и и радили на по.аручјима одакле је извршено насе
љавање или су га својом активношћу »покрива.lи«, говоре да је религиозна 
свијест ових људи у то вријеме била на врло ниском нивоу и често пуга 
само номинална, 18

) а да су племенска традиција и карактеристике брдског 
становништва, у којем је јако била изражена етничка симбиоза Илира, 
С1овена и Влаха и других 19

), биле њихово основно обиљежје. Матерњи је
зик и етничко обиљежје простора одакле је извршено насељавање у извјес
ним случајевима се не поклапају, па је српскохрватски језик био присуrан 
и код једног дијела католика, који су насељени са простора гдје иначе живи 
а.1банско становништво. То је и разумљиво, јер и анализа првог турског по
писа стаиовништва на овом простору крајем XV вијека указује да је међу 
Кучима, Пиперима и Бјелопавлићима било Албанаца, а да је истовремено 
међу Келмендима, Хотима и Грудима било становништва словенског пори
јекла (најчешће 20- 25% од укупног становништва)'0). Принцип да се ет
ничка припадност насељеног становништва третира на основу мјеста ода
кле је извршено насељавање није исправан и прихватљив. У појединим 
братствима која су насељена било је истовремено и католика и православ
них. До.1азак католика у исламизирану средину условио је и њихов прела
зак на ислам, док је исламизација правос.1авних била ca\llo дјелимична, па 
је у nојединим братствима остало nрипадника и једне и друге релиrије.31 ) 
Сви становници ужег подручја Гусиња и Плава, како старосједиоци, тако и· 
насељеници, без обзира на вјерску приnадност, имали су третман слобод
них сељака. Највећи број оних који су примили ислам, економски нису 
ништа добили, јер је земља већ била издијељена, а она је додјељивана и 
хришћанима, како старосједиоцима, тако и онима који су насељени (Ђон 
Баља је добио Вусање као католик, а Радоња, од којег су садашњи Радо
њићи, добио је планину Бор, као православац, па и данас највећи врх ове 
п.1анине носи назив »Радован«).н) Оваква су кретања условила и неке nро
блеме у вези с реnродукцијом nородичних односа и они су, са своје стране, 
такође били од утицаја на даља кретања: 

- Албанци из nлемена Келменда, који су nримили ислам, потnуно су 
nрекинули све везе и контакте са својом матицом. С Муслиманима Гусиња 
и Плава, које су онда називали »Бошњацима«, брзо су усnоставили nрисне 

27) Становници се.1а Вусања, у које:о.~ се населю Uонбаља; становници садашњеr се.1а Марти
новићи, које се прије тога називало Трепча; затим ондашњи становници села Новшића, 
дјелимично Доње Ржающе и Пепића, а сада и села Хакања, затим Мусиhи и Бащ1ћ; 

28) Др Ј о в а н Рад о њ 11 ћ, Римска курија. стр. 21, 102, 166; 

29) М. Р 1. ~ u f f 1 а у, Povijest sjeveгnih АгЬапаsа. str. 198. 

30) S е 1 а т i Р u 1 а h а (види наnомену nод 12); 

31) Лоначаревића у Гусињу има исламске 11 православне вјеронсповијести; Бекташевић11 н 
Мулићи и сад<~ одржа вају рођачке везе са јед н н м н другим; Чекнћн у Гусињу и Радено
вићи у Брезовица:.tа су, по Јовнчевнћу, од једног претка; 

32) Радоња је умро као правос.1авац 11 сахрањен је у nравославном гробљу, које се онда звало 
»грчка«; 

53 



односе и сарадњу, али се, због језичких и других етничкнх разлика, међу
собно нису женили ни удавали, без обзира на то што су nриnадали истој ре
лигији. У таквим условима међусобне брачне везе nо•tели су да усnоставља
ју са становништвом Ђаковачке Малесије, гдје су такође живјели Албанци 
који су примили ислам. Тако су nлемена Краснићи и Гаш, чијег становни
штва иначе није било на nростору Гусиње и П.1ава, све в11ше постајала nри
сутна у да.ъем развоју овога nростора. Иначе је албанско племе Краснићи 
традициона.1но одржава.1о 6.1иске рођачке везе са црногорским nлеменом 
Васојевићи, јер, по предању. nошчу од истог nретка (Кечо)'') Ови су кон
такти одржавани nотајно од беговске в.шсти у Гусињу.' .. ). 

- код Муслимана Плава, а нарочито Гусиња, све је више било при
сутно склапање бракова са Мусли:vшнкама из Босне. што је било nрвенстве
но условљено јако развијеним сточарењем на то:-.1 простору,") а Босанка, 
као домаћица, одиграла је врло значајну улогу у очувању српскохрватског 
језика на овом подручју. па и у извјесном с.1овенизирању дијела албанског 
становништва. првенствено оног које је живје.1о у градовима. Многима је 
и .. :щнас нејасно како су Мус.1ю1ани П.1ава и Гусиња, који вијековнма живе 
измијешани са а.1банским становништво:-.1 и који су са своје три стране 
омеђени nростором гдје живи иск.ъучиво А.1банци саqували српскохрват
ски језик као матерњи, а да nри томе не говоре а.1банским језиком. Истов
ремено су беговске nородице ю Плава избјегавале да се жене са nлавском 
»шопащtјом« и гусињским »неферима« да би са•tували своју беговску 
»племениту крв«. 

Ве.1ихи број историчара и nисаца, када пишу о ОВО:\1е крају, његово 
становништво третирају као Арнауте. Тако га третирају и у периоду 1878 
- 1880. године, што не:-.ш стварних основа, јер су око 70% тог становништ
ва чинили Мус.1имани, тзв. »Бошњаци«. У Турској Са.1нами вилајета Косо

во из 1887. 11спtче се да су Гусињци 11 П.швљани »Бошњаци«3"); у извјешта
ју енглеског конзула у Призрену од 12. марта 1880. истиче се да на nросто
ру Плава и Гусиња од 1262 сеоска домаћинства, само 230 су Албанци, а да 
Албанаца у градовима нема"); nутописац барон Nopca (Nopscha) указује 
да су становници Плава и Гусиња у другој половини XIX вијека међу со
бом говорили »бошњачки«, а да само становници села Вусања, Мартино
вића и Новшића говоре :vteђy coбo:vt албански'"). Такво стање карактеришу 
и садашњи односи. 

За овај простор посебно је карактеристично да је упоредо с исламиза
цијом брђанскоr становништва које се населило с подручја албанских и 
'~рногорских брда, истовремено била присутна појава nреласка у правос-

33) М и р к о Б а р ј <Ј к т а р о в и ћ, Пово:Ю.\t традиција о з;Јједннчко.w порнјек.1у нек11х ар
банашких 11 црногорских п.1емена, стр. 221 ;; Др Р. В с ш о в 11 ћ, П.1е.~1е Васојев11ћи. 
Дpж<JBI-ill шт<Ј:-.1П<Јрнја. Сарајево. 1935. стр. 1 и 81; 

34) Др В. В е ш о в и ћ. П.1е.~tе Васојевићи. стр. 98; 
35) В. Ћ о р о в 11 ћ , Напомене о <1.1банск11.~1 трговu.\lа у Херцеговини. Архив за арбаl-iашку 

старвну. језик 11 етно,lогију, књ. 1. свеска 1 -2. Београд, 1923, стр. 203; Ми.1ош Beml:~>~ltpo
ввћ, Год11Шtыща XVIII-166-180: 

36) Архив Косова, Прнштнна. Nufus defterleri, Сална:vtа ввлајета Косово ю 1887., стр. 238, 
239 11 240. 

37) The A/Ьanian !eagne of Prizrenu iп the english documeпts, Приштнна 1978, Издање Архива 
Косово, Докум. 59. стр. 272; 

38) В а r о n N о р с s а. Aus Shala uпd Klementi, Сарајево. 1919, 75-б, Босанск11 гласник 11 
(1910), 33. 
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лавну религију Албанаца католичке вјероисповијести и да је то касније 
уrицало на њихово етничко опредјељење као ~рногораца. Ово је нарочито 
карактеристично за простор испод Чакора, ГдЈе десет братстава воде своје 
поријекло од Албанаца из Шаље (Јокићи, Го јковићи, Симоновићи, Бошко
вићи, Голубовићи, Кнежевићи, Радуловићи, Микићи, Брковићи и Касумо
вићи).'9) 

- У другом дијелу овог округа, које је сачињавало Горње полимље, 
задржан је чифчијски однос, а земља издијељена беговским и агаларским 
породицама, које су живјеле у Плаву и Гусињу, од којих су биле најмоћни
је: Шабанагићи, Реuепагићи и Шеховићи.'0) Крајем XVII и почетком XVIIJ 
вијека овај је простор био изразито слабо насељен, јер су се бројна старос
једилачка домаћинства одселила, било из страха и упада од ратоборних 
Келмендија, било за вријеме nрве, а затим друге сеобе Срба, која је управо 
с овог простора и покренута, било да је уништено кугом, која је крајем 
XVII и почетком XVIII вијека харала ови:vt крајевима. И управо у то врије
ме овај простор насељавају Васојевићи"') који су иначе били у саставу пле
мена Куча, а који су прихватили чнфчијске односе. Бегови из Плава помо
гли су им да се населе на њиховим посједима у својству чифчија:•) Ово је 
насељавање, према Вешовићу повремено било праћено грубостима и неху
маностима Васојевића према старосједиоцима Србима који су ту остали, а 
који су називани Хашани и.1и Србљаци:') Плавски бегови су би.1и толер
антни према овим појавама, јер су у Васојевићима видјели виталнији eлe
\lleнar. Рачунали су да ће ква.1итетније обрађивати земљу, а ти:-.1е добивати 
и веће приносе. »Свако ко је био јачи могао је под овим или оним изговор
ом слабијег потиснути са зe'l.llљe. Феуда.1ни госnодари који су живјели у 
Плаву и Гусињу нису се томе противили. За њих је било главно да неко 
земљу ради, уредно плаћа четвртину и доноси поклоне.« .. ) »Живјело се на 
пушку и од отмице ... ко више заплијени био је бољи ... « ••) Бројна братства 
и породице Васојевића, у uијелости или дјеломично почетком XIX вијека 
били су исламизирани 46

). Они су, са војводском породицом Војводића из 
Коњуха, која је одржавала nосебно блиске односе са беговском породицом 
Шабанагића, nостали једини носиоци власти на овом терену, јер турске 
војске није било, а власт су одржавали најприје Пашићи, а затим Шабана
гићи. 41

) Политичко-привредне прилике у ово:v~ крају М. Џ. Милићевић је 
објаснио да становници »до кнеза Данила нити су били са Црном Гором, 
нити под Турцима. Живили су у пуној nлеменској слободи, или боље рећи 
самовољи. Игуман Ђурђевих Стуnова Мојсије и кнез Симо Лакичевић из 
Коњуха, док бијаху живи, имадаху неку власт у народу, а иначе је све стаја-

39) Р. В. В е ш о в и ћ, П.1еме Васојевићи, стр. 240; 
40) Исто, стр. 11 1 ; 
41) Исто, стр. 104; 
42) М а р к о П. Ц е м о в и ћ, Из прошлосm Срба ,\оtуслlfмана Плава н Гусиња, Време, 13. 

фебруар 1941 ; 

43) Р. В. В е ш о в и ћ, Племе Васојевићи, стр. 104, 105 11 108. 
44) Др М и л и с а в Л у т о в а u, Иванградска котл1tна, стр. 62; 

45) Р. В. В е ш о в и ћ, Племе Васојевн11н, стр. 105; 
46) Исто, стр. 276. - На ислам су дјелимнчно или у цијелости прешли братства Фатнћн 

Обрадовнћи, Ћулафнћн, Лабанн, Раднвојевићн, Ћукнћи, Саковићи, Ђеранићн, Маслава: 
рићн, Дабетнћи, Зујевнl'щ Ђукнћн; 

47) Исто, стр. 110, 111, н 112; 
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.10 до снаге п.1е\tена (братства) и до одважне руке.« ••) То је, ва.ъда, и до
приније.1о да су »аграрна! односи, како пише др U. Пејовић на ово\11 по
дручју буду знатно снош.ы1вији него би.1о гдје друго на Ба.1Кану,« ... ) а 
Вешовић их карактерише као »по.1учифчијске односе«. 

У другој по.1овини XVII и првој по.1овини XVIII вијека на овом про
стору одигра.1а су се н два историјска догађаја. Године 1651. у Манастиру 
Ђурђевн Ступови одржан је сабор српскнх правос.1авних достојанственика 
на којем је донијета од.1ука о приступању правос.1авне цркве Унији са ка
то.1ичко:~.t цркво;\1. Тада је пре\Ја од.1уци црквеног сабора будИ\tски епископ 
Пајсије. пос.1ан Папи у Рим са специја.1но:-.t порукоч и од.1уко:-.1 о присту
пању Унији са като.lИЧКО\1 цркво\1. 50

) Један од ка.1уђера обавијестио је о 
томе турске власти, које су биле у сукобу са М.1етачко:-.1 Репуб.111КО\1, па су 
ово схватнле као оnасност за своју безбједност н предузели су оштре санк
ције противу православног свештенства, према којем су до тада би:~и 
толерантни. Други догађај је бјекство српског патријарха Арсенија IV 
Шакабенде, који је из Пећке патријаршије, преко Руговске к.1исуре пребје
гао на терен овога округа и одат.1е покренуо другу сеобу Срба. 5

') Каракте
ристично је да су Мус.1имани ю Плава и Гусиња тада, не са"1о били толер
анти према патријарху Шакабенди, већ су с њим чак и сарацива.1и, што је 
вид.ъиво из патријарховог П11С\.13 кнезу Лотаринско\.1. ") 

Плавска нахија била је првобитно у саставу Скадарског санuаката.53) 
Касније промјене су доста честе и оне се хронолошки тешко могу пратити. 
Међутим, већ 1582. године оно се не спомиње међу осам нахија Скадарс
ког санuаката54), а у опису Евлије Ћелебије јавља се као »чанада« кадилук 
ss). Тридесетих година XVIII вијека оно је би.1о сједиште кадилука којем је 
припадала и Подгорица (кадија Хусеин)50). Токо\.1 прве половине XVIII ви
јека оно је у вези са Босном,S') а из једног фер\.1ана Абдул-Хамида од 1777. 
године видљиво је да је православна црква 1. гусињском округу била у са
ставу области новозапазарске митрополије. ") Гусињски округ остао је у 

48) Д р М и л 11 с а в Л у т о в а ц, Иван градска коТ.711НD, стр. 62; 

49) Др Ђ о к о П е ј о в и ћ, Пo.11fТIIA'a Црне Горе у Затарју н горњем Полнм:ьу (1878-
/912), Историјски институт у Титограду, Титоград, 1973, стр. 64. 

50) др М и л и с а в Л у т о в а ц, Иванградска кот.1нна, стр. З· Ј о в а н Рад о њ 11 1'1 
Римска курuја, стр. 318; ' . ' 

51) Ј о в а н Рад о њ 111'1, Рнмска курија, стр. 563; Марко П. Uемовић, Из nрошлости Срба 
Муслимана Плава и Гусиња; 

52) Писмо nатријарха Арсенија IV Шакабенде кнезу Лутаринском од 27. новембра 1737. годи-
не; 

53) Selami Pu1aha, као nод тачко~1 12.; 
54) Историја Црне Горе, књ. 11 том 2. стр. 540; 

55) С т о ј а н Н о в а к о !1 н ћ, Хаин-ка.1фа 11.711 llamб Ће..1ебија. XXIV санuак Дукаuин, стр. 
61, тач. 5; 

56) Архив АНУ БиХ, Шикает дефтер, регистар 1702- 1725, Ин. бр. 92. 1047-99, 97/4 -
11 36/1724; 

57) У 1742. Хатнб султан Ахмедове uамије из Гусиња адМIIНIIСТратнвно саобраhа са босанс
ким валнјом и кадијом у Пријеnољу, Архив АНУ БиХ Мухиме дефтер из 1168 г 259/2 и 
260/1; ' 

58) Ј . С. Ј а с т р е б о в, п_одатцst за историју српске црА·ве, 11з nутничкоr заnисника, Бео
град, Државна штамnариЈа 1879, стр. 23, 24. 
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саставу босанског вилајета све до 1868. године, ка.:tа је припојен новофор
мирано:-..1 Призренско:-.1 вилајету.59) 

Не распо.1аже:-.1о податко:v~ када су турске тврђаве у Гусињу и Плаву, 
расфор~1иране и када су преста.1е да постоје. Зна се, међути:-.t, да почетко.\11 
XVIII вијека на ОВО\1 простору није би.1о турске војске и да су сву власт 
одржава.1е домородачке беговске породице, најприје Пашиhа, зати'\1 Шаба
нагића."0) Овај је простор И\1ао трет\1ан крајине која се са:-.1а брани.1а и 
одржавала ред и :-.tир. Кајмека~1 казе И'.1ао је одређени број заптија (жан
дарма). Становници овог округа нису због тога више служил1 у турској 
војсци, већ је њихова обавеза била да на позив кајмакама бране грающе 
округа. 

Почетком XIX вијека на челу овог округа била је породица Пашића. 
У дослуху са скадарским пашом Бушатлијом Ђул-бег Шабановић, уз по
моћ својих пријатеља из Васојевића, који су иначе били његове чифчије, 
брутално је побио Пашиће и преузео власт у овом округу."') Ђул-бег је ост
ао у успоменама као изразито окрутан и немилосрдан властодржаu. Он је 
први увео у праксу вјешања у Гусињу, што су људи овога краја тешко под
носили"') Он је у марту 1825. године напао на манастир Ђурђеви Ступови, 
запа.1ио га, побио неке црногорске и српске прваке, а друге повјешао."'). 
Годину дана касније (1826) Ђул-бег је, уз помоћ Васојевића и старосрnског 
становништва, напао а.1банско братство Букумире (на албанском језику 
»добар х.1еб«) и nотпуно га уништио.••) Том приликом погину.1о је и 17 Ва
сојевића и других Срба, који су учествова.1и заједно са Ђул-бего:-.1 у наnаду 
на Букумире. Отпри.1ике у исто\11 вре\1ену у Гусињу је .1иквидирано и 
братство Мемића, наводно зато што су одржава.111 nријатељске везе с не
ким породицама из племена Куча."5) Све ово указује да сви ови обрачуни 
нису тада на овом терену били условљени ни етничким, ни религиозним мо
тивима, већ првенствено интересима феудалаuа у датом периоду, те да се 
овај сурови феудалац, који је истовремено узурпирао и власт, једнако бру
тално обрачунавао с припадницима свих етничких и религиозних групација 
и да је за савезнике узимао и припаднике друге етничке и религиозне група
ције. 

Почетком друге поЈ1овине XIX вијека на овом простору наста.1е су 
nромјене које су изазвале квалитетне измјене у дотада важећим друштве
но-економским односима. Тада је, на приједлог кучког војводе, скадарски 
nаша поставио Миљана Вукова из Лијеве ријеке за бајрапара Васоје
вића.60) Он је тада био веома млад, али се показао као врло умјешан, cnoco-

59) D г Н а s а п К а 1 е~ i i d г Н а п s - Ј u г g е n К о г n г u m р h Pгizгcnski vilajct. 
Рёг paгimi, 1/1967, Пр11штина 102; ' 

60) Р. В. В е ш о в и ћ, П.1емс Васојсвиhи. стр. 111 11 Ј 12: 
61) Исто, стр. 208: 
62) Народна традl!цl!ја 

63) Д р М 11 л и с а в Л у т о в а и, Иван градска котлuна. стр. 54. 
64) Исто, стр. 

65) Ч ед о Ћ у л а ф 11 ћ, Проклети јски мстаризи. Необјављени рукопис, налази се код ауто
ра; 

66) Г а в р о В у к о в 1t ћ, Војвода Ми:ьан Вуков 11 Васојсвиhи 1820-1886, Цетнње, 1932, 
стр. 5. 
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бан и привржен идеји политичког и економског ослобођеља свога племена 
и љеговом прикључиваљу Кнежевини Црној Гори. Због тога је одмах на
кон добијаља бајрактарства од скадарског паше, отишао на Цетиље и за
тражио да љегово постављаље потврди и црногорски кнез.6') 

Кнез је у почетку био неповјерљив и у први мах је одбио даваље са-

гласности уз образложеље да Кучи и Васојевићи шурују с Турцима. На
кнадно је дао сагласност уз услов да му Миљан Вуков претходно донесе 
главу најбољег бега из Плава."6) 

Миљан Вуков се најприје обрачунао с братством Мемића на Црном 
Врху код Берана (Иванград), а затим је сачекао бега Шеховића из Плава, 
убио га и одсјечену главу однио Кнезу на Цетиље. Након признаља које је 
добио, Миљан Вуков је успио ујединити васојевићка братства и тада је до
говорио прихваћена власт »седам капетана«, који су одлучили: да откажу 
послушност беговима у Плаву и да прогласе припајаље Васојевића Кнеже
вини Црној Гори; да чифчије престану да дају десетак и да се сва братства 
која су била прешла на ислам врате на православље,"9) (тада је и братство 
Рамусовића које је било поријеклом из околине Скадра, такође покрштено 
и поново се вратило на ислам 1862. године). Тада је и село Велика испод 
Чакора такође отказало послушност турској власти и путем француског 
конзула у Скадру затражило посебну заштиту (то је период тзв. »Величке 
републике«). Као посљедица ових догађаја двије године касније дошло је 
до првог већег сукоба између економски развлаштених бегова и Васоје
вића, који је оставио тешке посљедице, јер је, како пише Вешовић »По
лимска војна по злу запамћена.«'") 

Посредством и уз помоћ Француске извршено је 1862. године прво 
званично разграничеље између Турске и Кнежевине Црне Горе. На сектору 
од Злорјечице, затим Лимом до села Трепче, па уз Требачку ријеку до Бач
ког брда, успостављена је тзв. »Хафис пашина граница«.11 ) Тиме је гусиљ
ски округ преполовљен. Један дио је припао Црној Гори, а у Беранама је 
формирана посебна каза, изграђена су војна утврђеља и доведена регулар
на турска војска. Након тога Беране с околином престаје бити дио Гусињс
ког округа.71) Ове су измјене за Гусиље и Плав изазвале одређене посљеди
це. Економски су развлашћене беговске породице, јер су изгубиле посједе 
који су припојени Црној Гори, а с онима у околини Берана максимално су 
отежани услови комуницираља, па су због тога бегови приступили отуђива
љу тих посједа уз симболнчне накнаде, чиме је и на том простору легализо
вано укидаље чифчијског односа. Широке масе становништва такође су ос
јетиле посљедице, јер је отежан и готово онемогућен даљи одлазак и зимо-

67) Исто, стр. б 

68) Р. В. В е ш о в н ћ, Племе Васојевн/iн, стр. 185; Вешовнћ каже: »Владика (Раде) је ... за
тражио од њега (Миљана Вукова - М. М.) да му донесе главу Паша Шеховића, чувеног 
зулумћара према Плаву и Гусињу.« Миљан Вуков је »пресрео Шеховића на друму и до
нио његову главу владици Његошу на Цетнњу« Шеховнћ је убијен у планини Мокрој 
према Шекулару, покрај чесме, која и сада носи назив »Пашина вода«; 

69) Г а в р о В у к о в и ћ, Војвода Миљан Вуков н Васојеви/iн, 1820- 1886, стр. 13. 14 и 15. 

70) Р . В . В е ш о в н ћ, Племе Васојевн!Јн. стр. 295; 

71) Исто, стр. 306; 
72) др М и л и с а в В . Л у т о в а ц, Иванградска котлина, стр. 63. Путопнси, Цетиње 1969, 

стр. 528; 
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вање стоке у Босни, а то је довело до наглог опадања сточног фонда и до 
преоријентације великог броја становништва да као кириџије од Пећи до 
Скадра превозе робу и путнике, што је би.1о мукотрпно и изразито :v~ало 
рентабилi:Iо· Познате су ри јечи из тог nериода: »Од кад не си-шзимо у Бос
ну, нама Је кућа на самару«. Тако су Гусиње и Плав одсјечени од свих nри
родних ко.муникација (побуна Келменди у XVII вијеку прекинула им је пут 
преко Цијевне а ново разграничење и пут за Босну). Једини слободни про
лази остали су у правцу Метохије, а они су одржавани преко nланинских 
масива на око 1800 м надморске висине. 

У току 1876. и 1877. године срушене су турске карауле од Превије до 
Крушева и тиме је граница из 1862. године помакнута према Плаву за десе
так километара. 

У тим и таквим условима на Берлинском конгресу донијета је одлука 
да се Гусиње и П-lав приnоје Кнежевини Црној Гори. 

С таквом одлуко:v~ нису били задово.ъни ни становници Гусиња 11 П.lа
ва. ни двор на Цетињу. А таква је од.1ука произаш.гrа из аустро-угарске по
"lИтике према новоnазарском Санuаку и Херцеговини, на че:v~у је Кнежеви
на првобитно инсистирала. »Аустрија је узела за себе Сnич и цјелу обалу 
о:э. своје границе до у Пристан барски, а обалу с друге стране од Бара до 
Бојане са У.1щ1њем повратила Турској. У накнаду за ово Конгрес је ост
авио Црној Гори Плав и Гусиње.«"). А тамо је расположење становюtшт
ва би-ю против таквог рјешавања њихове судбине. без њиховог учешћа и 
противно њиховој вољи, уз потnуно игнорисање становништва као субјекта 
(према подацима епархијалника Рашко-призренског из 1899. године на том 
простору било је 147 правос.'Јавних домаћинстава, што је чинило 10% укуп
ног становништва.'•). Ратом исцрп"ъеној кнежевини nријетило је даље вој
ничко исцрnљивање, а у економском погледу се готово ништа битно није 
:v~огло .Ј.Обити. Очекивања су била велика, јер »Црну Гору је требало према 
њеним заслугама толико проширити да њене границе обухвате знатан дио 
њеног живља, да има довољно равница, гора, ријека и мора, како би се 
материја.1но ыогла самостално развијати«.") Очекивање да се еконоvtсюt 
проблеми Кнежевнне могу ријешити заузимањем Гусиња и Плава - јер 
»шуме, испаше, плодно земљиште, воде - природне су одлике Плавско-гу
Сitњског краја,«'0) била су нереална, пошто је на изразито уситњеном пос је
ду од око 1500 ха ораничних nовршина и 5000 ха .1ива.:щ,") већ тада жив је
ло 15.000 становника, па је, према томе, на овом простору по једном ста
новнику тада било свега О, 10 ха оранице и 0,30 ха .1ива.Ј.е, што је испод св н х 

73) н ~~ 1( о .1 а 1 n е т р о D ~~ ћ њ е г о ш. Аутобнтрафијд. Ме\юари, ПyTOПIICii. Цетllње 
1969, с. 5 28. 

74) С т. Н о в а к о в и ћ, Балканска питања и мањс нсторијско- политичке белешке о Балк
анско.н полуострву /886- /905. Београд, 1906, 520-527; Др Ђ о к о П е ј о в и h, Поли
mка Црне Горе у Затарју и Горње.\1 по.7и.\f.ъу, стр. 21; 

75) Музеј Цетиња, Архивска одјељење (НЦАО) Мемо,1ри војводе Гавра Вухоонћа, Велесиле 
~~ Црна Гора. Рукопис; 

76) Д р Н о в а к Р а ж њ а т о в и ћ , Покушај разтраннчења stз.иеђу Црне Горе н Турске 
/880 путем компензације за Плав н Гусиње територијом албанских пле.wена Груда и 
Хота. Историјски записи 1-2, Титоград, 1973, стр. 42; 

77) Статистнчки годишњак СР Црне Горе, Републички завод за статистику, Титоград, 1976. стр 
343; Напомена: у 1976. години Опшпша Плав (са Вели"ом и Мурином) имала је 1800 ха 
ора нице 11 6200 ха ливаде; 
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нормалних стандарда. То свједочи да је овај простор био сиромашан, а да 
су људи који су у љему живјели релативно повољнију егзистенцију обезб
јеђивали бавећи се промето:vt, а касније и сточарством. И на црногорској и 
на плавско-гусиљској страни била претежно сиротиља, која није имала шта 
да међусобно дијели, већ да се само међусобно истријеби. А беговских пос
једа и ћивћијских односа на овом простору, као што је напоменуто, није 
било. Оријентација да се на овај начин побољша економски положај оси
ромашеног и у борбама исцрпљеног црногорског сељака није имала оправ
даног основа, већ је напротив изазивала немир који је Кнежевину приси
лио да силом оружја рјешава и обезбјеђује провођеље одлуке великих 
сила. А »црногорска војска није имала неких искустава у офанзивним опе
рацијама, посебно не онамо гдје је становништво непријатељски настроје
но.«7") То су посебно уочавали и истицали војвода Илија Пламенац и Симо 
Поповић, који су оцијенили да је »војни ударац на том мјесту немогућ«, 
сматрајући да »Црна Гора не би у Плаву и Гусиљу могла дуже времена 
држати велику nосаду«, а да »з а заузеће Плава и Гусиља треба најмаље 
10.000 војника, које треба хранити, јер Црногорац нема ништа узети од 
куће«. 79) 

У тим и таквим условима становништво гусиљског округа примило је 
одлуке Берлинског конгреса са страховаљем, јер је у љима видјело опас
ност за свој даљи опстанак . Посебно је изражавано незадовољство и ра
зочареље у Турску Империју, којој су ускраћивали право да тргује с љихо
вом земљом.80) Никаквих колебања и компромиса у том погледу није било. 
То су уочавали и неки представници великих сила и о томе обавјештавали 
владу на Цетиљу (писмо Грина војводи Врбици).8') Разни фактори утицали 
су на расположеље становништва у том округу (религиозне разлике, боја
зан од насилног покрштаваља, страх од одузимаља земље и домова, протје

риваља итд). То је утицало на ријешеност становништва да истраје до кра
ја, па макар и по цијени властитог истребљиваља, што је јасно стављено до 
знаља и у поруци Мухтар-паши, косовском валији Насуф-паши и Порти у 
Истанбулу са сабора плавско-гусиљских првака од 3. децембра 1879. годи-
не. 

У таквим условима и ситуацији племенски и остали прваци гусиљског 
округа брзо су се договорили и припремили за оружани отпор. Формиран 
је Комитет народног спаса, "2

) у којем су се својом активношћу nосебно 

78) Д р Н о в а к Р а ж њ а т о в 11 ћ , Сукоб Црне Горе са Турском и Албанском лигом, стр. 
43 и 32; 

79) Исто 
80) Народна пјесма о овоме каже; »Ако биде наша беса стара, ми им земљу без крви не дамо, 

нек му султан дадне земљу тамо, нека води књаза ка Стамболу, нека оба иду ка ђаволу, ве
лесиле нека њихно дају, Плав Гусиње нека не дирају ... «; 

81) Архив Црне Горе МИД дјеловодни протокол МИД рег. број 190, 14. 12. 1979. године, де
пеша Грина предата војводи Врбици; 

82) У писму које је З. августа 1295 (1879) године послато из Гусиња на адресу Међународне 
комисије за разграничење, међу потписницима под редним бројем 1 налази се печат гу
сињс.ког комитета народног спаса, а под редю1м бројем 2 потпис поглавара плавског Ри
фаат-а. Војвода Машо Врбица послао је црногорском министру Станку Радоњићу у Цари
град превод овог писма (са француског) 10/22 VIII 1879. г. Копија је заведена у дјелоllод
ни протокол Министарства иностраних дјела под бројем 1364; (аутор располаже коnијом 
ов<;>г ~окумента до којег је дошао лосре;дством nородице Дервиша Коркута из Сарајева, 
кОЈИ Је између два рата био кустос музеЈа на Цетињу) ; 
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истицали: Јахја ефендија Мусић, Јакуп Феровић, Хусеин-бег Реuепагић, 
o:v1ep Башу.1евић, Матко Ла.1ичић. Хусеин Бектешевић, Би.1а.1-ага Шехо
вић 11 др. У Алибега Шабанагића, који је тада био кај:\tека :\t казе у почетку 
се сучњало, 83

) јер се сматра.1о да је као с.1ужбенн орган одан су.пану. И он 
се у почетку стварно колебао, а то је забиљежено и у неки:v1 ннформацнјама 
с.1ужбених органа у Андријевици и у извјештаји:-.tа енг.1еског конзула у 
Скадру.84) Он се, :vtеђутнм, на крају опредије.1ио, за отnор, а то ј е јасно ю
ражено и у његовој изјави коју су заби.ъежюи турски историографи: »до 
сада caVI био поданик Османлијске и:vшерије, алt сада више нисам. Бра
нићу своју отаuбину.«85) Он је, зати:v1, nреузео рукоnођење Комитетом на
родног спаса и nостао најзначајннја фигура nокрета отnора, чија је актив
ност nре.1азила оквире Гусиња н П.1ава. Ана.1иза структуре руководства 
овог nокрета показује да су у њему би.1и ангажовани n.lе:\tенски првац11 , 
учени људи и неки бегови, који су ту титулу тада већ са:vю номинално нос11-
_1и или су nокривали одређени положај у турској уnрави. Иначе су сви б11.111 
до:v~орци. Социјалну структуру nокрета чини.1о је се.ъаштво (nретежно Сll
ромашни се.ъаци), градска сиротнња, кириџије 11 безе:\t.ъашll, занат.111је 11 

трговци. Са становишта етничке структуре у ње.чу су би.1и nотnуно застуn
љени Муслимани и Албанци с тог подручја, а насе.ъени Црногорц11 и Срби 
до.\юроци били су ангажовани у обезбјеђивању оtјештаја, исхране .:tобро
вољаца Призренске .1иге, што је с.чатрано њихово:\1 грађансКО:\! обавеза"'• 
коју су и они као грађани овог округа прихвата.1и. Они нису би,1и обавезни 
да дају борце на фронт, јер је иначе такав њихов nо.1ожај био регрисан та
дашњю1 нормативним nрописима. У том nepиo.:ty nостојао је висок степен 
међусобне етничке и ре.1игиозне то.1еранције. O.:t стране до:~.шћих Срба 11 
Црногораца нису запажене никакве акције nротив.ъења ил1, nак, сарадње с 
властима у Андријевици, нити је за читава вријеме оружаних борби њихов 
положај слободних грађана ма ч11ме био довођен у nитање. 

Носиоци nокрета би.1и су свјесни .:ta са:-.ш :~.югу издржати у таквој бор
би. Зато су се одлучили да помоћ затраже од својих сусједа. Кtлi\tендн су 
им били најближи, али су због сталних сукоба односи с њи.vtа били такви .:ta 
са те стране nомоћ нису могли очекивати. То је вид.ъиво и из nиc:vta заступ
ника аустроугарског конзула у Скадру lli:\tyкepa, које.ч је један од главара 
nлемена Келменди изјавио: »да они не са:-.ю што се неће суnротстав.ъатн 
Црногорцима, него да су спремни да им дадну с.1ободан пролаз преко њн
хов~ територије .џа би лакше овладали Гусињем и Плавом.«86) Ко:v1итет на
родног спаса у Гусињу био је свјестан такве опасности, па је, очекујући на
nад од Велипоља из правца Куча, nреко Врмоше (Келменди), на nростору 
од око 6 км организовао копање ровова од Вјетерника код села Грнчара до 
ријеке Врује, гдје је било Али-бегова сједиште. У то вријеме били су~~ су-

83) Народна пјесма у вези с овим r.1ac1t; »Гдје ctt паша царски муртатине, знаде,, пашо црн ти 
образ био, ?ар пt си се овамо poдttjo, књаз Нttкола сад те прttдобио, нам није чудо на Сул
тана, што Је почо земљу издавати, нас ко браве књазу nродавати ... «; 

84) Архив Косова, The A/Ьanian Lcague of Prizrent in the englisch dokuments, Приштина 1978. 
документ 54, Извјеl.f!Тај енглеског конзула у Ск~ру од 14. октобра 1879. стр. 266; Архив 
Црне Горе, МИТ, дЈе..1оводни протокол рег. броЈ; 120.03, 09 1789 - депеша Протнhа из 
Андрнјевиuе послата на Цетиње; 

85) Д р А л 11 Х ад р и , Пр1tлоr расвјетљавању Призренске лиге (види нап. 1 ), стр. 45, 

86) Архив Црне Горе АУП, Шмукер Хајмерлен, 28.\0.1879. годltне; Др Н о в а к Р а ж њ а
т о в н ћ, Сукоб Црне Горе са Турском, стр. 39; 
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коб~1 с п_lе:\tенима у Ђаковачкој \1а.1есији, Гашо:-.1 и Красниће:-.1, a_ll1 су он11 
б~1.1и чањег значаја и рачунало се да ће се -у датој ситуацији прев.1адати, 

ТИ'\.1 прије што је одбрана Гусиња и Плава био заједнички интерес, јер је 
О..Ј_lукама Бер.1инског конгреса угрожавана и њихова безбје..Јност. То је кас
није истица_lа и аустроугарска дип.1оматија, јер би се наводно »посје..Јова
ње'\>1 П.1ава и Гусиња стек.1а со.1и..1на база за будуће аспирације према Ме
тохији, па чак и Новопазарском Санuаку.«") Интерес је био заједнички и 
споразум је брзо nостигнут. Дота..1ашњи противници nостали су пријатељи. 
Је..Јан 0..1 юавских првака (Јакуб Феровић) пошао је од Гаша и Краснића 
преко Ђаковице до Подгоре, Пећи и Ругове и од тамошњих бајрактара до
био њихову саг_lасност у форми, »бесе« ..1а ће помоћи одбрану Плава и Гу
сttња. При томе су дошли до изражаја и неки посебни економски интереси, 
јер је, према договору, сав евентуа.1ни плијен, без обзира на то ко га оства
ри, требало да nрипадне добровољцима који нису живје.1и на територији 
П.1ава и Гусиња и који се у борбу укључују као савезници.88) 

Алибег Шабанагић, након што је преузео руковођеље .Комитетом на
родног спаса, посебно се ангажовао да својим ауторитетом и познанствима 
обезбиједи nомоћ сусједних мјеста. У ту сврху обишао је Пећ (одакле је 
бtю ожењен), Ђаковицу и Прюрен гдје је иначе било сје..Јиште вилајета, 
ко је:-.1 је у то ч :-vю:-.1енту припадала и каза Гусиње, а затич је отишао и у 
Скџар. То је иначе забиљежио и енглески конзр у Скадру у извјештајима 
својој в.1ади. а др А.1и Ха..1р11 је о томе написао: »Али паша је дошао у 
Призрен да тражи помоћ 0.1 г.1авног 0..1бора, а зати:vt је пошао у Албанију 
ра..Ји добијања по:-.1оћи 0..1 та:-.1ошњих пододбора.«"9) 

Та..1а је већ би.1а формирана Призренска .1ига. чија је програмска ак
пшност ук.ъучива.1а и одбрану Плава и Гусиња. Представници овог округа 
би.1и су nрисутни на Оснивачкој скуnштини лиге, која је одржана 10. јуна 
1878. године у Призрену, на којој је донесен Статут (каранама) Лиге, као и 
на Скуnштини од 2. јула исте године, на којој је донесен нови програм, 
nознат као »Талимат« и истовремено формиран Главни одбор (Централни 
комитет) у којем је Алибег Шабанагић заузео једну од кључних nозиција 
(руководилац комисије за унутрашње nослове, која се nрвенствено бринула 
о :-.1обилизацији добровољаца).90) 

Комитет за народни спас у Гусињу и Призренска лига на Косову обо
~трано су_ nокретали иницијативе и активности. Комитет у Гусињу покретао 
Је инициЈативе за учешће добровољаца Лиге у одбрани овога подручја, а 
истовреV!ено nододбори Призренске лиге, који су основани у Плаву и у Гу
сињу, били су најактивнији »највише су се залага.1и«.91 ) Они су дјеловали 
са"1оста.1но и истовремено као огранuи Призренске лиге, али само у оном 
..Јије_lу nрограмске активности Лиге који се тиuао одбране овог nростора. 
А.1банска n.1емена у Ђаковачкој малесији, Пећи и Ђаковици, која су »све
за_lа« посебну »бесу« са Гусињем и П.1авом и истовремено се укључила у 

87) Д р Н о в а к Р а ж њ а т о в н ћ , Сукоб Црне Горе са Турском erp. 25; 
88) На ово~ договору албанска nлeмelia Гаш 11 Крсннћli Иliсистирала су и јула 1941. годнliе, 

сматрајућlt такав договор дугорочннм; 

89) Д р А л н Х ад р и, Прилог расвјетљавању Прнзренске лиге, стр. 45; 
90) Исто; 
91) Исто, 
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Призренску лигу, дошли су у гусињски округ као добровољци Лиге. Да је 
nостојала њихова посебна и непосредна веза и обавеза према покрету отпо
ра у Гусињу, независно од програмске активности Призренске лиге, видљи
во је и из ондашњег писања руских новина које су уо•rавале да »албански 
беrови увиђају да немају резона да дају отпор у вези Плава и Гусиња, а.1и 
се n.1аше од А.1и-бега, од којег могу бити убијени ако одустану,01) с обзи
ром на међусобно дату и прихваћену бесу и договор, који је по обичајном 
nраву имао посебну важност и тежину. 

Према мобилизационом плану Лиге, којим је иначе руководио А.1и
-бег Шабанагић, на терен Гусиња и Плава распоређене је 2000 доброво.ъа
ца из Ђаковице и ђаковачке малесије,9') који су у Гусиње стигли 12. јра 
1878. године (организовани су били у 12 бајрака, а у извјештају Дервиш
-паше говори се о 20-30 застава).94) 

Добровољци су били стационирани на читавом nростору од Плава до 

Гусиња, а смјештај и исхрану обезбјеђивало је домородачко становништ
во. Свако домаћинство примало је од 5-10 бораца, у зависности од ве.lичи
не куће и економске моћи, без обзира на етничке и религиозне разлике . 

Примјена члана 28, Берлинског уговора постала је посебно актуелна 
средином 1879. године. Тада је међународна комисија састављена од деле
гираних комесара 7 великих сила, уз учешће представника Кнежевине 
Uрне Горе, приступила примјени ове одредбе. Комисија је nрву сједницу 
одржала 17. маја 1879. године на Цетињу, а за предсједника изабрала је де
легата Француске пуковника Ђикалда.9') Међутим, Турска није била спрем
на »узети на себе одговорност за њихову сигурност«9<1), с обзиром на то »да 
су сви Гусињани на оружју, тек су дознали да им се комисија примакла«.97) 
Делегат Црногорске владе у Комисији Симо Поповић јавио је својој в.lа
ди 4. аугуста да је Комисија одлучила да тамо за сада не иде (»за Плав и 
Гусиње Комисија неће ни да зна«),98) а 10. августа да је Комисија одржала 
посебну сједницу на којој је прочитано писмо Комитета за народни спас из 
Гусиња од З. августа 1879, који су истовремено потлиса.1и и представници 
Рифаат-а из Плава и поглавари округа Ђаковице, Пећи, Призрена и Дебра, 
у којем саопштавају да ће свако разграничење које се врши без њиховог 
учешћа бити безвриједно и да га »никако неће бити могуће извршити«. По
повић је у својој депеши саопштио »да је ријешено да се то писмо спрове
де владама, а да Комисија nродужи свој рад«.99) На приједлог аустријског 
делегата »да се остави Гусиње, а Комисија да пређе у Колашин ... црногор
ски комесари изјаве да ће они иступити из Комисије ако Комисија у том 
смислу ријеши, него или да се иде у Гусиње, или да се овдје рад преки
не ... «100) »Босанско-херцеговачке новине« од 17. 8. 1879. године јавиле су да 

92) »Сан. Пјетербурске вједомости«, од 27. 12. 1879; S е m s ј А ј v а z ј, Lithja е Prizrcnit 
тё 1879-1881 лс shtypin qcndror rus, Instituti a1Ьano1ogjik i Pri~tines, Приштина 1978, 
стр. 201.; 

93) Др А л и Х ад р и, Прилог расвјетљавању Призрснскс лнгс стр. 40; 
94) Lidhja е Prizrenit nё dokumente Osmane, Arhiv Kosova, тслеграм Дсрвиш-пашс високој 

Портн послан ю Солуна у вези с албанским заставама, стр. 173 ; 
95) Никола 1 Петровиh. Његош (као nод тач. 71) стр. 550; 
96) Исто, стр. 559; 
97) Исто; 
98) АЦГ МИД, Деnеша С. Поnовиh.а од 14. Vlll 1879. рег. број 38 ; 

99) Исто, Депеша од 10. Vlll, per. број 40; 
100) Никола 1 Петровиh. Његош (као под тачком 71), стр. 559; 
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су nуковник барон Кау.16ас II, Нико Мартиновнћ и Си:чо Поnовић, ушли у 
неку ужу групу за разграничење, изражавајући наду да ће зати:vt »Ко:v!Исија 
nредати Гусиње Црној Гори и ти.че ће се њезин за.Ј.атак углавно:vt з.tврши-

ти.« 

Оцјенивши да је nроблем са nредајем Гусиња дошао »у ћорсокак«, 
кнез Никола је 10 ју.1а 1879. noc1ao своје оnунО\1оћенике Станка Радоњића 
и Гавра Вуковића у Цариград .Ј.а 611 .Ј.иплочатскич акција\1а no:vtorЋt про
вођење овог .Ј.ије .. lа Бер.1ннског уговора. И ТО\1 nри.щко;~о·t два e\mcapa раз
ви.lи су широку активност. 

Порта је, чичо своје во.ъе и тактике разв.шчења рјешења овог про
б.lе.ча 11 чакар потајне наде да из свега овога бар нешто ушићари, објектив
но, свакИ .\1 .ЈдНО\1 .:ю.1аз11.1а у неnово.ънији по .. 1ожај, јер је, као једна од nот
писюща Бер.1инског уговора, оптуживана да са cвojo:vt по,1итиком омета 
његово ювршење. Став Порте о овоч пит<tњу објаснио је Мухтар-паша у 
разговору с руски:v1 конзу.1о:vt у Призрену Јастребови:vt: »Ми С\10 се од њих 
(Гусиње 11 П.1nв - М. М.) одрек.1и, и шта више ннс\ю претрпје.111 никакву 
штету што С\Ю нзгубн.111 те зе\Ј.ъе. Познато је да од па зе\tа.ъа \111 нисмо 
11ча.1н н11какве користи и сачо с;-.ю трош11.1и паре на издржавање ЧIЈНОВН11-

ка.«101) То је 11 био раз.1ог што је Турска овај округ још у првој ло.lовиюt 
XIX вијека nрепусп1.1а CU\I0\1 себи, ус:чјеравајући га да се са.\Ј бранн и тре
тирајући га као ttстурену борбену позицију на nри.1ази:v1а п.1одне Метохије. 
Због тога је пред Међународно:vt ко:v•нсијо:vt заступала становиште »да 
Порта оtатра пре.Ј.ају П.l<:ЈВа 11 Гусиња као извршену, пошто је влада Турс
ке већ .Ј.ИГ.lа оданде војску и сав \Н:tтерија.l«. 10') Изво..:џпа је ана.1огију с 
окупацнјоч Босне 11 Херцеговине од стране Аустро-Угарске. И та:vю се на
ро.Ј. побунио. И та\-10 је Турска повук.1а своју војску, а Аустро-Угарска је 
'-'Юра.lа својоч војно.\t си.lО\1 да је окупира. Мухтар-паша је ово СИ\lбо.lич
ки објасн1ю Јастребову приvtјеро\т »печене кокошке«.'0') Радоњић је о 
точе 11з Цариграда исто тако писао ».Ј.а се дип.1омат11сање:vt неће свршити 
предаја П:шва и Гусиња најв11ше с тога што се Порта изговорu да ни у јед
НО\-1 од ПО\-Iенутих \·Iјеста нити И\-Ш uарске војске, нити чиновника, већ је 
једно ~~ друго сасви:v1 .1ока.1но.« 104) Међутю-1, са црногорске стране је пре
.Ј.Очена •t11њеннца .Ј.а »Турска није никада у П.1аву и Гусињу и:vta.1a војну ло
саду, ннтн \Јагаuине војне. А ако је каткад н ича.1а, то је :vtного прије ди
г.ш ... «10s), те да је обавеза Порте, с обзирО\-1 на распо.южење та\-юшњег ста
новннштва би.1а да путе-.• своје војне си.1е обезбијед11 у.1азак црногорске 
војске у овај, већ раније напуштени округ. 

Под лритиско:vt евроnских си.1а, Порта је средино:v• августа 1879. го
дине noc.1a.1a војну екслед11ц11ју под ко-..шндо:vt свог '-'lушира Мехмеда Али
-паше, који је Турску И:v1пер11ју заступао и на Бер.1инском конгресу и у 
њено и:vte nотnисао Бер.lинскtt уговор. Мушир је сп1гао у Призрен 19. авгу
ста и одчах отпочео разговоре с представн1щю•Iа Призренске .1иге са ци-

101) М Ц П Р Јџстрсбов Јон11ну. Прюrен. 12. (24) Xll 1879. ~om1ja ювјештаја o.:r IO.XII кој_11 је 
уnупю Лuб~нову, Ростовс~о\1 у Цариград. Напо ... tенџ: Аутор располаже tЮШIЈОЧ IIЗBJCW· 
таја коју \ty је уступн.щ nopo.:rнua Дерв1tша Коркута; 

102) Н1tко.1а 1 Петров11ћ Његош (као под тп~ко:-.t71) стр. 553; 

103) МЦ ПР Јастребов Јонину (као nод тач. 99); 
104) АЦГ МИД. Извјештај Станка Радоњ11ћа ю Цap11rpa.:r;~ 22. IX 1879 рег. број 1303; 

105) Исто (као no.:r тачком 100); 
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љем да обезбиједи и њихову подршку. Неке је поглавице успио да придоби
је, али су народне масе и већи број чланова Лиге били категориLiки против 
његове мисије. Проношене су вијести да је располагао и већом сумом нов
ца са циљем да неке бајрактаре поткупи. 100) Комитет народног спаса у Гу
сињу схватио је долазак Мехмед Али-паше врло озбиљно и у споразуму са 
бајрактарима албанских добровољаца одлучио да се ни по коју цијену не 
дозволи његов долазак у Плав и Гусиње. Стога су свих 2.000 добровољаца 
nошли из Гусиња и Плава, преко nланине БогиLiевице, за Ђаковицу. 107) По
шао је и Али-бег Шабанагић с домороцима из Гусиња и Плава. Каnетан З. 
Протић из Андријевице депешом је обавијестио кнеза »да је Гусиње ост
ало nусто«, 108) с обзиром на то да су и добровољци и домороци отишли nре
ма Ђаковици. То је сигурно био моменат када се у Гусиње и Плав могло 
ући, јер у том моменту није имао ко да даје отпор. Забиљежен је и покушај 
да се Мехмед Али-паша ликвидира помоћу његовог личног пратиоца, који 
је био родом из Плава. У вези с тим nошао је и његов брат (Шабан Кра
кић) с једним од руководилаца Комитета народног спаса у Гусињу (Јакуб 
Феровић), који су успоставили контакт с пратиоцем Мехмед Али-паше, али 
нису успјели да га nридобију за планирану акцију. Тада је према nредању и 
народној пјесми Шабан Кракић убио свог рођеног брюа говорећи: >>Више 
волим својега ватана, и нашега вељког сибијана, но и тебе брата ко хајва
на.«109) Истовремено је, на народном збору, одржаном у Плаву, донијета 
одлука да се сва средства вакуфа н наnлаћене пашарине од заједничких 
nланина ангажу ју да би се и на тај наLiин nарирало акцији турског мушира 
да поткуnљу је колебљиве бајрактаре. 110) 

Мушир Мехмед Али-паша nослао је из Ђаковице nозив Али-бегу Ша
банагићу да га посјети ради договора. 111 ) Овај, до тада ревносни службеник 
Порте, одбио је добијени nозив и nоручио »Да не само неће доћи, но нека 
му он не долази у Гусиње, јер се народ побунио и прегао да погине, а да не 
пушти Гусиње.« 112) Истовремено су службени органи Кнежевине (Пламе
нац 23. и Никић 24. августа) депешом обавијестили књаза Николу да је 
Али-бег Шабанагић nозва т у Цариград.'") И на тај позив се Али-бег 
оглушио. 

Мисија мушира Мехмеда Али-паше, која је почела 19. августа, зав
ршила се 6. сеnтембра његовом погибијом. Борбе су трајале три дана. 
Муширово обезбјеђење од 6 чета низама и око 70 Албанаца - католика, уз 
nодршку неких. истакнутих руководилаца албанских премена и Призренске 
лиге, нису могли одољети неодољивом налету масе."•) С муширом су изги-

106) Народна nјесма nлавско-гусињских Муслимана о боју на Новшићу и народна традшшјn; 
107) Никола 1 Петровић Његощ (као под тачкоi\1 71); стр. 540; 

108) АЦГ МИД. Депеша З. Протића из Андријев1ще од 21. Vlll 1879. рег. број 70; 

109) Народна nјесма О боју tШ Новшићу, Убица свога брата звао се Кракић Шабан - Ватан 
означава nростор и средину у којој се ЖIIВИ, у ширем смислу домовину а сиби i<~н uз•ш•ш-
ва нејаку кућну чељад. • 

110) Народна традиција; 

111) Н и кола 1 Петровић Њеrош (као nод та ч ком 71 ), стр. 541; 
112) Исто; 

113. АЦГ МИД, Деnеша војводе Пламенца од 23. Vlll 1879. рег. број 77 и Дспеша С. Н11кнћа 
од 24. VJJI исте године, рег. број 81; 

114) Др А л и Х ад р и, Прилог расвјетљавању Прюренске лиге (као no.1 тачко:-.1 1) стр. 47; 

5 - При.101и 65 



нули 11 албански прваци који су га брани.'lи: Абдулах-паша из Ђаковице 
Бајра11.1-ага из Гаша и Шаћир-ага из Краснића.ш) ' 

Убиство Мех:v~ед А1и-паше још више је ко:-.ш.1ицира.1о програ:'v! сnро
вођења 'f.laнa 28. Бер.1инског уговора. Истовре:v~ено су се јави.1н 11 Мус.lн
:v~ани из Бијелог Поља, предвођени Фејзоi\1 Калићем и хоџом Гушми
ром,11") који су акцијама и нападима из nравца Бијелог Поља према Мој
ковцу nокушава.1и да nомогну покрет у Гусињу и Плаву. У таквој ситуаци
ји Сичо Поповић деnешо~1 је обавијестио своју влду 27. августа (по ста
ро\! календару) да је Ко:vtисија ријеши.1а да се разиђе и предложио »да 
књаз изради код аустријске владе да ова учини да комесари чекају рјешење 
гусињског шпања на Цетињу« 111). Кнез је ову деnешу прослиједио 9. сеn
те:'v!бра Радоњићу у Цариград са захтјево:v~ да овај предложи одгађање пре
станка рада Ко:vtисије. ''") 

Рјешење проблема је и даље уnорно тражено путем искључивог одно
са са Цариградо:v~ и вел11к11м си.1а:v1а, уз игнорисање становништва које је 
тамо живје.1о, '.1ада се, у о.:хносюtа npe:-.1a Прнзренској .1иги, истица.1о да 
»становници Плава и Гусиња нијесу Албанци, већ Муслимани српског nо
ријекла«, 119

) покушавајући да се објасни да у овим мјестима ~ема никакве 
опозиције, већ да је она, »са стране импортована«, ш) што Је суштински 
било нереа.1но и нетаqно. 

Период ннредна три мјесеца (септембар - новембар) карактерише 
настојање nотписница Берлинског уговора да се истраје у провођењу још 
нереализоване одредбе уговора. Појачана је и дипломатска активност и 
nритисак на Порту, а.111 та:vю, како је писао Радоњић свом министру Врби
ци »нити се зна ко в.1ада нити ко слуша«. 121

) Ипак Порта је поново упутила 
војну експедицију од 15 батаљона низама ради nредаје Плава и Гусиња 
nод командом Мухтар-паше и наредила :'v!Y да тај nроблем коначно ријеши. 
Би.1о је предвиђено .:ха се nредаја »одмах и безус.1овно« изврши 28. окто
бра. Мухтар-nаша је дошао са своји~1 бата.ъони:v1а у Призрен, Ђаковицу и 
Пећ, успио је да блокира прилазе nрема П.1аву и да онемогући повратак 
добровољаца на терен Гусиња и П.1ава, а.1и се ипак није усудио да nође на 
Гусиње. У свом разговору са Јастребовом он је то овако објаснио: »Ја не 
говорим да у мене не:v~а довољно војске да би остварио циљ, али ја не могу 
а да не искажем своју бојазан да би у данашњој ситуацији доста били дво
јица улема (муслиманских духовних лица), па да ми уставе сву моју војску 
и да ме снсвим обезружају, као што нам се догодило с командирима наших 

115) М и л о ш В е .1 и м и р о в и h, Гуснњска нахија с погледом на Малеснју, Годишњица 
Николе Чуn11ћа XVIII- 13. 342; 

116) Др Н о в а к Р а ж њ а т о в 11 ћ, Сукоб Црне Горе са ТурскО.\111 А.7банско.\1 .7ИГО!оt, стр. 
45; 

117) АЦГ МИД, Деnеша Сима Поnовиhа од 27. Vlll 1879. per. број 96; 

118) АUГ МИД. »Његова свјетлост« (књаз Њ1ко,1а, Деnеша Радоњићу од 9. IX 1879), per. 

број 97; 

119) Др Н о в а к Р а ж њ а т о в 11 ћ, СуА·об Црне Горе са ТурскО.\11f А.1банско~t .тигО.\1, стр. 
41; 

120) Исто; 

121) АЦГ МИД, Извјештај Станка Радоњиhа ю Цариграда министру Врбиuи од 11. VIII 
1879. per. број 1329; 
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батаљона у Босни пред окуnацијом Аустрије«, ш) очито не кријући страх. 
да не доживи судбину Мехмед Али-nаше. 

С друге стране, кнез Никола је, упоредо са диnломатском активношћу 
и захтјевима да му се гусињски округ nреда мирним nутем, nрипремио 
план да овај округ заузме војном силом. У свом писму војводи, сенатору и 
војном министру Илији Пламенцу он је писао: »Драги nono, требаће нам 
оружјем то питање свршити па nошто nото било, но nочем та крајња нужда 
скоnчана је с великим жртвама и мукама, а и у исто са чашћу нашега оруж
ја, треба је добро и вјешто укрити. Ево како ја мислим, а Јово ће ти nо
дробније о томе говорити: да Лазар Сочица, који се сада овдје налази, узме 
пет батаљона, тј. један пивски, један Језерски, један Дробњачки, један Лу
ковско-Жуnски и један Никшићки, па преко Колашина онамо. Друга војска 
би се имала састајати од Ровчана, Морачана и Васојевића ... трећа војска 
имала би се састајати од Куча и Братоножића са војводом Марком. Што се 
тоnова тиче требало би нам 6 или најмање 4, 2 Сулејманова и 4 или 2 
срnска или малих. страгунах турских., ако има од ових uебане ... Држи вели
ку тајност. - За ово знамо ја, Јонин овамо, а тамо Симо и Калубас, којима 
с:vю то јутрос јавили, ти си сада четврти. Јово је nети. - Видиш како бро
јим који смо у ту тајну.« 113) 

Посебна улога руског конзула Јонина на Цетињу у овим догађајима 
била је од nочетка врло видљива. »Руски nосланик Јонин с правом је ције
нио да Црна Гора у постојећим околностима не може остварити своје пра
во на Плав и Гусиње без употребе силе ... На тај начин су Јонин и Машо 
Врбица чинили ону струју која је утицала на књаза Николу да предузме 
значајне војне мјере.«124) И већ 6. октобра војни министар Пламенац издао 
је наредбу да се на сектор nрема Плаву nошаље 11 батаљона са 4.600 бора
ца и 670 сандука муниције (2 батаљона Куча са 1.000 бораца, 1 из Братоно
жића са 500, 2 из Бјелоnавлића са по 250, као и З из Васојевића, 2 из Мо
раче и 1 из Роваца са 2.600 бораца). ш) За команданта овог комбинованог 
одреда nостављен је Кучки војвода Марко Миљанов. Почетком новембра 
враћено је кућама 2.500 бораца. Истовремено је у Андријевицу nребачен н 
Божо Петровић, nредсједник министарског савјета и министар правде, 
иначе рођак кнеза Николе, уз образложење да мирним nутем nреузме гу
сињски округ од Мухтар-паше, а он је истовремено био координатор актив
ности комбинованог одреда под командом Марка Миљанова. Плав и Гуси
ње су тада расnолагали са око 3.000 бораца (1.350 домаћинстава Муслима
на и Албанаца, који су у nросјеку има.1и 2 - 2,5 борца, а просјечно до
маћинство је бројило око 10 чланова). Добровољаца Призренске лиге тада 
на територији Плава и Гусиња није било, јер су крајем аугуста отишли у 
Ђаковицу да би тамо дочекали Мехмед Али-пашу, а након тога се нису 
више враћали, мада су њихове ратне заставе симболички остављене у Пла
ву с образложењем да ће они nоново доћи ако буде nотреба. Међутим, 
Мухтар-nаша са својих. 15 батаљона, који се није усуђивао да дође у Плав 

122) МЦПР Јастребов Јоюtну (Ј(аО nод тачЈ(О~t 99); 
123) Н и к о л а Ј П е т р о в и h Њ е г о ш, Писма, Пис:v~о Илији Пламенuу, књ. Vl, стр. 

246 - 120; 
124) др Н о в а к Р а ж њ а т о в и h, Сукоб Црне Горе са Турском u Албанском щtгом, стр. 

43; 

125) Исто, стр. 30; 
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и Гусиње, успио је да б.1окира све при.шзе из Метохије пре:-.ш Плаву и Гу
сињу и на тај начин је оне:\югућио повратак .:юброво.ъаца на терен П.1ава и 
Гусиња, што је вид.ъиво из његовог разговора са Јастребови:-.1 и 113 ноте 
турске владе коју је она посла.1а Петроградско:-.1 кабинету. 126

) Истовремене)' 
су становништву округа Гусиње одашиљане посебне прокламације и лози-~ 
ви да престане да даје отпор и да се nокори примјени члана 28. Уговора. У 
вези с једним таквим позивом да nо.1оже оружје, који је Порта посла.1а 
преко Мухтар-паше и косовског валије Назиф-nаше, nрема извјештају 
»FremdeпЫatt«-a, одржана је 3. деце:-.1бра 1879. го,щне скупштина првака у 
Гусињу, на којој је nоново донијета од.1ука да се позив за предају одбије н 
да ће се одупријети сваком покушају да се овај округ зауз:-.1е сило:-.1 оружја. 
Како су писале »Босанско-херцеговачке новине« »Предсједник А.1ибег из
јави у име народа, да овај мора позив Портин на полагање оружја одбити. 
Ово се јuвило Мухтар nаши, као 11 Назиф паши, косовском валији, који је 
такођер са њим у Пећи, а њега у:-.1олише да ово Порти саопшти.«'17 ) 

И већ сутрадан дош.1о је до крвавог обрачуна који је »nрси у прса« 
трајао око 4 часа, nознат као »Бој на Новшићу«, у којем је са обадвије 
стране погину.1о око 1.000 бораца. 128). Када је Марко М иља нов nо.1азио у 
ову борбу, уз пут је свратио .. :щ се посавјетује са Ми.ъаном Вукови:-.1, војво
дом из Васојевића, који је тада дошао у неми.1ост кнежеву и због тога био 
одстрањев из ове акције. Марко Миљанов се како пише Радомир Вешовић, 
јако одушевљавао овиi\,1 задатком и »кренуо с пуним увјерењем да казни 
Али бега Гусињца и Плављане«, а Миљан Вуков :-.1у је, исnраћајући га, ре
као: »Иди Марко, али пази да А.1ибег овога пута не nостане паша.«"0) У 
вези с Мар!iщюм са:--юувјереношћу оста.1а је у народу сачувана његова из
река »У П.1аву ћу ручати, а у Гусињу вечерати«. Он је пошао, из села Ржа
нице и ушао у село Новшиће без борбе, јер на точ простору није наишао 
ни на какве ипурене јединице 11.1и патроле, што уnућу је на закључак да 
Плављани I"'.W{;y очекива.111 ваnад и.1и да су војнички били небудни и неорга
низовани. Када је П.1ав обавијештев да је Марко стигао у Новшиће, Плав
љани су били на подневнс Ј :--ю .. 1итви. Чеда Ћулафић, у свом необјављеном 
рукопису »Проклети је Ј\11 метнризи« опису јући ток догађаја с подручја 
Плава, посебно је указао на то да је група од око 40 пршадиика из племена 
Хота, из села Куња, ca:-vta кренула према Новшићу. »Станите, да се окупи
мо и организу је:-.10, не идите тако, још ни Гусиње ништа не зна« - викнуо 
и:-.1 је Хусеин-бег Реuепагић, који је та..1а био предсједник покрета отпора у 
Плаву ... Не вјерујемо vш ва:-.ш г.1аварима, рекоше Куњаши, запјеваше и 
пођоше.« (Цитат из приказа Ћулафича). За њи:-.1а, како је ко стигао, одла
зио је у мањим групама и прихватао борбу. Борба према томе, није била 
координирана и није вођена из једног центра. У току борбе израстали су 
поједини команданти, који су водили борбу на појединим положајима. Још 
у почетку погинули су истакнути организатори nокрета Јакуб Феровић и 
O:v1ep Башу.1евић. који је носио заставу (бајрак Плавски). Одбрану заставе 

126) Нога онсоке Порте руској B.l<IШI, »Босанско-херцеговачке нов11Не«, број 4, 11. 1 1880: 

127) Бос;/нсА·о-херцеговачке нооuне, број 139 о..:х 28. Xll 1879: 

128) Из албш~ских н црногорских 11звора .не могу се утврд11ПI стварни nодацн о броју nогину
Щ!Х. НаЈб:тжн су исп1ни nод~щ11 KOJII су оста.111 у народу (Т·1ке битке не nамте одавно, ту 
ХIЈ.ъадс што nогибе равно, за непуна чеп1р11 сахата); 

129) Др Р. В. В е ш о в 11 ћ, П.1ене Васојевићп (као nод та ч. 30), стр. 313; 
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nреузео је ондашњи кадија Јахја ефендија Муснћ, који је са десетак бора
ца ю једне затворене кре бранtю при.1аз застави. Одред Марка Мн.ъанова 
бно је организованиј11 ~~ бројниј11 . П.1ав.ъани су у почетку борбе на поједи
нtt:\1 сектори.'vш морали 11 да се пов.1аче. А онда су из правца Јечмишта, са 
бочне стране, коју је Марко Ми.ъанов зане\шрио, наступи.1и Руговци. Било 
11х је око 600 бораца. По.1ожај Ругове је такав да овај простор Мухтар
-паша није могао да б.1окира. И они су се с.1ободно крета.111 на граничном 
простору према Мокрој ~~ Чакору. Они су З . децембра увече, по сопственој 
11Н11Шtјатив11, стиг.1и изнад П.1ава и посла;111 поруку п.1авскн:v1 г.1аварнма да 
не\шју више стрп.ъења и да су .. :юш.1н да »за\tетну бој са Марком«. П.1ав
.ъанн су се нашли у незгодној ситуацијн. Нису же.ъе.1и да уврнједе и да се 
зa:vtjepe п,1аховити\1 и осјет.ънвим Руговшща. а још \tање су же.ъе.111 да са 
своје с;rране изазивају сукоб с МаркО\1 М 11.ъановим. Угости.'Нt су Руговце 
те ноћн и успје.1и да 11х пр1шре:-v1ено С.\Н1ре, а сутрадан су их пребаци.'lи npe
;-,ta Јеч:vtишту. И та је око.1ност у току борбе би.1а од изванре..1ног значаја. 
Борбени Руговци, изненаднн:v1 ~щпадо:vt с бочне стране, уније.1и су панику 
међу борце Марка Миљанова 11 настао је општи напад и :v~етеж у којем 
в11ше »НИ пушка није ради.lа« . С једне и са друге стране борци су се хвата
.111 у коштац и ве.1ики број нападача 11 брани.1аца носио је :-.tутнн и набујали 
Лим, тако да су и два \-tјесеца након тога .1ешеви :'vtртвих бораца налажени 
покрај Лима. Одред Марка Ми.ъанова нашао се у изванредно тешкој си
туацији, јер му је прекинута одступница пре.\1а Рженици, одак.1е је доuшо, 
а пре\1а Плаву није се ,vюгло. С десне стране био је набујали Лим. Тада је 
васојевички бата.ъон, по.1 кo:-vtatlд0.\1 Тодора Вукова (брата војводе Миља
на) извршио напад с десне стране Лима и на тај на•t11н омогућио Марку да 
у првом сутон у пређе преко набујалог Лима с малом групом бораца. На 
oвo.vt сектору положај с п.1авске стране је бранио Ариф Башић, који је та
кође погинуо у овој борби. 

Када је борба почела, упућени су курири да обавијесте Гусиње. гдје је 
нна•1е било сједиште Комитета народног спаса и главнокоманду јућег Дл)1-
-бега. Док су Гусињuи стиг.1и у се.1о Брезовице код \Юста .111мског, би.1о је 
nрош.1о четири сата. Об јектнвно прије н нису :v~ог.1и стићи, јер је сам град 
удаљен од П.1ава 2 сата nјешачког хода. А тада је борба већ би.1а завршена 
и они који су преживјели изнурени су се враћа.1и преvш П .1аву. 

А.1и-бег Гусињац је био и радостан и тужан. Тешко му је пало да није 
дошао на врије\1е ~~ да се борба 11 без његовог учешћа завршила. У знак 
пажње и захва.1ностн према пог11ну.1ю1 11 nреживје.1им борци:vш продао је 
сву своју зем.ъу коју је посједовао на п.1ан~tн11 Стојчици н у селу Mapтllнo
BIIћy 11 новцем од продане зе\'IЉе даривао 110роднце погинулих и преживје
_,е борце. 

У овој борби учествова.1о је око 4.500 бораца. Комбиновани одред 
nод командом Марка Миљанова располагао је са око 2.500 бораца. Плав
љана је максимално могло бити од 1.300 - 1.500, а Р_уговаца ~ко 600 бора
ца. О броју nогинулих постоје различите инфор:vшциЈе и проUЈене и о~~ су 
најчешће једностране и нереалне. А.1банск11 истор11чари Xhemal ~uпaVIJe и 
Skeпder Isaku тврде, чак, да су »Црногорци остав~t.1И на р_азбоЈИ!l!ТУ око 
3.000 мртвих и рањених.«"") Кнез Нико.1а, напротив, писао Је у своЈИМ ме-

130) Х е m а 1 Р u n а v i а е t S k е n d е r 1 s а k u, La slraLegie с/ /а taklique milifarc de Ја 
>)Liguc de Prizгent«, Studia AIЬanika 2, Т н рана, 1968, 74. 
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моарима: »Велику радост изазвала је ова побједа у Црној Гори«, а у вези с 
бројем погинулих каже да је било »више од 1.000, а највише Плављана, Ру. 
говаца и Пећана«, 131

) те да је истовремено било »85 погинулих и 107 рање
них Црногораца.«132) Међуrим, ондашњи министар спољних послова војво
да Машо Врбица јавио је војводи Станку Радоњићу у Цариграду, депешом 
од 23. 11 (по cтapo:vt календару): »Бог је био велики и нашијех је :v~ного по
гинуло но иако су Арнауrи такођер са великим губицима.« 133) Енглески 
конзул у Скадру добио је информације да је међу Плављанима и Руговцн
ма било 600 убијених и такву је информацију пос,шо својој влади 11. де
цембра 1879. године. У народу је, међутим, остало да се број погинулих 
кретао око 1.000 бораца са обадве стране у приближно једнаким омјерима. 
Нема доказа тврдњи да су »све мртве и рањене Црногорце изнијели сабо
јишта«, 134

) јер је и према приказу који је дао Андрија Јови'iевић, у зајед
ничкој гробници на православном гробљу на Качанику код Гусиња сахра
њено 120 глава. О томе је Чеда Ђулафић писао на основу исказа који му је 
дао Андрија Мијатовић, старосједилац из Гусиња, који је 1878. године 
имао 18 година живота и по одобрењу Али-бега Шабанагића непосредно је 
учествовао у њиховој сахрани. 

Међуrим, Али-бег Шабанагић је б11о су јетан. Никако се није :-.югао 
помирити да је битка прош.1а без његовог учешћа. Зато је одлучио да пове
де још једну борбу. За разлику од прве, гдје су Плав.ъани »суштински били 
на позицији одбране своје зем.ъе«, нови сукоб који је припремио Али-бег и 
који се одиграо 8. јануара 1880. године на Мурини је изазвао неоправдано 
пролијевање крви. Овдје је одред Марка Миљанова »суштински био на по
зицији одбране своје земље«. И у једном и у другом с.1учају гинула је си
ротиња с једне и са друге стране, проливајући крв због неразумне политике 
њихових војвода и бегова и других господара. 

Ова два догађаја, нарочито онај од 4. децембра узбудили су европску 
јавност. О томе су дипломатска представништва у Скадру, Призрену и на 
Цетињу информисала своје владе. Енглески конзул у Скадру успио је да 
пошаље свој извјештај тек 11. децембра, јер су телефонске и друге везе 
биле nрекинуте. И он говори да је борба вођена »прса у прса<<, да је била 
жестока и да је оставила тешке nосљедице. Он на крају свог извјештаја 
истиче да ће овај успјех Плаво-Гусињана појачати њихову nозицију у су
протстављању примјени одредаба Берлинског уговора »ако Мухтар паша 
не дође брзо« и ако не буде и:vtao дово.ъну подршку своје војске и ауrори
тет команде. ш) Одмах, зати:-.1, у наредно:~~t свом извјештају он пише да 
»Пошто се уочава да се анексија Гусињске казе тешко реализује«, да ос
јећа nотребу да пружи основне карактеристике овог nодручја, па у вези с 
тим истиче: »Речена каза, поред два :111а.1а града Гусиња и Плава (један има 
680, а други 300 кућа) заједно чине 29 села. Она су формирана од 1262 куће, 
од којих су 230 настањена од Албанаца.« Он даље истиче да срж сукоба 

131) Н и кола 1 Петровнћ Његош (Ј(аО nод та ч. 71) стр. 563; 

132) ЛДСИП ПО, Ц/4, Врбица Радоtы1ћу, 24. 11 25. Xl (б. 11 7. Xll 1879); 

133) АЦГ МИД, Деnеша Маша Врбице Станl(у Рnдоњићу од 23. Xl 1879, per. број 1349; 

134) Др Новак Ражњатовић (као nод тач. 1) стр. 48; 
135) Архив Косова (Ј(ао nод наnом. 84) Извјештај енглеСЈ(ОГ конзула у СЈ(адру од 11. децембра 

1879, per. број 57, стр. 270; 
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nроизилази из неслагања једног дијела становништва ова два мјеста »која 
су неуморна да би задржала то питање и даље актуелно«, и да је отпор ста
новништва оставио такав ефекат да ће »ве.1ике силе :-.1ање-више признати 
nотребу за промјену ус.1ова Бер.1инског уговора.«130) »Босанско-херцего
вачке новине« су, такође, писале да су »Бечки и пештански листови доније
_1и у својим бројевима од понедељка брзојаве да су се Црногорци и Арба
наси 4. ов. мј. крваво сукобили код Велике на Лиму.« Оне, затим, цитирају 
телеграм »Pester Lloyda« од 9. ов. мј. 1879 г. у коме, поред осталог, стоји 
»Разви се бој прса у прса, тако да бијаше страшан покољ.«ш) Исти овај 
.1нст је 1. јануара 1880. године јавио, према информацијама из Беча да је 
руска вла.:tа покренула иницијативу у вези с предузимањем заједничког де
марша великих сила код Порте »ради уступа П.1ава и Гусиња Црној 
Гори«, те да је Аустрија овај приједлог одбила с мотивацијом да он може 
изазвати »интервенцију или какву компликацију.« Истовре:-.1ено је одбије
на иницијатива да потписнице Берлинског уговора на .1ице мјеста пошаљу 
своје повјеренике који би извршили предају ова два мјеста.'38) 

Два дана након битке на Новшићу Порта се поново обратила станов
ништву Плава и Гусиња с посебном прок.:Ја:-..tацијо:-.1, која је вјероватно 
би,ы приnремљена прије ове битке и која је највјероватније била одговор 
становништву на његовс одлуке од 3. децембра 1879. године дон и јете 11а са
бору у Гусињу. У овој nрок.1а:-..tацији Порта је посебно истакла: да тај 
округ више не nрипада Турској Царевини, да је она диг.1а руке од њега и 
да је становништво обавезно да се покори и прихвати одредбе Берлинског 
уговора. Она посебно обећава становништву да ће му омогућити преселење 
на Косово, у предје.1 око Охри . .:щ и.1и у средњу А.1банију, .:ta ће му .:tати до
вољно зиратне земље, да ће му помоћи у пресе.ъењу и ослободити га свих 
пореских обавеза за неко врије:vtе, истичући на крају да ће доћи у неповољ
ну ситуацију, ако не прихвате ове њене разу:v1Не савјете. те .:ta ће са:-.щ за то 
бнти криви. 139

) Порта је након битке на Новшићу упути.1а посебну ноту Пе
троградском кабинету у којој саопштава своја обавјештења о тој бици. 
Она истооремено истиче своју захва.1ност руској влади »што је nознала ис
креност намјера високе Порте односно питања Гусиња«, сматрајући се не
:vюћном у рјешењу тог проб.1ема, nосебно предочавајући да је мушир Мух
тар-паша »своју војску тако nоставио, да би се могла предуnредити свака 
nо:vюћ која би са стране до;шзи.lа Гусињани:vш ... тю1 начино:vt nовучена је 
јака ограда ИЗI\tеђу становника гусињских и призренских«. Истовре'v!ено је 
ставила до знања да је издала »налог кајмакаму и кадији јединим власти
:vш турским који су још преоста.1е у Гусињу. да се о.:tатле натраг пову
ку.«''о) 

Одјек ове битке није остао незапажен ни на Цетињу. »Политички уда
рац што га је Црна Гора претрпјела бојем код Плава«. изазвао је nромје-

136} Исто, рег. број 58. стр. 271; 

137) Босанс~·о-хериеговачке новине. бр. 136 0.1 б. Xll 1879; 

138) Исто. бр. 1/1880, 1. 1 1880.; 

139} АЦГ МИД, C<!II<IC nаша u.\1басадору Порте у Ричу, копнја пнс.\tа Едхе:>.ншш11 у Беч, од
носно nорука за Хај:-1.1ера. 15. Xll 1879, бр. 468; »Босинско-херцеговачке новине«, бр. 5, 
15. 1 1880; 

140} Бо''<IНско-хериеговачА·е новuне. број 4 од 11. јануара 1880. го;щне у који,\lа је на другој 
страни објављена нота коју је Порта пос.1ала кабинету Петроградском; 
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ну става према Призренској лиги, али не и према Плаву, који је водио ову 
битку. Бој на Новшићу »дошао је у веома незгодан час и веома је погодио 
књаза Николу и његову владу ... бачена је у суштину извјесна сјенка, у cyw. 
тини неоправдана, на изванредну ратничку репутацију Црногораца у Евро
nи, а истовремено, учвршћене су nозиције ас1банске лиге«.'") То је објек. 
тивно био доnринос nокрета отnора у гусињском округу афирмацији Приз
ренске лиге и тиме се он одужио за nомоћ коју му је ова лига пружила. То 
је даље условило да црногорска влада, на својој сједници од 18. децембра 
1879. године, коначно схвати да »нема за сад nута на Гусиње«, а »Глас 
Црногорца« је јављао »да моментани неусnјех никако не значи одстуnање 
од циља«, истичући да је турска политика довела до тога »да се nитање 
мора рјешавати крвавим начином« и да нема »другог преговора без онога 
који се води на врху од ханuара«, позивајући становнике Плава и Гусиња 
да »изиђу из заnуштености и подивљалог живота и уђу у добри ред држав
ни којима се свакоме осигурава слобода, напредак и 6-lаrостање.«,..) (А 17. 
8. 1879. године »Босанско-херцеговачке новине« су nисале да је барон Ја
нин, руски застуnник на Цетињу, добио задатак да посавјетује Црну Гору 
да nрихвати државну организацију и »да Црна Гора треба да изађе из свог 
патријархалног стања«). »У случају против-ъења«, nисао је даље »Глас 
Црногорца« »становнике Плава и Гусиње чекају строге законске мјере 
које се свуда nримјењу ју nротив бунтовника.<(143) 

Све је то било узрок да силе nотписнице Берлинског уговора на крају 
увиде и »дигну руке« од гусињског округа, те да потраже друго рјешење. 
Идеје у том nогледу већ су постојале али су звани'tно изнесене 17. јануара 
1880. године nосредством француског а:-vtбасадора у Цариграду Фурнијеа, 
кој и је nредложио својој влади »да Порта устуnи Црној Гори Кучку Кра
јину и један дио Хота и Г руда у замјену за Плв и Гусињ«. , •• ) Међутим, и 
тамо је дошло до отnора и одгађања. »Босанске новине« јавиле су да је 
»ГЈ1ас Црногорца« nоново писао: »У nитању Плава и Гусиња може да се 
заnрете жива ватра, коју ће nосnјешни вјетрови расnршити у пламен, а 
овај ће лизнути nод кров и онима, који држе данас да су сигурни у своје 
куће.«'45 ) 

Односи између Призренске лиге и Порте nостајали су све драматич
нији и све је више долазила до изражаја тежња за национа.1ним ослобође
њем Албанаца. У томе је, свакако, и доnринос nокрета отnора у Гусињу и у 
томе се огледа чеђусобни утицај. Уnорност и борбеност становништва rу
сињског округа имnоновала је Албанцима, а то је уочио и енглески конзул 
у Скадру, који је својој В-lади јавио: »Албанuи Косова исnо.ъавају велике 
симпатије nрема Гусињу.« 146 ) И када се, како је јављао »Pol. Ког« из Ска
дра, дошло до закључака »да се устроји Аутономна кнежевина Арб~наса, 
nод сувереношћу султана«, тада је међу већином А.1банаца nровиЈавала 

\41) Др Новак Ражњатов11ћ (као под наn. 1) стр. 51; 

142) Исто, стр. 49 11 50; 

143) Г..7ас Црногорца, број 47 од 8. Xll 1879; 
144) Др А.1и Хадри (као nод тач. 1) стр. 49; 

145) Босанско-херцеrовачке новuне, бр. 30 од 1. IV 1880; 
146) Архив Косова (као nод наn. 84), ювјештај енг.1еског конзуда lf3 Скадра, 22. јуна 1880. до

кумент 70, стр. 291; 
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же.ъа да Али-nаша гусињски буде nрв11 кнез А.1баније. ••') Међупt:~.t, то је 
би.1а же.ъа обичних .ъуди. Образованији 611.111 су nротив тога, јер се А.111. 
-бег, као nовјереник за унr:рашње nос.1ове Лиге, :~.шого ексnонирао у то:-.tе 
да се Л и га nосебно ангажу Је и у одбрани Босне и Херцеговине од аустроу
гарске окуnације, na су га третира.1и као » Бошњака« и сматра.1и да nрви 
албански кнез треба да буде А.1банац. 

Комnензација за гусињски округ нађена је на крају npиnajaњe:~.t ул
цињског округа Црној Гори. Ратни бродови Енг.1еске, Русије, Аустро
-Угарске, Њемачке, Француске н Ита.1ија са 560 тоnова исnо.1овили су из 
Боке Которске и уnути.1и се у то;-"t nравцу. Истовре\>tено је Порта одреди.1а 
Дервиш-nашу да изврши nредају и он је у У.щињ ушао 23, а nредао га 
Црногорцима 28. нове:-.1бра 1880. године. Ти\>tе је н nримјена ч.r1ана 28. Бер
_,инског уговора скинута с дневног реда, а Турци су nоново окуnирали гу
снњски округ и та:-.ю стационира.Ћ1 своје регу.1арне јединице. Од тада нн 
кај\>tекюtи нису би.1и више домаћн .ъуди. 

Дервиш-nаша се неми.1осрдно обрачунао с Призренском .lИГО.\1 11 у 
крви је угушио, а њене руководиоце nобио и стрnао у тамнице. Зашто Али
-бег из Гуснња није доживио њнхову судбину, није до садз објашњено. 
Претnостав.ъа се да су њеrова ве.1ика nоnрарност у народу 11 nроцјена да 
нм његова борбеност чоже бити од користи би.1и узрок да он не буде .lикви
днран. Наnротив унаnријеђен је н nостав.ъен за :vtутесарифа новоформира
ног санuаката у Пећи, које.\1 је, nоред Берана и Рожаја nриnојен и гусињ
ски округ. Међу становништвО\-! гусињског округа унаnређење А.1и-бега у 
А.1и-nашу објашњава се cyдбltHO\I једне руске заставе коју су ГyCIIЊЦII 
(братство Мркулића) зароби.1и у борби на Мурин11 . Пре:-.1а овој верзији, 
су.пан је након окуnације гусињског округа nозвао А1и-бега у Инстанбу.1 
на одговорност. Овај је, наводно, када је стао nред су.пано:-.1 као свој »а.lи
би« ювадио заставу исnод nазуха, тврдећи да је у ович борба:-.tа ратовао и 

nротив руске силе и да је nобиједио. 
Међутим, ни nослије свог унаnређења и nреузимања дужности муте

сарифа у Пећи, сада већ А.1и-nаша Гусињаu није м11ровао. Документи из 
тајних аустроугарских архива тога nериода свједоче да се А'.1и-nаша и на
кон тога активно бавио nроблемо;-..1 ос.1обођења Босне 11 Херцеговине од 
Аустро-Угарске и орrанизовањем устанка у њој, те да је у вези с овим nЈпа
њем био nовезан с Васо;~.~ Пе:шгиће.\1 и n.ъева.ъскн;~.~ .\1уфтијо.\1 Вејсил ефен
дијом Ше:-.tсикадиће;~.~, а да су у TO.\te бил1 ангажовани н вршени nокушаји 
да се обезбиједи сарадња Фехи.\1 ефендије из Бање Луке, Шахинnашића и 
Ченгић аге. У документима се, .\1еђути.\1, А.1и-nаша Гусињац назива »Али
nаша града«, али је неосnорно да се рад11 о А.1и-nаши Гусињцу, јер се 11а 
истом :-.1јесту каже: »Он је био а.1бански устанички вођа, а касније је ... nро
текцијом Дервиш nаше nостигао садашње .::юстојанство«,'.8) а у ТО.\1 nерио
ду на том терену није бис1О никаквог другог А1и-nаше. За Ше.\tснкадића се 
само каже >>муфтија«, јер је ова .1ичност аустроугарским органи:-.ш оста. ta у 
ycno,\lleни из борби код Туз.1е, а да је ријеч о Ше.\1СЈtкадићу в~tд.ъиво је ~~ ю 
nри.1ожених објашњења на крају књиге (индекс и:-.tена). Преча ович юв-

147) Босанско-хериеговачке нов1tне, бр. 41 од 20. ~шја 1880: 
148) Грађа о почеuн\/а р;июtчког по~<рета у Боснlf 11 Херцеговннп 0.:1 1878- 1905. Доку.\lенти 

ю аустроуrарских архнва, юбор. редакuија 11 nревод Војис.1ав Богнћевић, юдавач 
Државю1 архив НРБ11Х. Сарајево, 1955/56, стр. 356: 
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јештајима, Пелагић је, наводно, формирао и Комитет за организовање 
устанка у Босни, а.1и .:ха је nраву nодршку имао једино у Шемсикадићу и 
А.111-паши Гусињцу. јер како тамо стоји »Муфтија и Алиnаша су били за то 
да се у Босни инсценира устанак nод сваку циену«.'49) Истовремено, npe:\1a 
извјештајима аустроугарских агената, јавља се и Бугарин мајор Поnов 
који из Београда развија активност за устанак у Херцеговини и који пО: 
кушава да у том пог.1еду обезбиједи сарадњу и В. Пе.1агића. Он посредст
ВО\1 неког Вида Невесињца ша.ъе nроnагандни материјал у ове крајеве »с 
тим да буду употријебљени у сврху агитације за устанак у Херцегови
ни.«'s") 

Али-паша Гусињац није дуго пашовао. Убијен је у Руговској клисури 
на nуту из Гусиња за Пећ. Његово је убиство остало загонетно и .. :ю сада 
необјашњено. Неоспорно је да га је убио А.1банац из Ругове по нечијој на
руuби. Да .1и је због своје популарности најnрије доведен на висок положај 
да би зати:\1 био .1иквидиран, да ли је постао опасан за политику Аустро
-Угарске у Босни и Санuаку нли је био жрвта завјере и зависти њеFових до 
тада најближих сарадника у Призренској лиги - остало је нејасно. У на
роду је оста.1а прича .:ха је убиство организовао Хаuи Зека из Пећи, један 
о.:х организатора Призренске лиге и носи.1ац Аустро-Угарских ордена. На
родна пјесма плавско-гусињских Myc.lИ;\>taHa је у то:-.1 nогледу сасви:\1 јасна, 
а та:~.ю стоји: 

»Али Коцка шта си урадио, гром ти сухи све редом nобио, Хаuи Зека 
нек зулум дочека, ако и:v~а он туне yдjda.«'s') 

На крају се :'vюгу извести с.ъе.:хећи зак.ъучци: 
1. Покрет отnора у гусињском округу у nериоду 1878. и 1880. године 

и:'vtao је своје специфичности и у ТО\.1 nог.1еду је региона.1ног карактера, али 
је истовре:-1ено био у :v~еђусобној вези и зависности с покретима на Косову 
и у Босни и Херцеговини, па као такав представља и дио општег супрот
став.ъања од.1ука:v~а Бер.1инског конгреса; 

2. Он је настао на nростору гдје се укрштају етничке особености и 
економски интереси раз.Ћ1ЧИПIХ народности, које је кроз своју историју по
веЋЈвао 11 о:-югућавао npO\.Ieт .ъуди и роба из nравца При:-юрја и Зете, с 
једне и Рашке. Ли\.tске .:хо.1ине и Косова с друге стране. То је простор који 
је дуго постојао као ре.1ативно урбаннзована средина уз који се надовезн
вао широк простор тешко присупачних Прок.1етија од Ђаковачке .Ј.О Ска
.:харске \1алесије и Комова, гдје су услови живота би"1и изразито тежи и ода
к.lе је, због тога, био nрисутан и јако изражен \Н1Грацнони nроцес брдског 
становништва, које је у ње:v~у тражило повољније услове живота. 

3. Еконо:v1ске претnоставке и очекивања која су се јављала у nериоду 
1878 - 1880. године, пре\tа који;~.1а се рачуна.1о .:ха ће се заузи:-.tање:~.t nро
стора П.1ава и Гусиња ријешипt неки еконО\1СКИ проб.1еми Ktteжeoиtte и 
посебно заслужних ратннка, би.1е су нереа.1не. Простор П.1ава и Гусиња 
бно је eкoHO\ICKII неразвијен, а његове корнсне површине су би.1е то.Ћtко 
\ta.le и уситњене. да уз достигнути стеnен насе.ъености у дато\1 моменту 

нису :vюг.1е нико\tе помоћи, а евентуа.1на npepacnoдje.1a онога '111.\IC се ра
спо.lага.lо уноси.1а је не.\шр н несnqкојство 11 ус.1ов.ъава.1а сукобе до међу
собног истреб.ъивања; 

149) Исто. стр. 355; 
150) Исто, стр. 631; 
151} Народна njeota n.1авско-гуснњскюl Мус.111).tана o·noritбиjlt А.1и-nаше Гус11њца. 
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4. Кроз nокрет отnора у гусињском округу дошле су до изражаја и nо
јаве да је у борби за в.1астито ослобођење различитих национu.1носп1 пов
ремено до.1ази.1о и до :\1еђусобних сукоба, који су се негатнвно одражава.111 
на њихове :-.tеђусобне односе; 

5. Покрет отпора у гусињско:-.·1 округу у својој основи био је одбра:vtбе
ног карактера, био је организован на принципу самоодбране у којем је ос
новна снага била спремност становништва тог подручја да брани своје до
,,юве и сво ј опстанак на ТО:\1 простору; 

6. Нема објективног основа ОВО:\1 nокрету приписиватн тзв. беговске н 
ве.1икоа.1банске тенденције, јер на простору гдје се јавио није би.1о беговс
кнх посједа и чифчијских односа, нити су се у ча каквој фор:-.tи јав.ъа.1е 
тежње да се одузети беговски посјеш1 враћају бившим в.lасющн:\Ја, па н11 
од економски развлашћених бегова који су такође учествова.111 у покрету. 
Још :\tање је одржива теза о тзв. »великоалбанској тенденцнји у њему, јер 
су око 70% учесника овог покрета бн.1и Myc.lи:-.taHI!, српскохрватског језич
ког подручја, који су онда називани »Бошњацима« 11 који су нај:-.шње бн.Ћt 
оптерећени таквим тенденцијама. без обзира на то што су оста,1их 30% 
учесника би,1и А.1банци који су живјели у овом округу и што су у одбрани 
своје зе:\.l.ъе и својих до:vюва користили и помоћ Призренске ,1иге и само у 
тo:vt дије.1у ангажова.1и се у њеној програмској акп1вносп1. Након предаје 
У.щиња Турска је успоставюа своју в.1аст у П.шву и Гуснњу, коју је ста
новништво прихвати.1о 11 покори.1о јој се. Од тог вре,1ена на че.1у .1ока.1не 
управе нису више поСтав.ъани до:vtаћи .ъуди, већ довођени турски чиновнн
ци са стране. 

7. Противрјечности 11 сукоби који су се јави.1и објективно су проузро
ковали лоше односе у народу овога краја, што ће као бpe:vte прош.1ости ост
ати у нас.1еђу будућим генерација:ча. Међусобно игнорисање и оријентаци
ја да се спорови и различити интереси рјешавају путе:~-1 ве.1нких си.ш, би.1о 
је кобно и још једном се показало и потврдило да се интереси »ве.1иких« 
пре.1амају преко леђа »малих« и да мали не могу своју срећу траж11Т11 
тамо, те да се међусобни односи. па и у случајевима када су у питању :-..1ање 
етничке групације, не :-vюгу рјешавати примјеНО"'.-1 си.1е и без учешћа оних о 
кoj11:vta се ради, већ само уз пуно поштовање права и осјећаја свих субјека
та, без обзира на њихову бројност и снагу, поштујући њихову пуну равно
правност и једнакост; 

8. Искуство 11 овог покрета је показало да је снага оних који су мoпt
BIICЗHII одбраНО\1 своје зе.\t.ъе 11 својих домова квантипп11вно не\·tјер.ъива, 
те да снага и ве.1ичина једног покрета првенствено произи.1ази 11з \ЮТ11В1Јса
ности 11 спре:\tностн њеннх носи.1аца да у тој борби истрају. 

ZUSAMMENFASSUNG 

KENNZEICHNENDE MERKMALE DER WIDERSTANDSBEWEGUNG GEGEN 
0/Е DURCHFЙHRUNG DER BESCHLЙSSE DES BERLINER KONGRESSES /М 

BEZIRK VON GUS/NJE (1878- 1880) 

ln der Zeit von 1878- \880 widersetzte sich die Bevб\kerung von Gusinje und 
Plav der Anwendung von Artikel 28 des Berliner Vertrages und bildete daher eine 
Widerstandsbewegung, die in dieser Zeit breites lnteresse weckte und gleichzeitig die 
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Unterzeichner des Vertrageszwang. eine andere Lёsung und Anderungen der sich auf 
dieses GeЬiet beziehenden Vertragsbesimmungen zu suchen. 

Der Autor kam zu der Schlussfolgerung dass diese Bewegung Ьisher nur unge
ni.igend erforscht \vurde und dass es dabei zur Apstrahierung ihrer wirklichen Triiger 
kam. (Auch die Unterzeichner des Berliner Vertrages wыen damals so vor·gegangen 
und begriffen schliesslich, dass sie eine andere Lёsung finden mussten.) Diese Wider
standsbewegung war auch durch ihre Gebiets-, Entwicklungs-, ethnische und oko
nomische Komponente bediлgt. lл ihr kreuzteл sich ver~chiedenste ёkonomische und 
ethnische lnteressen, die bedingten. dass der Kampf um die eigene Befreiung der ver
schiedenen Nationalitaten zeitweilig Zusammeлstёsse verursachte, die sich negutiv auf 
ihre Beziehungeп untereinander auswirkten. 

Von ihrer soziulen Struktur her wird die Bewegung in erster Linie durch die 
Teil nahme des Bauernstandes gekennzeichnet, dessen Angehorige als freie Bauern 
traitiert wuгden, danach durch die Teilnahme der Handwerker, Hiindler, der· Armen 
der Stadt und der okonomisch entmachteteл Begs. Die konservativen Tendenzen des 
Begtums karnen in ihr trotzdem пicht zum Ausdrucк. 

Vom Staпdpunkt ihrer ethпischen Struktur her \\'аrел in ihr vorraпgig Moham
medaner vertreten, die damals »Bosniakeп« genaпnt wurden. Ihr Anteil in der Bewe
guпg hewegte sich _um 70%, die AIЬaner. die in diesem Raum lebten, beteiligten sich 
ал der Widerstandshewegung mit са 30%. die Montenegriner und Serben mit са 10% 
der GesamtbevOikerung, die nicht in den kiimpfenden Einheiten vertreten war, son
dern sich ihreп wirtschaftlichen Mёglichkeiten entsprechend bei der Unteгbringung 
und Verpflegung der Freiwilligen der Liga von Prizren beteiligte, als diese sich auf ih
rem GeЬiet ::шЉielten. Walнeлd der Wirkenszeit der Beweguлg gab es auf der Basis 
ihrer verschiedenen ethnischen und religiёsen Strukturen keine Zusammenstёsse un
ter der BevOikerung, auch nicht in Fallen bewaffneter Auseinandersetzungen. 

Die Widerstandsbewegung der Bevёlkerung von Gusinje und Plav reichte nicht 
aus, sich allein den Beschli.issen des Berliner Kongresses entgegenzustellen. Sie stulzte 
sich daher in ihren Aktivitiiten auch auf die Liga von Prizren und schloss sich, soweit 
es Plav und Gusinje betraf, ihrem Programm ал und stellte einen ihrer Bestandteile 
dar. Bei anderen Aktivitaten der Liga von Prizren engagierte sich die Bewegung von 
Gusinje und P1av nicht besonders, ihre Tei1nahme hatte Bundnischarakter in konkre
ten Fragen auf der Basis bei(\seitiger lnteressen. Sie wirkte gleichzeitig selhstsUindig 
und iiher die Liga von Prizren. 

Die Bewegung kam in Konf!ikt mit der Politik des Т.i.irkischen lmperiums. Sie 
vermied die Auseinandersetzung mit der Porta, aber als ihre lnteressen direkt bedrolн 
\varen, widersetzle sie sich offen der ti.irkischen Politik und scheute sich nicht, sich ihr 
auch bewaffnet entgegenzustellen. lhr Widerstand gegeni.iber dem Ti.irkischen lmperi
um war jedoch auch durch konkrete Fragen bedingt. lл der zweiten Њilfte des Jahre 
1880 festigte das Ti.irkische lmperium seine Macht wieder, der sich die Bevёlkerung 
unterwarf. 

Sich der Anwendung des Artikels 28 des Berliћer Vertrages widersetzend, kam 
die Bewegung am 4. Dezember 1879 und am 8. Januar 1880 zu bewaffneten Zusam
menstбssen mit der kombinierten Einheit des Marko Miljanov in Novsic und Murino. 
Auf beiden Seiten gab es relativ grosse Yerluste. Danach begannen die Unterzeichner 
des Berliner Verlrages eine neue Lёsung zu suchen, zuerst im Tausch gegen den Raum 
der Kuёka Krajna, Hote und Grude. spiiter im Tausch gegen den Bezirk von Ulcinj. 
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