
... 

Dr Bogumil Hra.bak 

TREBINJE, POPOVO I DONJA NERETVA 1Ј HAJDUCKOM VOJEVANJU 
ZA VREME MOREJSKOG RATA 

U toku mnogobrojпih, а и XVII vekи i dиgotrajnЊ mletacko-tиrskih 
ratova . Ьili sи obиhvaceni i jиgozapadni <i jиgo<istocni delovi Bosne i 
Hercegovine. Као popriste borbe rcgularnih i osoЬito neregularnih trupa, 
te oЬlasti su mnogo stradalc i bile sи иkljиeene и Zive migracione pro
ccse, tj. и preseljavanje hriScana na mletacko podrucje 'i и bezanje mиsli
manskog zivlja sa pogranicniћ teritorija. P01·ed toga, и doba tzv. morej
~kog rata (1684-99), vec је postojala ziva sшevnjivost izmedu Mlecana 
i Austrijanaca, pri сети sи u jиgoistocnoj Hercegovini pravoslavni Ьili 
·uz Mletackи Repиbliklt а katolici veCinom ttz Habzburgovce. Svemи tome 
treba dodati staeo suparnistvo izmedи Dubrovcana i Venecije oko trgo
vackih mogнcnosti i otvaranja izvoznЉ pristanista od usca Neretve do 
Boke Kotorske. Upravo zbog sиsedstva Dubrovcana, koji sи istovremeno 
radili, konkretno za 1\trke а perspektivno za Austrijи, ali uvek protiv 
Pt-ejasnc sinjorije, mJetacko-tursko odmeгavanje snaga Ьilo је narocito 
и Ђ·eЬinju stalno zivo i u иslovima kad је na glavnom manevarskom 
prostoru (Korjenici-Graho,,o-Gacko) vladalo zatisje.' lpak, ~ и donjoj 
Neretvi, Ророvи i TreЬinju mogиce . је izd"·ojiti potperiode - krace u 
doba ostrih koпfгontacija i dиze и vl·eme hajdиkovanja u ·иslovima 
relativnog mira. Vojnicki nesprenшa i finansijski iscrpljena, Venecija је 
dиgo tи borbu prepиstala herceguvackim ћriscanima. Pravoslavne ple
menske skиpine Ьile su, kao giadnije i sa veCim natalitetom ali i sa 
plemenskot? solidaшoscu, spremnije za ЬоrЬи, te је oslobodilacki po
kret и ТrеЬшји i posebno u Popovu znat.no kasnio, sve tamo do mletackog 
zaнzeca Herceg-Novog. . 

Кrajeve јиzпе Hercegoviпe takode је obиhvatio, u svom pregledu 
о jugoslovenskim zcшljama u tиrsko-mletacJcim ratovima, Gligor Stano
jeviC. Pre njega је isto, па osnovtt mletacke grade, izvesne podatke dao 
Jovan Тошiс. О mlctacko-dнbгovackim preganjanjima pisao је Grga 
Novak. Nesto grade objaviH su Bosko Desnica i Jovan Radonic. U po
men,utim moщ>grafijaшa i pregledima nije iole podrobnije koгiscena du
brovacka dokumeпtacija, kao sto nisu konsнltovane arhivalije danasnjeg 
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arhiva Herceg-Novog. U ovom clanku ta arћivska insuficijencija је nado
mirena s tim sto је deo dubrovackih dokumenata ostavljen za jedan 
obиhva'tпiji гаd. Kotorska grada za ovu proЬlematiku nasla је mesta 
samo и jednom radu Slavka Mijuskovica; ovde, ona је takode sire izne
sena. 

I Neretva, Popovo i Trehinje pred upadima l1ajduka sa morske 
i dubrovacke strane, do pada Novog 

TreЬinje i Popovo, i pre izЬijanja moгejskog rata nisи Ьili Jiseni 
napada щюruzanih hriscanskЉ druzina. Na иdaru crnogorskih ceta Ьila 
su muslimanska sela ali i celo TreЬinje, zbog prolaska Crnogoraca u 
pravcu Konavala. Jos prvih dana јиnа 1682. godine dubrovacka vlada је 
ро nalogu senata Republike Ьila duzna da kadijи, corbadziju i age и 
Herceg-Novom upozna sa situacijom Konavala prema Crnogoгcima. 1> Ovi 
su vec sasvim isplanirali svoj pohod na Konavle i to kao odmazdu za 
dvojicu njihovih pljackasa нЬijenih na dub1·ovackom granicnom роd
rисји. Peraski kapetan Kristofor Zmajevic је sumnjao da се se slиcaj 
okoncati samo dolaskom novЉ pljackasa koji sи nastupaJi najcesce udvo
je; saveto,,ao је dиbrovackoj vlasteli da pripazi na zubacke pljackase, 
jer su njima dohodili Crnogorci na putu za dubrovacko podrucje i oni 
su im davaИ vodice. Iako је nastupila vec jesen, Crnogorc1 sи i dalje 
nameravali da se odиze Konavljanima. Njih 30 је u prvoj 'polovini okto
bra cetiri dana oЬilazilo dubrovacke mede, ali sн S\1Uda videli dobro 
postavljene straze. Na samoj granicnoj liniji Cгnogorci sи se razЬili u 
tipicno pljackaske grиpice od ро najvise desetak ljudi, koje иpravo zbog 
svoje malobrojnosti nisu uspevale da ргоЬiјu dobro organizovaп kordon. 
Za tih cetiri dana nezeljeni gosti sв se drzali sume i osmairali sи p.rilike 
preko granice, ne Ьi li im se ipak pгubla prilika za jиnacki plen. Konav
ljaпi, osetivsi prisustvo ljиdi losih namera, moЬilisali su svoje sпage, 
tako da ih је i ро stotina zaleg.Io и bпsiji ро pиtev·lma. Drzanje Zubaca 
nюgl-o је иticati na odlпku Crnogoraca. Resenje SLl naSli sa111i Crnogorci 
time sto su podigli na noge jos stotinu svojih ljиdi da se роћаrа bar 
jedno konavljansko selo. То је, izgleda, tгebalo da Ьиdе Prapratno, gde 
sи prva tridesetorica tгi dana ulюdЉ. Zmaje\ric iz Perasta Ьiо је mis
ljenja da jednom treba dobro istuci Crnogorce, ра се ·se za neko vгeme 
okaniti sta1nog graЬljenja.2> · · • 

Konavljani su najzad zakljucili da је najbolje da sa Cгnogorcima 
stupe u miгovne pregovore. Dvadeset petog septembra, clvojica njЉoviћ 
izaslaпika dosla su и Perast da kontaktiraju sa Crnogorcima. Posle du
gih razgovora postiglo se samo to da su оЬе stгane pristale da se izaberll 

1) Historijski aгhiv u . o·ubгo,тniku (u daljeш tekstu: НАЈ:?), Cons. гоg. CXXV, 
226 od 2. VI 1682. · 

2) HAD, ASMM XVII s, sv. 62, n" 2048/17, 18, 20, peгaski kapetaп Kristofor 
Zmajevic 24. VI, 2. VII, 16. Х 1682; В. Н r а Ь а k, Upadi Crnogo1'aca па dubrovacku 
teritoriju и XV/ i XV/l veku, Istorijski zapisi {Titograd), br. 3-4/1978. 
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ш·blti koji Ъi pгesudili sto koja stгana drugoj duguje.3> U vгeme morej
skog гаtа Crnogoгci sи znatno manje bili prisиtni na dиbrovackim me
ёtari1a, jer sи Ьili zaиzeti па svoJim gгanicama kao i u istocnoj Herce
govini. 

Kad Ьi izЬio rat, и prvoj njegvvoj etapi, tj. do mletackog zauzeca 
Heгceg-Novog, glavni pravci cl.ejstva polazili su sa usca Neretve i iz Boke 
Kotoгske. Ророvи i 'ГI"еЬiлји mogao је da zapreti kakav smeli prodor 
Mlecana i!i hajciuka, ali retko. Mnogo је veca opasnost pretila sa dubro
"acke teгituгije, preko koje su se пагосitо hajdиci iz rnletacke Dalmacije, 
као вekad senjski нskoci, mogli iпfiltriгati и pogranicne turske oЬlasti. 
Sa d1.1brovacke strane rnoglo se dogoditi da se i dиbrovacki poclanici 
prikljиce ћajdtlcima - komaпdosima. Jos aprila 1684. dиbrovacke ю·i
stokгatskc ,r]asti priгedivale sи zboгove naгoda mапјЉ seoskih oЬlasti, 
па kojima је pripreceпo podanicima ako Ьi se pгikljиoili hajduckim 
Cetama. 0\FC SU, pak, VeC UVe}ikO presretaJe ptltllike i rоЬи, tl transportи 
za Dubrovnik. Poslednjih dana apri]a te godiпe је iz Dиbrovnika poslato 
40 vojnika da oslobode od Ьajduka neki tгgovacki karavan. Jednoj grиpi 
JIOdanika koji sи se prikljиcШ Ьajdнcirna dat је u javnom proglasи гоk 
od osam dапа cla se vгate kucarna. U S~on је ирuсеп poseban komesax 
koji је imao zadatak da spreci паnоsенје stete u sиsednoj sнltanovoj 
zernlji. Oпima, pak, koji Stl delovali zajedno sa hajdиcima (u TreЬinjи 
i Роро\rи) пaredeno је da ne ulaze u okrsaje sa dџbrovackim trgovcirna. 
О dt.1bгovackoj vojnoj pratnji karavana sa bosaлsk~m lнiscanskim tr
govcima clo Ploca гesavalo sc 17. maja. Hajduci sa pleнom iz sиsedne 
He1·cegovine su 'Se иsidrili kod ostгvceta Dakse. Za dиbrovacke podanike 
koji su se prikljubli ћajdнcima, гоk za prijavljivanje s pravom na amne
stijи ргоdиzеп је do 15. јипа; posle tog datuma, dat је i treCi prodи
zetak ocl 15 dana, cak i oпima koji sн ћajdиkovali i и vreme џЬistva 
dabro,rackog patricija Sebastijana Gиndulica. Pгestиpnicima koji se nisи 
\Tacali, imale su da se poгodicc kопfiпiгаји па ostrvima!> 

Sa usca Neretvc, jos pocetkom aprila иpali sи hajdиci iz Mak~rske 
kt-ajiпe l1 selo Drijen i po\ICli sи sa sobom clanove sest poгodica. Tигski 
kapetaп Gabele trudio se da zadrzi vlast u ZaiaЬljи. Tиrski panduri sи 
primetili zпako\re dimom и Klelш nameпjene sitиaciji и Neretvanskoш 
kапаlи, tj. galijama. Odшal1 је izvгsena moЬilizacija ljlldstva od Neve
sinja do Mostara i Vгgогса, s tim da koпceпtrac:iono mesto Ьиdе ispod 
neretvaпske tvгёta·"·c Nогiпа. Na to se 500 Тщ·аkа i Muslimana .sakнpilo 
oko Hutova, pгetcci da се prodгeti и Ргiшо1·је, preko koga sи ћajduci 
pгodrli. Tu је оdЬгалош zapoveclao kapetaл Ncretve, koji је mesec dana 
kasnije sa sto aga dosao Ll Stoп, jer su Krajinjani stalпo vrsljali ро 
Tгstenikн i susedнim seliшa. Dosljaci su radikalizovali dиbrovacke kme
tove koji sн л1zvukli vino dvojici vlastelina i oteli ноvас svom paro
IJн. U noCi 8-9. шаја d\ra Ьагјаkа pandura (80 ljиdi) dosla sн и selo 
Oslje па straztt ргеmа Stшш.5) Sa Kгajinjanima Ьilo је 1. hajdиka iz split· 

З) HAD, ASMM XVII s, sY. 88, 11" 2209/22, К. Zшajevic iz Pe1·asta 5. Х 1682. 
4) НАП, Cons. rog. CXXVI, 255-5' od 28. IV 1684; CXXVII, 2-3, 14', 18'-9, 

l'), 45'-6, 5, 17, 20, 22, 28. v 1684. 
·'> HAD, ASMM XVII s, s''· 75, n" 2130ај68, 69, 72, 73. 
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skih kastela ра i nekЉ Senjaпa, Yise vojnika- najamпika (b<11·abanata). 
Nekoliko clana kasnije јеdпа gшра ћajduka iskrcala se i ц selи MЉalji
Cima; tи su delili пckim mcstanima opanke da Ы Љ podmitili. Cctiгi 
barke iskrcale su ћајdиkе и Lovistи. Hajduci su Cinili nedela i н dubгo
vackom selu Oskorusnom. U Dubi stt pristale dve felt1ke kojc sи kod 
LoviSta susrele 12 barki Kotoгana. Feluke sи odnele гоЬи Тшаkа kao 
sto је kod Stona cerniran lazaret i napaclllllt jcdan karavan.6

' Pl'Vi talas 
najezda zakljиcen је u dп1goj polovini шаја, pusle cega је vladalo zatisje 
ргеkо celog leta. 

Drиgi talas hajduckog prelaza preko dubi·ovackog zcmljista. i ираdа 
и Treblnje, trajao је od oktobra do decembгa iste godiпc. Od hajdиckih 
podиhvata strepelo se i па Brgatи, na dнbrovackoj granici prema Ро
роvи. Cak је i jedan dиbrovacki kasapin 1-adio sa lшјdисiша, jer је pri
mao stokи opljackanи и prYom otomanskom sиsedstvн. Naredeпo је 
иblstvo Durda Vragolova а zatim је predviden isti оЬгасиn ·i sa dпtgim 
dиbrovackim podanicima koji Ы odlazili и Тшskи u plen sa hajducima.7J 

Hajduci su и јеsеп 1684. gocline i и Kotoru stalno reklamirali pt·otiv 
dubro\racke gospode, јег је ona lшskala пarod pгotiY hajdиka i podsti
cala је svct da zivoш silom otima hajdиcima p!en, te su tako otctи stoku 
prekttpljivali za novac. I ZazaЬljani zalili sи sc na Dиbrovcanc Mleca
nima а Neretvi. Krajem пovcmbra, tt Ne1·et\ri је Ьilo 7.000 ljudi, аН dalji 
prodor nije predviden dok se ne sakupi ''ojska od 20.000 boraca. Tuгci 
su u dolini te reke evakнisali nejac i svc псЬоt·сс, tc sн tt njihove pгazne 
kuce zaseli Murlaci dosli sa Mlecanima. U is1\J \тсте mletacki general 
је zatrazio od predstavnika dиbrovacke vladc Lt Тrрлји da mн odmalt 
posalje 40 zidara i kovaca koji Ьi za novac radili za mletack.и vojщt 
silи. Na jednom otocictt па иsси гukaYc<t Prokopnicc, Mlecani stt gt-adili 
tttvrdenje od 300 koraka иokolo, а и иsсн Neretve i ро losem ''гсп1сли 
sta1no su Ьile na dиznosti јеdпа galija i d\'(' пaoruzaпc Ьагkе. Роtош su 
ponovo trazeni kalafati i zidari. РпЉ сlала decembгa, Tadija KulШc i 
700 hajduka, koje sи pojacali 150 Gabeljaпa, 11putili sи se pod Cifluk. 
Kolona је uЬvatila 20 Turaka. Dve galije Stl izasle ~z Neretvinog usca 
da Ьi па H·,raru иkrcale пarodnи vojsku (»miliciju,<) i prevczli је и Kotoc 
Postojao је, naime, plan, da se mletackc sпagc od Net·etve i od Boke 
spoje na tнrskoj tet·itoriji, s tim sto Ьi mпogu j<>.t:a kolona iz Ncгctve 
posla ka Herceg-Novom.s1 Тime Ьi se poscli Popovo i Ћ·eblnjc. 

Turci sи, izшedu ostalЉ odbгambenЊ п11.:та. pt'ed,ridcli izgгauпju 
jednog нtvrdenja и mesto Rudo. Кгајеm јаш1ю·а 1685, u Gackи se nala
zio kapidziЬasa koga је scгaskeг poslao и Heгccgovinu da od svakog ka
clilиka sakupi ро 25 graditelja i dгugЉ fizjckЉ гadnika za podizanje 
pomeпute fortifikacije. Рt·,,Љ nedelja 1685. godine Mm·laci, sиltaпovi 
podanici, obavestavali sи Мlесапе u Neп:t\'i da se dпevice p1·ibl1·u Turci, 
tako da ih је (oko 9. fеЬпшга) Ьilo ''Се 3.000. Маја iste godine, i bosaпski 

61 Isto, n• 2130Ь/245, 236, 247, 248, Stefaп Fгeski iz ТЈ-рnја 16. V 1684. i izve
staj od 22. VI 1684, ћeski 18. V 1684, Fгeski 3. V 1684. - О s<:~vetovanju ''laskih 
glavara i z<:~ akciju u Neret\•i i Hercegovini 12. scptemba·a 168~. vidi: В. D е s п i с а, 
Jstorija kotm-skih шkoka (u daljem tekstu: JKLI), kпј. П. Beograd 1951, 41. 
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pasa se nalazio 11 Mostaru, ali pгvih dana juna ponovo је boravio 11 

Livnu. Po1·ta је traZila da namesnik Bosne povrati od Mlecana Norin и 
Neretvi. Jos meseca maja, heгcegovacki sandzak-beg zadrzao је u Lји
Ьinји trgovacku гоЬи koja је nosena и Dиbrovnik; sredinom јиnа rесепо 
је dиbrovackom poklisarи u Livnи da sи Novljani oslobodШ rоЬи, ali da 
sи је Perastani иgгaЬili. U to vreme bosanski pusa dolazio је u Mostar 
sa 2.000 пovih askera.9J 

Кrајеш februara 1685. godine Tиrci sa pudшcja Treblaja opljackali 
su Jasenictt i Povгs na dubrovackoj teritoriji, otevsi 400 grla sitne i 20 
glava krupne rogate stoke i 10 konja. Za njima su dosli ћajduci, koji su 
pljackali dttbrovacke kисе, stQ su nekoliko dana ranije priredili i па 
Sipanu.10J U prvoj polovini mю·ta нjedinile su se hajdиcke skиpinc Kra
jinjana i dгugih, aajpre protiv dubrovackog podrиcja, predYiaajuci opstu 
роћагu, kоји Ьi iza hajdиka izveli Korcttlani.ll) 

Smela hajdиcka akcija krajem febrиara i pocetkom marta 1685. 
godine izvedena је sa dl-uge strane. Cetiri Ьarambase i 130 ћајdнkа iz 
Peгasta poslo је u p1·avca ZиЬаса d.a bi prodrli sve do Neretve. Glavni 
zapovednik Ьiо је Вајо Pivljanin sa haiшnbasama Milosem Kolиmba
rom, Lepiricem i Bozom Lиcinim (ili Lиcicem). KQd sela Zubaca zaro
Ьili sи sedam Tиraka kuji sи gunili 170 kопја natQYarenЉ psenicom i 
drugim potiepstinama za Herceg-Novi. Nоси su se konji delom razbegli. 
U Cavtatи sи se zadrzali dva dana. Potom SLl иpali и treЬinjskи oЬlast. 
Zapalili sи selo Grapsu, posto su prethodnu izveli stolш, ра su se sa ple
пom vгatili и Cavtat. Zatim sи kod Cariпa oteli 70 konja sa soljи, ali sи 
imali da izdrze ostru ЬоrЬи sa pct ceta Tиraka koji SLl cuvali strazu kod 
Carina. Dok su sa kiridZi~ama prego,rarali о otkupu (so su delom pro
sиli!), stigle sи t1 Cavtat nove skupine l1ajduka na tri galije, Ciji sи zapo
vednici Ьili porиcпik Реtаг Sestanovic i ћarambase Aleksa Radonjic, 
Milos Vlastelinovic i Vttcш· Dгljaпovic. U to vreme obavestili sи Љ da iz 
Dиbгovnika krece пeki turski kapidz.i-basa, koji је Ьiо dosao da od Repи
Ьlike trazi topove i ljиdstvo гadi ponovnog zaнzimanja kule na нsси Ne
retve. Harambase stt odlиcile da se kapidzi-basa zarobi kod Carina, ра sн 
ponovo podgotovljene zasede ocl oko 220 Jjudi. Zasede sи pиstile da ргос1е 
karavan od 200 koп,ia sa tuvariпш ''U11спЉ i svileпih tkaniпa, pirinca, 
иlја, soli, pialы, kremcna i municije, sto је нpi.;ceno za Sarajevo. Neki 
Tиrcin iz pratnje primetio је nekog neobazrivug hajduka, ра је doslo do 
kratkog okrsaja, preotiшanja karavana i zaгoЬlja·1anja cetiгi TнrCina, 
а malo ka.snijc i do pono'•ne borbc sa odгcclom strazю·a kod Сагiпа. 
Ovi stl blli potisnuti, tako da је 7др!епјспi kaгюran, uz pгatnju 40 ћај
dиkа, пюgао blti spгoveden 7.а Cavtat. Putom su naisla dva dubrovacka 
kapetana koji rekose ћajdнcima da, zbog prisustva kapidzije, imajи na
log da s~ pri,,idno bore prutiv ћajctuka; pt~ske се prastati, ali u nјЉ nece 
Ьiti staYljeпo olovo, da Ьi se izЬcgle zrtvc. То medutiш nije tako Ьilo, 
jer sв Ьajdt.tci kuji su pratili tгanspoгt 11 Zнpi bili docekani иbojitiш 
шecim~1, ра su tгi ћajduka odmal1 Ьila иЬiјела. Pre по sto Ьi se шоgао 

9) Isto, n• 2130Ь/253; п" 1836/2, Р. Gundlllic, sa Sipana 31. V 1685. i З. VI 1685. 
101 HAD, ASMM X\'l[ s, sv. 68, n" 2079/8, Dubrovnik 28. П 1685. 
щ HAD, ASMM XVII s, S\' . 75, n·• 2130а, Tгsteпica 13. III 1685. 

73 



otkloniti eveпttшlпi nеsрогаzши, sp1·ovodna grupa l1ajduka Ьi1а је zasuta 
kursumiшa iz sYiћ kuca i stvaгno opkoljena od 20 ccta sa oko 800 ljudi. 
Tom vojskom komandovali stt Rafo GиcetiC i jos dva d1·uga pleшica. 
Hajduci sи morali da uzmaknu, ostavivsi za sobom plen karavana, sve 
konje, zaroЬljeпe Turke ра i svojc kabanice, kape, vrece i ostalo. Pri 
izvlacenju iz ob1·uca poginulo је dcset ћajduka, а za petoricu drugiћ se 
niSta nije znalo, dok od preostalЉ 20 Stl bili tesko ranjeni. Glave pogi
nulih podeljene su, ра su tгi predate kapidziji, dve је doЬio emin skele, 
dve su okacene na vгatima gгас!а, а ostale su datc tнrskiш pandнrima 
koji su se sa pet ceta boгili pгotiv ћajduka. Hajduci sи se povukli u 
Cavtat, ali nist1 mis1ili da odmaћ otplove, jer је v]adalo nevreme. Pred 
Ј .500 ljudi to su ipak morali uCiniti. Kod ostгva Kolocepa izdahnнo је 
ranjeni harambasa Milos Lepiric. Dubrovcaпi su kasnije sa lesa pokora
nog и tamosnjoj crkvi, odsekli gla\'tl i odneli је kao tгоfеј.щ 

U sklopu te akcije izvedeno је i gonjene hajduka sa Oboda. Која 
nedelju kasnije, l1ajduci su se mateгijalno obcstetili, otimajиcj Cavtaca
nima nekн fcluku. Tada је орс1. izdata nagradna роtегпiса za hapsenje 
Durda Vragolova.щ Toga leta, i novog mletackog kapetaпa aгmade ћaj
duci su obavestili, klevetniCkjm pjsшima, da su hajduci bili razЬijenj od 
Tuгaka zbog pomoci koju su im ukazali Dubrovcani. 

Kampanja је zavrsena tc godiпe iskrcavanjem osam hajduka Kota
raca, pod dtibгovacko selo Dubtt, 17. oktobra ј njihovim pokretom ka 
Trpnju; onenюguCila ih је, medнt,im, dubrovacka straza iz kule sv. Mar
garite.141 Na pocetku prolecne kampanje, 1685. godiпe, mletacki z<:tpoved
nici и Dalmaciji сеnШ su strategijskи vaznost Neretve, odakle su se 
mogle rastaviti tuгske snage, i odakle se moglo poci na Citluk i prcma 
Ljubuskom, odпosno zagospodariti гekom Tгeblzat (TreЬisnjicoш) . Po
cetkom leta, Stojaп Jankovic sa Kotoranima izvrsio је nocпi napad па 
Ljubuski а zatim titlиk, da Ьi sprccio sakupljanje vojnika za pasiпu 
vojsku, koja је ocekivala pomoc и Mostarи ј Gabeli. Кгајеm leta, Jan
kovic је izveo jos jedan veljki polюd, da se pase odvratc od planir<:tnЉ 
akcija i protiv Neretve, uskocilo је u Dalmaciju tokom 1685. godinc 94 
porodica sa 120 ljudi sposubnЉ za oruzje.15J 

PrvЉ godina moгejskog 1·ata fгanjevci su S\•uda и Hercegovini blli 
revnosni propagato1·i ћгiscanske stvari. Jos 20. шаја 1684. fra Mijo Ra
donic, vizitatoг proviпcije Воsпе Srebrene, роdпео је splitskom пadbl
skиpu opis Hcгcegoviпe i izvestio ga је о svoш radu па pridoЬijanju hгi
scana za mletacku stvar; nagovaгao ga је da poгadi gde treba cla Ьi se 
krenulo sa гatnim operacijama, da se ne Ьi desilo da Tиrci narod oplja
ckajti i da o\'<~.i posle izguЬi iluzijc о ЬогЬеној srt·cmnosti ћriscanskih 

12! Istorijski шblv Коlога {u daljeш tekstu: IAK), UPM I , 742--60 (14. III 1685, 
iskaz Баја Pi,•ljaпiпa), 463, 801 . - О naoгнzavanju 100 dubrovackih vojпika za tu 
akciju: HAD, Совs. гоg. CHHVll, 159-9' od 2. III 1685. 

!З) HAD, Сопs. rog. CXXVII, 165, 200', 206' od 2. 111, 2. V i 8. V 1685. 
t4J HAD, ASMM XVII s, sv. 75. н"2130а/89, N. Sorkoce\•ic, iz Peljesca 11. VIII 

1685. 
I5J IЗ. Desnica. IKU II, 63--4, 91, 92-3, 110, 117. - Ljudi Stojana Jaпkovica 

ul1vati!i su u oЬiasti Neretve Ьrой kapetana Fiskovica i odvukli ga na Ko1·ct1lu 
(HAD, ASMM XVII s, sv. 75, по 2130ај86, 13. XII 1685). 
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sila.1~1 Gvaгdijan imotskog samostaпa, fга Mate Jигanovic, stekao је po
sebnih zaslиga 1686. godina za oгganizovanje seobe katolika iz dinastije 
Bekije i za oslobadanje Zadvaгja. Mlecani sи od samog pocetka гаtа tгa
Zili da ih fгanjevci pomognи slanjem ljudstva и primorje.m 

1686. godine poCinje kampanja optиZЬom Dиbt·ovcaпa da donose 
hranu Tиrcima и Heгceg-Novi i dozvolom hajducima 'da пanose stetи i 
ћvаtаји kao roЬlje tamosnje Moгlake koji su se dotad pasivno drzali 
ргеmа pokretи hriscanskЉ sila; iskгcavanje za pljackaske ираdе и tu 
oЬlast trebalo је izvesti u mestи Bistrini. Treceg aprila, dve galeote haj
dиka sa Когсиlе iskrcale sи se и lиci Otok kod Tгstenice, а Ьile sи pri
sиtne i dve galeote peгastanskih 11ajdиka. Hajduci su toga dana poku
savali da izbace desant i и Oreblcи. Istoga ргоlеса doslo је i do Ьоја 
kod t1·eblnjskog sela C:iceva, gde se nalazila begova kиla i gdje је bo
гavio divan-efendija hercegovackog sandzak-bega. Pet hajdиckih cetnih 
zastava, pгacen-ih od 100 konjanika, иtvгdili sи se па jednom bregи kod 
C:iceva. Okrsaj је zavrsen posle tri sata odmeravanja snaga, za koje је 
vгeme Tиrcima zatvoreпim н kиli pristigla pomoc iz Volиjaka. Poljem 
је zagospodarila hгiscanska konjica, koja se potom preko brda иpиtila 
u pravcи tгeЬiпjske dzamije, а hajdиcka pesadija pritesnila је Tиrke koji 
sи sc svi sklonili и kиli. 18> 

Sredinom јиnа 1686, zapovednik mletacke trijeme Vicenco Skapic, 
zatrazio је od Dиbrovacke RepиЬlike da dozvoli hajdиcima prevoz preko 
svoje teritorije. Njihovo delovanje na dиbrovackom drиmи, preko tre
Ьinjskog kraja odmal1 se osetilo, јег је jedan kагаvап sa robom Јеvгеја 
i Bosanaca jedva dobegao па dиbrovacko роdгнсје. U prvoj polovini 
јиlа, hajdиci па mletackim bгodoYima ириСivапi sи i и Kotor.19

> 

О hajduckiш pljackaskim иpadima н Hercegovinи istocno od Ne
retve znalo se и bcckim krнgoviшa. U Bectt se јиlа 1686. nalazio knez 
Mиtamiг Matija Ilijanovic, koji је kao caгski covek i ageпt, polagao 
ргаvа na Hercegoviпи, kao jcdini nюrodni potomak hиmskih i gabelskih 
knezova. On је 30. јиlа pismom zamolio Stojaпa Jankovica da ne dozvoli 
svojoj soldateski da hага hercegovacki zivalj, jer se prikljucio oslobodi
lackom pokretи сш·сvаса pгotiv otomanskog iga i јег nameraYa da se 
n~stani pod Zaclrom, tc пе Ы 11 tco da ши sc kmetov·i гasele. IlijaпoviCcvo 
ptsnю sl1vaceno је Lt kгнgoYima dalmatinskog geneгalпog ргоvidига -Diгo
Iama Когnш·а kao dиbгovacka spletka. Kornara је (30. oktobгa 1686) 
obavestio dгz.t,ne ink\•izitoгe и Veneciji da Dttbrovcani podsticи cai·cvcc 
da ргоdгu и Воsпи i clodи do I-lcгccgo\•iпe. Nj iћov aгgиmenat је Ьiо da је 
Herceg<>\'ina иvek Ьila inkогрогiгапа Ll Ugai·sktt i da Mlecani Ll njoj лikad 

161 В. Desnica, IKU 11, 9]0. 
111 А. N i k i с, Pokusaji oslo!Jal1пuja i islamiz.acije и Het·ccдot'irzi u XVII sto

ljecu p1·ema 1·imskim i;:voгima, Po\•ijesnoteolo~ki siшpozij u ро\·оdн 500 oЬljetnice 
sшrti bosaпske kraljict; Каtагiне, Sarnjevo 1979, 122. 

1s1 HAD ASMM X\'li s, sv. 75, n" 2130а/90, Тi·steпo б. 1 1585; п" 2130Ь/284 i 
285, 301, Ћ·st~nica 4. lV 1686. i iz,,est.:tj bez datшna i mesta izvestavanja. 

191 HAD Сопs. го!!. CXXVIJI, 5 (15. I 1686: kruienje hajduka u Dubl), 24' 
(12. II 1686), '75 (10. V I686, dalmatinski pгovidLIГ о hajducima, 93 (14. VI 1682}, 98 
(15. VI 1686), 10s о t. vrr 1686). 
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nisи iшa1i poseda. Na to nagO\'araпje Dиbrovcaпe је navodio strah da Ы 
Mlecani rnogli da zaиzmи Herccg-Novi.20

> 

Novembгa i decemb1-a 1686. godine nastavljala se ћајdнсkа akcija 
ргеkо <lubгovackЉ granica. Vlada је naredila stonskom knezu <la dade 
da se иЬiје Vule Morlak iz Ponikava, k~d dode u stoпski kraj, odnosno 
da se pohvata sva hajdнcka skиpina s kojom Ьi, eveпtttalno, Vиle na
isao. Mesec dana kasnije nalozeпo је istom knezн da porиci Moгlacima 
kojj sн boгavili н taborи da се Ьiti saopsteno tиrskim panduriшa da 
dodи i da Љ otprate kиcama; и dиЬгоvасkош Vеси ш11oljenih nije, ргi 
tоше, иsvojen p1·edlog da, ako пaide manja grиpa hajdиka na\rale na 
Morlake, а da ovi na vreme о t.ome Ьнdи obavesteni, kako Ьi mogli da 
pгttze otpor; samo, ako Ьi skupina lщjdиka biLa veHka, -stonski knez 
ne bi tгebalo da se bгine о sиdbini nesrecпЉ Vlaha. Zbog toga sto је 
Ston stalno Ьiо иgrozen od hajdцka, 16. decembra нрисеnо је pome
nиtom kneш 40 vojnika - placenika, pored 25 1-anije poslatih. Za Dи
brovcane је пajпepovoljnija Ьila olюlnost da sи se njeni podanioi i tada 
prikljucivali llajducima, te је Malo Уесе preko jednog Sorkocevica и 
~~nи pripremalo pokretanje sцdskЊ ргосеsа.21> 

Pocetkom 1687. i и najnepoSl·ednijoj okoliпi Dubrovnika nastav
ljeпa је hajducka praksa iz pгotekle godine. Тгојiса ЬаrашЬаsа - Lиka 
ВиlјиЬаsа, Dгasko Palikнoic i Bosko Lucin, podeijcni и vise шanjih haj
dиckЉ skнpina, napali su vec З. janиat-a 1687. neki trgovacki karavan 
koji se tck jedan kilometar otisnuo od Dubrovnika. HaJ"ambasa Vttk 
s nekiш hajducima пaseljenim и Pcrastџ, takode је (deceшbra 1686) 
нрао и Hercegovinн, koristeCi se pгelazom preko Kona\тala. Тгесеg ја
шш-а, dгнzina Boska Lucica је и mestн Bjelasinи (Zиbci) naiSla na 
jednog spahiju koji је na pet konja dovozio Z.ito 1ј sir; spaћija је sa dva 
pгatioca umakao na konjima, bacivsi sa ovih tcrct. Istoga dana, neki 
hajdиk iz cetc Milinka Sindika нhvatio је kuгira tнrskog emiпa iz Dи
brovnika, ирисеnоg и Sarajevo; pri tome је Ьiо ranjen i odveden и Dн
bгovnik, gde sa ga izlecili i poslali kuci. U Gгu.Zц је lisen slobode Nikola 
Milije Dijak, ћајdиk iz Niksic<1, sa drugoviшa, шеdн kojiшa se пalazio 
i Ivan Рарисiс iz Trebinja.22> 

Sestoga janнara 1687. zapocet је sиdski proces protiv нekih Ko
navljana koji su iz Trebinja Ьili dognali 18 goveda. Odmah zatiш, da se 
иspostavi poJiticka ravnoteza, pokrenиt је i proces p1·otiv Marina Кгi· 
stova sa Bгgata, koji је pгLizao pomoc Тцгсimа i Vlasima i bavio se 
ulюdaroп јеш.231 

U toktt apгila 1687. godine dнbrovacka vlada p1·eduzela је repre
sivne ш~rс pгotiv ћajduka. Angazovan је dovoljaн broj vojnika-najam
nika da Ьi se poћvatali hajdнci, dubrovacki podanici; ako Ьi hajduci sa 
StlЋne zeleli da brane svoje drugove Dubгovcane, i njih Ьi trebalo tгeЬiti, 
ћvatati i uЬijati, bez ikakvog obziгa. Nepиnih dvadeset dana kasnije 

20) В. Desпica, IKU П, 144-5, 154-5. 
21) HAD. Сопs. 1·og. CXXVIII, 145'-6 (14. XI 1686), 160 (12. ХП 1686), 161 

(Т6. XII 1686), 174'-5 (11. l 1687). 
22) lAK, UPM VI, 70, 93, 72-2', 95-6', 67. 
23> HAD, ASMM XVII s, sv. 64, no 2052/94 i 96. 
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zauzet је mnogo Ьlazi stav: пiје se ostalo па odluci da se povede paг
nica protiv svih podanika ko,ii SLl se pcjdгuzili lшjclllciшa, а straцiш 
hajdиcima dat је kratak rok Ја se udalje sa dubrovacke teritorije. Sa
kupljeno је i 120 vojnika koji Ьi imali da pojacaju argLtmenat za mirпo 
razilazenje stranih hajduka sa dubrovиcke teritorije.241 

Glavna navala hajduka па dubrovacko podrucje i ргеkо njega na
stalo је jula iste godine, kao uvod и veliku akciju opsadivanja i zauzi
manja Herceg-Novog. Pгvih dana jula, u okolini Stona vrsljao је haj
ducki vod GaliotoviC, sa posebпim ciljeш da uhvati stonskog emina; 
zaroЬio је, medublm, sest Vlalш. Hajduci iz Makarske krajine и isto 
vreme resili su da oplene selo Ponikve, da Ьi se osvetili za ublstvo 
ranije pomenutog Vula; njih је Ьilo 38 а predv;odio Љ је Miho Bene
diktov, na dve barke.25> 

Pocetkom leta 1687. gocline izveden је јеdап hajdиcki poduhvat, 
duЬlje и Hercegovinu. Jedna kolona је preko obavestajaca Ьila izvestena 
da drumom koji sи hajduoi kontrolisali treba da prode neki шladi bego
vic sa сеtош od 60 janicara i sa 150 ostalih drugova. Ne docekavsi mla
dog bega, skupina se sa druma kod Korjenica preko Konavala prebacila 
и Popovo. L:uvsi za njihov dolazak, пагоd је napиstio s·юје domove. 
Ovde sи potom Mitar Nikolic i njegovi llajdиci plenili i раШU~> 

Pocetkom avgиsta, и Popovo је, ро пareёlenju generalnog dalmatin
skog providura, posao perastanski kapetan i Kristifor Zmajevic. Tre
balo је da ide sa Perastanima i drugim Bokeljima da Ьi se и Popovu 
Lijedinio sa vodom hajduka splitS'kog i trogirskog k1·aja, Niпkovicem i 
loka\njm pastirima, kako bi se LlDistilo mesto Popovo i drиga sela i kako 
Ьi se na rnletacko podrиcje preveli tamosnji hriscani. Zшajevic је sa
kupio 600 boraca te se iskrcao и stonskom zalivll. Potom је 300 ljиdi 
иplltio Starkovicu da ga obavesti da је dosao da se s njim иjedini и 
akciji, а sa 200 Ьоrаса posao је prema Ророvи, dok је 100 ljudi traZilo 
barke. U Popovu se zadrzao osam dana, cekajuCi Starkovica i druge. 
Kad је on dosao, popalili sи sela Kotezi, Markovici, Dunjana, Zakovo 
i druge, goneci Tиrke. Uto је doslo 200 Turaka, koji su poceli da se 
prepиcavaju sa Bokeljima. Ovim su prilaziJi ћгiscani, noseCi crvene za
stave na kojima је Ыо pricvrscen Ьео krst. Sa 150 boraca presao је na 
dubгovatkи stranu, осеkијисi ostale cete. U ekspediciji је ukupno pogi
nulo 70 ljиdi iz redova Bokelja ~ Starkovicevih hajduka. Dubrovcani 
nisu intervenisali, nego sи samo poslali spijиne da prate kretanje ира
dаса; jednog od ovih slao је и isto vreшe i Novljanin Vafirovic. Jedan 
uhvaceni spijun је priznao da Dllbrovcani idи s Turcima. NјЉ је Ьilo 
i шеdи onima koji sи nosili сг.теnе zastave sa belim krstom. U bokelj
skom bataljonu koji se povukao, ћaramba5e sи Ьili Rade Lиkov iz Lи
~tice, Mitar Brajovic i Bosko LиCic . Mnogi llriscani iz Popova povlacili 
sи se ka tvrdavi Opнzenu а drugi su prelazili Mlecaпima preko Slanog, 

2-4) HAD, Cons. rog. CXXVIII, 214 (5. IV 1687), 223-3' (24. IV 1687), 224, 225 
(29. IV 1687). 

25> HAD, ASMM XVII s, sv. 75, n• 2130а/103 (Trstenica, 4. VII 1687). 
26) IAK, UPM VI, 325'-27' od 11. VII 1687. 
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tj. preko dиbгovackog podrucja. Тн Sll im, medotiш, Dubrovcani smetali 
da. prelaze.27J 

Posto је letnja kaшpanja 1687. godinc p1·osla, ut\'oren је pr~trcs 
о morlackoj stoci pohranjenoj и Konavlima. Nalazila se н selima Mr
cine, Dиnave, Sastelo, Pavle Brdo, Vitaljiпe, Dшovici i Povrs. Sakrivanje 
stoke Ьilo је izvrseno иz saglasnost i voljom pogranicnih turskih Vlaha, 
na primer i 30 glava sitne stoke mojdeskog kneza Milije KovaceviCa 
и kиCi Matka Jarojevica iz Vitaljine. Ipak, na takvo deponovanje •stoke 
Vlahe sи primorali hajdиci, kada sи pljackali njihova sela. Tako је bilo 
uCinjeno i sa dиbrovackom stokom koja је u Hercegovini Ьila na letnjoj 
ispasi. Nekad је stoka dognana и Konavle i pod prisilom samih Vlaha, 
na primer н Krusevicama, gdje је jedan sused naterao jednog domaCina 
da и Mrcine posalje 18 goveda i 100 grla sitne stoke_28J 

П Treblnje i Popovo и godinama uspo1ш mletacko-hajduckog 
pokreta и Hercego1Ji11i (do kгаја 1689) 

ZauZJimanjem Herceg-Novog (septembra 1687) Mlecanima se otvarao 
риt ne samo za istocnu nego i za juznи Hercegovinи, i to ne samo za 
cvrsce odnose sa plemenskim skиpinama, s kojima su i ranije odrzavali 
veze, nego i za kontakte sa hгiscanskim zivljem izvan plemeпskih teri
torija. То su Ьile oЬlasti ·izmedн turskih palanki i kиla, od Grahova preko 
Korjenica, ZиЬаса, Carina, Trebinja, Popova polja do LjиЬinja i Bileca. 1) 

Kad se mletacka regиlaгna vojska stalno иtvrdila и znacajnoj for
tifikaciji Novog, hriscani u Hercegovini poceli su da se zivlje krecи. 
Providиr konjice, Antonio Zeno mogao је 27. oktobra javiti iz Splita 
da se nalazi и pregovorima sa franjevcima samostana Sv. Petra и Rami 
о njihovom prelaskи и Dalmacijи, о pohodtt 4.000 Morl~ka do Rame 
radi obezbedenja iseljavanja monaha i naroda; opste okиpljanje Morlaka 
omoguCilo Ьi pustosenje i paljevinн pukгajine. Diverziju prema Gabeli 
joi;; ranije је zeleo i predlagao splitski nadЬiskup, ali је za istu providиr 
Zeno navodio vii;;evrsne teskoce. Generalni dalmatinski providиr drzao 
је da је opsadom Novog stvorena povoljna prilika za prodor н Hercego
vinu i sa strane Neretvinog нsса, s tim da је tи potrebna koordinacija 
sa tamosnjim morlackim zapovednikom Nonkovicem. Fratri sa Rame 
i mnogobrojne porodice, veCinum katolicke, svakodnevno sп uskakale. 
Iz Rakitna kod Mostara preslo је 20 porodica, а odгed Morlaka posao 
је da prihvati neke drиge iz Uskoplja, ciji је staresina Ьiо neki pravo
slavni svestenik Durad. Pr-ovidиг Zепо nije ispиstio da oceni karakter 
Morlaka: priljezni sи и slиZЬi kad је и izgledtt njihov licni sigиrni рlеп, 
а izmicu se kad је u pitanjи samo drzavni interes. Polюd 1400 Morlaka iz 

ХТЈ Aгhiv SANU, Peгazicevi ispisi, no 9295/48. 
28) HAD, ASMM XVII s. sv. 75, n• 2125/285. 
1) G 1. S t а n о ј е v i с, luguslo\>enske zemlje u mletacko-tнrskim ratovima 

XVI-XVIII vijeka, Beograd 1970, 343; Istoгija Сгпе Gore, kпј. III, tom. 1, Тito· 
gгad 1975, 180 (G. Stanojevic). 
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н·ogil·skih kastela, Splita, Klisa i okolпih шesta na шostarske stгапе 
sгеспо se zavгsio (pocetkoш dсс~шЬга 1687).21 

Hajdнci su stavili pod svoj udaг i dL1brovacki druш koji је ргеkо 
Treblпja vodio u dнЬlju Hercegoviпu. Pгvih dana поvеmЬга Ьiо је raz
Ьijen јеdап karavaп koji se spustao ka dubrovackoj luci. Oteta roba 
drzana је u Slivпici, kamo su нpucena trojica dubгovackih patricija da 
је, ро sporazumu ро Ьajducima preuzmu, ili siloш oslobode. Ocekivalo 
se da се galcote 1.1 Cavtatu takode prihvatiti robLt opljackanu od strane 
Ьajduka.3J 

Кnez Treblnja i tгeЬinjskog kraja, Vuko Ivaпovic svojim pismom 
vojпom zapovedпikн u Dalmaciji izrazio је пadu da се ovaj up11titi 
Тt·eЬinjcima pomoc da Ьi se izbavili opasnosti н kojoj se stalno nalaze. 
Tuгaka је u treЬinjskoj oЬlasti Ьilo 400 i povukli su se u kule. Ovo sve 
Trebinjci sami nisu Ьili u stanjн da zauzmu i iskoriste ih u svoju od
branLl. Posto је pгilika za ЬогЬu sa Tщcima Ьilo svakodnevпo, molili 
SLl municijLl, obecavajuCi da се Ьiti verвe duZdeve sluge. Кпеz је pisao 
i о turskom kагаvапн od 20 konja пat:ovarenih vurюm za Dubrovnik 
koji је razЬio harambasa Bozo Dozanin (Duzanin?) sa svojom druzinom 
ali i s nekim Treblnjcima. Bozo је Ьtео da kaгavan otpravi u Herceg
-Novi, ali mu је Rafo Gucetic sa svojiш ljudima zaprecio pгolaz preko 
dubгovacke teritorije, tako da su se hajdнci zatvorili u kucama Trebeza 
(koji pripada Slivnici). Dubrovcani su о tomc obavestili Turke а i sami 
su se pripremali za prepad. Jedne noCi, posto su Turci vec prispeli, haj
duci su se resili na ргоЬој obruca, s tim da izadu porcd turskih snaga 
na zu,bce а potom ka Novom. U proЬoju, hajduci su pretrpeli teze gu
bitke, ра su poginula i tri ТгеЬinјса. Pokrenuta grupa TreЬinjaca, pod 
zapovednistvom kneza Vuka Ivanovica, zabla se i па glad, jer iz Turske 
nije nista mogla da пabavi, а 11 Dubrovniku nista nisu davali za turski 
novac; ostalo im је da se preh1-anjuju pljackom stoke. Uostalom, Turci 
SLt zatvorili pгolaze.41 

Vuko IvaпoviC, dotad knez, ulazeCi пovembra 1687. u borbu, po
stao је harambasa. Odгzavao је te jeseni vezu sa Perastom i s hajdu
cima okupljenim oko Herceg-Novog. On је tada preduzimao i napade 
па kule. U jednoj је zaroЬio i sedaш Turaka iz Novog koji su ranije 
odrzavali vezu sa Ulcinjanima; jedan od njih је nudio 300 cekina da ga 
oslobode, no svi su osudeni da veslaju na galiji. Ostalo је da bosanski 
hajduci zauzmu kulн na Cariпama koju је drzao neki Omer, koji је 
oko sebe olшpljao Novljaпe, а inace пaplaCivao tranzitnu dafblпu za 
robu. Providur Dirolamo Коrпага је drzao da treba spreCiti da se paci
fikuje treЬinjski kraj, cemu sн tebli Turci, s obzirom da su u njemu 
ublrali 10-15.000 reala godisnje. ZЬog toga је nameravao da u taj kraj 
posalje kapetana Filipa Adamija, koji Ьi imao zadatak da ga vojnicki 
orgaпizuje i odrzi u borbenoj zapo,тesti:11 

З) В. Dcsпica, IKU П, 198-200, 192-3, 187, 201-2, 203. 
2> HAD, Cons. rog. CXXIX, 54, 54', 62 od 10, 11. i 16. Xl 1687. 
~> Archivio di stato Venecija (н daljem tekstu: ASV), Senato Secreta, Dalma

tia ћuv. getlct·aJ dell'armi, filza n• 119, pisшo od 21. XI 1687. u prilogu; G. Sta
nojevic, Jugoslovenske zem1je, 347. 

51 ASV, Senato, Dalmatia, Prov. gen. dell' armi, filza 119. Girolamo Cornaro 
iz Peгasta 22. XI 1687, 
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Oko 10. dесешЬга, vojvoda Niksica, Vt1kэ.sin иsрео је da se sa 
svojiш placenicima р1·оЬiје do ispгed ТгеЬiпја, kod ш::mastira Tvrdosa.6

> 

Neke porodice iz toga kraja, pr·cd tшskiш pretnjama preselile sи se 
па dubгovackи teritorijи ili и Воkи. U Boki је dvojici пjihoYih knezova 
dodeljeno ро 50 kanapa zemlje. Ти sи ТгеЬiпјсi нlazili Ll mletacke cete 
da se zajedno s hajdнcima bore и Hercegovini.7> U to vreme Ll TreЬinju 
se sabгalo vec 5.000 hriscana da Ьi se braпili od Тшаkа.8) Jake kise na
stale tokom zime nisи dozvoljavale Tuгcima ni н treЬiпjskom krajи bilo 
kakve podнhvate. 

Tиrci sa podrиcja Hercegovine stt и tokи fеЬшага 1688. godine 
poSli da орlепе porodice koje sи se okupile u Grahovн, ali sи Ьili razЬi
jeni i izmoreni. Tu је Ьilo i treЬiпjskih Mиslimana. Nj ihovн odsиtnost 
su iskoristili TreЬinjci koji sи se digli па oruzje i koji su dosli pod 
zastitи Mletacke Repиblike, па сеlи sa ћагаmЬаsош Boskom Dozani
nom Опi sи spalili sest sela и sanюj Ьlizini TreЬinja, uЬivsi pet Musli
шana, zaroЬivsi dvojicи i oteravsi nesto sitnc stoke.9i 

Toga proleca, роЬипјелi Tгeb.injci koji su pгekinиli trgovacki pro
шet sa Dиbrovnikom, gledaпi Stt kr·ivim okom и gradtt pod Srdem. Ha
rambasa Radojica Kovacevic oznacen је и dиbrovackom senatu kao 
krivac, kao i Vиjin Mandic, treЬiпjski Vlah, hajduk. Na isti naCin sи 
okvalifikovan:i i Nikola Maпdic i Milan Bнlic iz TreЬinja, Daшjan Riznic 
iz Ljиbomira, Lazo Magazinovic iz Slivnice, Јоvап Dttrov iz Dola, Sava 
Ukropiпa iz Ljekove - svi ozoaceпi kao »Mиrlacos Haidнcos« . Njihova 
krivica пiје javno оzпасепа, ali se о njoj dvapиt razgovaralo u senatи. 10> 
Bez sиmnje, sadrzavala је i politicki momenat i пjilюvim su delovanjern 
Dиbгovcani ili njilюvi poslщrпi partneri pl·e;:tгpeli stetн. 

U drugoj polov·ini aprila, treЬiпjski beg se ponovo нputio ka Gra
ћovн, ali nakoп rnanjih cю-ki s ћajducima vratio se и svoje шеstо.щ 
Novljanske harambase na stгa:li и Gгahovи nisи shvatile ozblljnost si
tuacije, te sи zakazale шegdan u Morinjи s kapetanom Popova Iva11om. 
Veci deo вaseljenika и GraliO\' LI otisao је и prvoj polovini aprila и haj
duciju, mada је treЬinjski alajbeg poslao 250 ljиdi da posednu klance.12> 
Tokom maja, Venecijanci stt Ыli zainte1·esovani da ZaiaЬljaпi, Popov
ljani i TreЬinjoi bиdu pod огиzјеm, ра i da se s njiшa zaklj uce kakvi 
иgovori, kako Ьi njihova borbena prisиtnost Ьila garantija da се se и 
proleenoj ratnoj kampanji odrzati Herceg-Novi. Njima sи slati razni 
пjihovi popovi i tи vezн је ostvaгivao mletacki sopraintendente Mari
novic13> 

6) S 1. М i ј u § k о v i с, .P~eme NiHica и Morejskom ratu (1684- 1699), Isto-
rijski zapisi knj. Х, sv. 1, Сеtшје 1954, 9. 

7) G. S t а n о ј е v i с, Jugoslove11Ske zemlje, 347. 
S> IAK, UPM V, 143. 
9) ASV, Seнato secreta, Dalmatia, ћоv. gеп. dell'armi, filza 119, Carine 27. П 

1687 m.v. 
tO> HAD, Cons. rog. CXXIX, 233 (21. V 1688), 224 (22. V 1688), 224' (22. V 1688). 
11) IAK, UPM V, 716; Sl. Mijuskovic, Pleme, 15. 
12Ј IАК, UPM V, 382 (27. IV 1688), 568 (13. IV 1688). 
13) А. SANU, Pcrazicevi ispisi, br. 9225/59, G. Corner iz Het·ceg-Novog 30. V 

1688; n" 9225/135, 
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- Sredinom godine, Dubrovcani su ublii harambasu Raclojicu i tri 
njegova druga, koje је пarod treblnjskog kraja ozalio.141 Dubrovacki senat 
је (27. jula) гaspisao нсепu i za Vuka Lovcara i Рејапа Fasinovica, bar
jaktara,I5> svakako zato sto su prelazili preko dubгovacke teritorije i uop
ste ometali odrzavanje trgoviпskog pгometa prema Dubгovniku. Toga 
proleca, voden је i proces zbog konja Nikole Marse iz Cepikuca koje 
su hajduei oduzeli а potom su nadeпi kod nekih dtlbro,•ackih podanika}6

> 

Tokom jula 1688. godinc u Bosni је Ьilo dosta tшske vojske koja 
је trebalo da spreci nastup aнstrijskih tгupa. Та okolnost nije ohrabri
vala Mlecane da sa usca Neretve preduzimajtl kakve akcije. Uostalom, 
posada н tvrdavi Opuzenu mnogo је stradala od malaгije koja је tu tada 
redovпo vladala, zbog velikih нstajaliћ voda. Tokom avgusta, Tttroi stt 
cak opljackali sve oЬlasti koje su Mlecani ranije osvojili н kopnenoj 
Dalmaciji. Zbog toga је generalni dalшatiпski providш, Dirolamo Kor
naro pozitivno ocenio cinjenicu da su se ocиvali mletacki polozaji и 
Neretvi oko Citlllka, slи:ZeCi za stabilizovaпje kontakata sa Herceg
Novim.m 

U prvoj polovini oktobra, geпeгalni providuг se nalazio na иscu 
Neretve, te su dubгovacki obavestajci pretpostavljali da se sprema za 
iskrcavanje и Bistrini, kako Ьi prcdиzeo polюd na ТгеЬinје.18> Do toga 
nije doslo. Sredinom novembгa, Mlecani sи vгsili pripreme da s ju.Zne 
straпe, preko Zubaca prodнt и treЬinjS<ku oЫast, te sн se stoga turske 
snage sakиpile kod mosta na TгeЫsnjici. Hristifoг Zmajevic, jos 12. ok
tobra prispeo је и Zubce sa placenom mletackom vojskom, s nesto ko
пjice i sa narodnom vojskom sa Grahova, sa ukupno 400 ljudi. Potom 
su dosli do jednog sela na miljll i ро od pomenutog mosta. Те godine 
је гаnо zazimilo, tako da su Ьо1·сс stalno pratili kisa i sneg, а oni su 
Ьili neprestano na otvoгenom роlји, пemajtlci ni najmanjн baraku da 
se sklone. Uhode su donele obavestenja da sc па mostн nalazi posada 
od 20 vojnika, а treЬinjski Ьеg је росео cla sakuplja vojsku <i odmah 
је sabrao 300 Mиslimana i 200 hriscana. Iz Gacka је takode prispeo 
hercegov<1cki alajbeg sa 40 konjanika. Trinaestoga novembra, Zmaje
viceva kolona је cula dva pucnja, ра је pгetpostavila da se generalni 
dalmatinski providur konacno, роэlе dva meseca, t·esio da od Gabele 
preduzme kakvu akciju. Turke iz TreЬinja pucnj i nistt zbнnili, te su oni 
i dalje ostali da brane most. Oni sн cak nap1-avili splavove ра su presli 
1·eku. ZmajeV>iC је tvrdio da ne raspolaze dovoljnom i odmoгnom voj
skom koja Ьi preko mosta mogla da prodгe tt Treblnje.19> Bice da је ovo 
dvostruko obuћvatanje, sa donje Neretve :i sa hercegovackog pravca i 
planirano kako Ьi se konacno Turci, pгiklesteni sa dve strane, 

14! G. S t а n о ј е v i с, Jugoslot,enske zem/je, 547. 
• • JS) _HAD. ~ons. rog. CXXIX, 253' od 27. VII 1688. - Dubrova~ki podanik koji 

Ь~ lll uЬю _dоЬю Ьi pгemiju od 100 clнkata; ako Ьi Ыо izgnanik, ~to znaci u hajdu~
klm гedov1ma, mogao Ьi se sloboclno vгatiti kнci (Isto). 

16) HAD, ASMM XVII s, sv. 65, no 2052/79 od 16. III 1688. 
17) В. Desnica, IKU П. 236, 243--4. 
ts> HAD, ASMM XVII s, sv. 75, n• 2130а/124, Trstenica 11. Х 1688. 
19) ASV, Senato sect·eta, Dalmatia, Prov. gen. clell'armi, filza 120, К. Zmajevic 

18 XI 1688. 
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11ateгali na kapitиlacijи. Рге toga sи knezovi Treblnja i Gabele obave
stili Mlecane (preko Perasta) da nisи и mogиcnosti d,a se sami cligпи na 
opsti иstaпak, ра sи traiili da mlctacka vojska napadne ta clva иtvr-
dena mesta.20

> • 

Napreclovanje Aиstrijanaca posle pada Beogt-ada (б. septembгa 
1678) iSlo је narukи Mlecanima, ali samo do izvesne mere, i to medи 
pravoslavn:im svetom. Kad је. ree о katolicima, Austrijanci su se, sva
kako posreds tvom DlJbГO\'nika, pobгinuli da medu njima obezbede sfe
rи uticaja. Krajem oktobra, пa·ime, aиstrijski rezideпt и gradu sv. Vlaha 
obavestio је generalnog providura Kornara и Boki da је car primio za 
podanike seljane Popova polja, cije је mоЉе upravo on poslao и Вес. 
Kad se Koradino иverio da Korneг ne haje za njegove opomene, izdao 
је Popovljanima patentna pisma da sи pod zastitom carevom.211 

Sedmog novembra, generalni providur obavestio је Sinjoгiju о iz
gledima Austrijanaca da se иtvt·de и Hercegovini. On је javljao da car
ska vojska и Bosпi jos nije zauzela Sarajevo, а ni ona koja nastиpa od 
Beograda nije и stanjи da dopre do Hercegovine. Carevci dеlији jedino 
iz Dubrovnika иcestaHm kиririma, dajuCi obecanje da се ljиdi Ьiti opro· 
steni velikih clazЬina. Prvaoi hercegovackih hriscana bili sи ро Kornerи 
dobri za mletacke interese, i to zato sto sa se javno opredeljivali za 
dolazak pod шletackи vlast, ali sи izjavljivali da zele da ostanи pod 
vlascи gospodara zemlje.22

> 

Opredeljivanje Popovljana za Aиstriju Ьiо је i glavni razlog da su 
Mlecani krajem novembra 1688. poveli pobod ka Ророvи susednom Tre
Ьinju, iako to nikako nisи pokttsavali svojim regularnim trupama za 
vise od godinи dana, posle pada Herceg-Novog. Acija је pocela podшc
taпjem eksplozivne miпe н jednoj od treЬinjskih kиla. Posto se ova na
pola sruSila, izvrsen је napad i na grad. U njemи su иcestvovale и vecem 
broju i regularne mletacke tгupe, no konacпi ishod је Ьiо negativan, 
te sи se napadaCi moгali povuci. ОсеkијиСi nove poduhvate prema Tre
binjи, Turci sи izvгsili oЬimne odbrambene pripreme. Izmedu ostalog, 
oni sи poseli manastir Tvrdos i pretvoгili ga и tvrdavu. Ро treblnjskiш 
kиlama Ьilo је smesteвo 800 naorиZanih ljudi. Dubrovcani sи donosili 
zivotne namirnice, i to ne sашо da Ьi d.zvнkli trgovackи doЬit, nego i da 
suzbljи mletacka zavojevanja u blizini svojih granica i vitalnih saobra
cajnica.23> Za vt·eшe akcije oko TreЬinja и jednom momentu na strani 

:IO) G. S t а n о ј е v i с, Jugoslovenske zemlje, 348. 
21) G. N о v а k, Borba Dubrovnika za slobodu 1683-1699, Rad JAZU 253, Za· 

gl'eb 1935, 62. 
ц A-SANU, Perazicevi ispisi, n• 9295ПЗ, G. Corne1· sa galije sa Hvara 7. XI 

1688. svojim izvestajem br. 158. 
щ S 1. М i ј u s k о v i с, Pleme, 17-8. - Pripremc sн pocele jos meseca sep

teшbra (S. Contarini, Istoгia della gueпa di Leopoledo primo е de principi colle
gati contro il Turcho, vol Il, Venezia 1710, 123 i 124; Ј. Т о m i с, Deset godina iz 
istorije srpskog naroda i crkve pod Turcima, 1683-1693, Beograd 1902, 53. - U 
pohodu Stl anga:lovani i hajduci sa usca Neretve, koji su dobili zadatak da preko 
dubrovacke teritorije prod1-u ka Cicevu (HAD, ASMM XVII s, sv. 75, n• 2130Ь/301). 
- Pripremajuci pohod D. Korner је trafio dos ta konja za prevoz komore (ASV, 
Senato, Dalшatia, Prov. ge, dell'arrni, fiiza 120, G. Corner iz SiЬenik:a 24. IX 1688, 
S\!Ojim brojem 154). 
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napadaca nastala је kriza. Situaci_iu sи spasli Banjani sa svojim knezom 
Pe1·kom.24> , 

Geneгalni dalmatiпski providuг је н prolece 1689. godine posve
~i\тao dн:lnи painju Treblnju i Popovtt.25

' Prema TгeЬinjtt, maja 1689. 
godine obrazovana је ргаvа granica od ћajduka povezanih sa Mlecanima. 
Ти sи lшez Vиko Ivanovic, Komnen Kovacevic i Lazar Mirvetic (?), ћa
t-ambasa iz Treblnja, podigli jedan koгdon u koгist Mletacke RepиЬlike 
koji se prostirao clo rekc Tгeblsnjice. Sa tog gгanicnog pojasa hajdиci 
su upadali na podrнcje pod vlascu Тшаkа i pljackali.26J U mestн Trnovu, 
koje је obczbec.tivao jedan turski meteriz, na primeг, doSli su и sиkob 
носи sa оsаш osoba шedtt kojima stt Ьila i dva trgovca koji sи iz Dttb
гovnika putovali Lt Fосн, cije stt pobacane torbe zaplenili. Hajduci kneza 
VLtka koji sи cttvali meteгiz (»pandшica«) u шеstн ОЬоrсе (?) odиzeli 
su novac (1680 dukata) tгgovoima, ali sн se njih 19 sporeckali povodom 
ncjednakog cleljenja zaplenjenog gotovog поvса. То је Ьilo za vreшe 
odsutnosti пjihovih stю·esiпa koji sи otputovali н Dalmaciju. Oduzeli 
su i ncki koгdo\тan, od koga је, kad se ипоvсi, trebalo plen podeliti. 
Hajduci sa toga шeteгiza sakнpili sи i obavcstajпe podatke: saznali su 
da је ћercegovacki alajbeg okupio 7.000 boraca, s ciljeш da se sastane 
sa ћercegovackim раsош i da kгene na Niksic i Gralюvo, pretvarajuci 
se kao da odlaze da se borc protiv pase.27> Pljacka је izvrseпa jos krajem 
apгila od strane l1ajdt1ka koji sн iz »Paпclнrice« na Carini krenиli ka 
Stonн, te su kod S1aпog Ьili pгinиdeni da ргерЈivаји пеkи recicи.28> 

Tokom aprila 1689. ћајdнсi su spгecavali i dovoz naшirnica и Тге
Ьiпје. Zato su нрисivапе gгllpe l1ajcluka od pedesetak ljиdi ·sa Pandнrice 
и pravctt TreЬinja. Ро naгedbl kapetana Тгiриnа Stиkanovica iz Pera
sta, odeljenje koje је vodio Ivan Kovac, zvani Durasevic ићvatilo је neke 
seljanke sa dubrovackog podrнcja, kojc је pratio izvestan broj ljudi iz 
Slanog. Kad su saznali za ргераd на dгuшн, iz ТrеЬiпја је и poteru 
izaslo i 70 Тшаkа.29> 

О zadobijenim pozicijama рrеша ТЈ·еЬinји refeгisao је и svom 
izvestajti od 29. јила 1689. i koto1·ski vaшedni providur Pjetro Dиodo. 
Tim.e se naskodilo Dubгovcaniшa, kojiшa је onemogttceno cla uvecaju 
svoje poslove, а odrzavanjem нmnozeniћ straza Ьila је »olaksana« i 
javna Ьlagajna.30> 

Puгed шletaL:ko·dub1·ovackiћ supгotnosti u vezi sa tгgovinom, nisu 
izЬledele ni aиstl'o-mletacke sигevnjivosti и oЬiasti Popova ра i TreЬinja. 
Poloviпoш juna 1689. godine, шletackom poklisarи и Boki saopsteno је 
da је car иzео tc kгajeve pod zastittt. Nesto kasnije, I1abzburski pred-

24> IAK, UPM V, 518-9, А. Gonern iz Risna 6. XII 1688. 
Ъ/ AVS, Senato secreta, Dalmatia, Prov. gen. dell'armi, filza 120, D. Korneг sa 

Нvю·а 12. IV 1689. 
26> ЈАК, UPM VII, 55 (27. V 1689). 

27) IAK, UPM VII, 56, Filip Aclaшi sa Caгina vanгednorn p1·oviduгu u Kotoru 31. 
V 1689; isto, 46 (3. V 1689), 5~0 (saslusanje hajttuka 16. таја о pljack.i izvrsenoj 
паd tr·govcima iz Foce 12. maja 1689), 67 (22. V 1689). 

28) Isto, 102, iz Heгceg-Novog vапrеdпош pt·ovidtiHI Коtога, 30. IV 1689. 
29) lsto, 308, iskaz stгazara Duгica, sina Milutina Panclurice 25. IV 1689. 
ЗО> S. L ј u Ь i с, О ollnosaji1z medu RepuЬlikom Mletackom i Dttbrovnlkom, 

Rad JAZU 54, Zagгeb 1880, 78. 
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stavnlk u Dubrovniku drzao је da MiecanJ. ne mogu ni poпiisliti da po
шenute oЬlasti napadnu. Кrајеш avgнsta, оп је нlozio pt·otest pгovidщ·u 
Dalmacije zbog hajdнckih upada; pгovidur је oc\govorio da se u Tre
Ьiпju i Popovom polju veCiпom пalazi muslimaпski zivalj koji је пepri
jatelj svete lige i zato uzпemirava duzdeve podaпike н susedstvu.31> 

Pocetkom jula, Turci iz ТrеЬiпја spremali su se da парас\пu polo
zaje u Zubcima. Tu је Ьilo zadrzaпo 100 mletackЉ ljudi а sutradan im 
se pridru:lilo jos 230 sa pozicije Pan<.turice. Kada su TreЬiпjci saznali 
da su Zubci posednнti trupaшa, povt•kH su se. Pгilikoш svog povratka, 
TreЬinjci su primetili jednн poslatн cetu, ali је О\'а uspela da se odrzi 
u odbraпi, kako pesacima tako i koпjaпicima. C:uvsi da stt mletacke 
trupe ,iz Herceg-Novog prispele tt Zubce, Turci su pгetpostavljali da 
te trupe treba da napadnu ТгеЬinје.32> 

Tokom avgusta, jedan odгed Tuгaka iz TreЬinja је neko vreme 
proveo u zasedi prema Zttbcima, ocekujuci da sa tog utvraeпog polo
zaja ispadnu hajduci, и poteri za plenom33> Iz Pcrasta је н TreЬinje i 
Popovo нpucen jedan kaluaeг da delнje na tamosпje hriscansko staпov
nistvo.34> Da Ьi se predнpredila tнrska akcija ргеmа Banjanima i Gra 
hovu, iz jedne hajducke staпice н juznoj Hercegovini otislo је 50 haj
duka и TreЬinje, gde su ulazili tt usamljeпe domove; kad sLL to Musli
maпi saznali, posli su tt gопјепје оЬiјаса, ра stt 0\' i morali da ostave 
sav рlеп, vodeci za sоЬош sanю jednu de\'ojcicu.35> 

Oktobra 1689. godine, Mlecani su slomili odbranu TreЬinja, kori
steCi se u velikoj meri naletom boraca iz hercegovackih plemena. Tre
biпje, medutim, nije dugo ostalo u mletackim пtkama.36> Napad је ispla
nirao sam generalni providш Dalmacije, Molina. Sa 1.200 placeпih voj
пika, medu kojima su se nalazili i kotorska pos;:tda i GrЬljani, providuг 
se spustio u treЬiпjsko polje. Pet stotina Turaka brzo је Ьilo potisnuto 
па desnu obalu TreЬisnjice. Levo od obala reke sedam kula је unisteno 
а u tri osvojene smesteпa је posada od 200 пajamnika i 400 boraca sa 
hercegovacke i bokeljske teгitorije_ Ргеkо TreЬisnjice Turci su drzali 
manastir i dve kule. Kad је trebalo uloziti пovi лароr da Ы se osvojio 
treЬinjski grad, mletacka vojska је posнstala. Hercegovacki pasa, sve
stan da mога proterati neprijatelja ispred ТrеЬiпја, sakupio је veliku 
vojsku i · napao Mlecane. Dva dana i dve noci tllrski topovi su tukli po
menute tri kule koje su drzali Mlecani. Opsadeлi su prihvatili turske 
uslove da pod oruzjem napuste kule. U borbama oko TreЬinja Mlecani 
su imali 50 mrtvЉ i toliko ranjenih, dok је protivna strana, prema mle
tackim procenama, izguЬila 400-500, sto poginulih sto гаnјепЉ. Napad 

31) G. S t а n о ј е v i с, Jugoslovenske zemlje, 352-3.- О оdноsи Mlecana pre
ma plaдovima carevaca и Hercegovini vidi: Ј. Т о m i с, Deset godina, 125. 

32) ЈАК, UPM VII, 186-7, iskaz Ivana Bиrovica tl Herceg-Novom 11. VII 1689. 
33) lsto, 339, iskaz lmeza Dragutina Dшde,rica, zapovednika polofaja и .Zиbci

ma; isto, 455 od 28. V 1689. (12. VIII 1689). 
34) IAK, UPM VП, 481, TripШ1 Stиkaпo,ric vanredпom p1·ovidшu, iz Perasta 

9. VIII 1689. 
35Ј Isto, 495, D. Donado, 4. Vlll 1689. 
36> Isto, 2; S Ј _ М i ј и~ k о v i с, Pleme, 10. - Nekako и isto vreme иЬiјепа 

sи tri hajduka iz okoliпe Novog и clиbrovackom selи Bjelotiпama (НАD, АSММ 
XVII s, sv. 66, n• 2053/4). 
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на Тt·еЬiпје и vreme kad sи Tиrci iшali skromne snage za odbranи, 
Josc је izveden, tc је predstavljao оЬiсnи pиstolovinи. Tako је Mletacka 
RepltЬlika propastila sansи da zaи:timaпjem TreЬinja onemogиCi aиstro
-clнbю\•ackи poli tlkи и Hc1·cegovini:m 

Srec~oш decembra, Slnjorija је skrenиla раzпји generalnom pro
l'iclurи Dalmacijc da је tиrski garnizon и TreЬinjи neznatan, jer је preko 
TгeЬisnjice brojao svega 50 boraca. Zbog toga ти је stavljano и zada
tak da иnisti tc stгaze, kako Ьi RepuЬlika dosla и posed jиZne Herce
govine.381 

I рогесl vrlo sпazпog pritiska iz Carine i ZиЬаса, Mlecani od osvo
,ienja Hcrccg-Novog clo kraja 1689. godiпe пisи иspeli da prosire svojи 
\'Jast na oЬlasli jиzne Hercegoviпe. Tu se naгod, пarocito pravoslavni, 
cligao ла огн:lје, ali ipak nije pokazao оnи cvrstina i иpornost kao ple-
111eJ1a и istocпuj Heгccgoviпi. Katolicki zivalj и Popovu ра i ТrеЬiпји 
Ьiо је dosta pasivan, pometen agitacijom aиstrijskЉ porиka protiv 
hajdиckih plja(;ki i zbog aиstro-mlctacke sшevnjivosti. 

III Snat11o odmemvanje srzaga и treЬinjskom kraju tokom 
1690. godirze 

Pocetkoш 1690. godiпe Tиrci и hercegovackiш kгajevima koji sи 
gгanibli sa шletackim osvojenim zemljistcm пе samo sto sи drzali nao
ГlJZaпe snagc пеgо sи se nalazili и pokreta, posebno kad је rec о prela
zima na brdskom terenи. TreЬinjski aga DZin Ali (Zinolia) Ьiо је iza
bгan za hercegovackog pasu, te је otisao u Mostar kako bi se pobrinиo 
za sakapljanje ljudi.1 Јеdап konfident је prve sedшice marta dojavio 
Mlecanima и Boki da је i и samom ТгеЬiпјu sakиpljeпo 1.300 Ijиdi pod 
24 zastavc i da im је Ьiо zadatak da posedntt p1·ostoг preko reke. Oni 
su se odmaћ poceli гaspшcc1ivati ро susedпim selima - и Jaпjevu njih 
30, и Volиjakи 40, ll Potama 30 i и jos cetiri пaselja nјЉ 95; iz Dиbrov
пika iш је stalпo pristiz~la pomoc lt hгапi, narocito kt1kиruz i jecam; 
н m~nastiги i u пekim dгиgiш иtvн1enim mestima пalazio se pasa sa 
:·natnim snagama; tLt se nalazio i jedan zid od sиlюmedine sa palisa
clom i jarak sirok pet stopa; zbog izbot·a bega za ller·cegovackog раsи, 
zapovedпiStvo пасl оdЬгапоm Ьilo је predato Govedarovicи; mada је 
garпizon Ьiо mnogobrojaп i sпabcleveп, njegovi pгipadпki sи stalno 
s tгepeli а noci Slt iш se pгctvaralc Lt bdcnj<1.2> 

Тај poverenik javio је 15. шагtа da sи Tttгci izvrsili ргераd па 
пlietacke polozajc kod tгupa Nonkovica, da sи oteli 50 goveda i 300 
glava sitnc stoke, da sи sproveli (;etiгi pastira, da sи dva borca па mle
tзckoj preclstгazi poginиla no i cla sи Tиrci imali 30 ranjenih.3> То је 

37Ј G. S t а n о .i с v i с, Jugosloveнske zemlje, 353. 
зsЈ A-SANU, Pct·nzicevi ispisi, n• 9295/86, Venecija 15. WII 1689. 
1) ASV, ћоv. cla t..:п<Ј с da IШIГ, Пl:t.a 669, kotorski Yaш-edni providur Р. Do

!1;t~lo 18. II 1689. 111.''· 
2Ј A-SANU, Pct-aziccvi ispisi, п·· 9295/91 ос\ 1. III 1690. 
ЗЈ A.J:hiv Herceg-Novog, PUMA, s''· VII, 11" 589, Novi 20, III 1690. - Konfident 

је M«rinovic (lsto). 
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izazvalo neke hajdиke iz Gralю''" da sidи и mcsto GlaYska. Na to sи i 
Dиbrovcani pojacali snabdevanje Treblnja.•> 

Prve dekade maja, het·cegovacki pasa se nalazio tl TreЬinjи sa 
dosta ljиdstva i podstican od Dиbruvcana da pгedнzme napad na шle
tacke polozaje na Caгinama (gde је zapovedao Filip Adami). Nastиp 
se oeeki\IЭO devetog nоеи, ра је ла pozicije tгebalo tlpиtiti Perastane 
sa dve ga1eote da иcvrste odbrantt.51 ОЬгt situacije dogodio se tokom 
maja na dгLigoj strani - pobedom Niksica nacl Tиrcima, sto је iшalo 
pozitivnog odraza. Hajdиci iz Herceg-Novog i pandшi iz ZиЬаса (koji 
su presli u mletacku sluZЬu) иzeli su na nisan saobracajnice za Тl·eblnje 
i Popovo, pleneCi zivotne namirnice i dгllgu t·оЬи. U tim akcijama za
robljen је staгesiпa tuгskЉ pandиra Milos, b1·at poznatog kneza Popova, 
Vojiпa, kojoi је Ьiо neprijateljski raspolozen prema Mlecanima. Is toga 
шсsееа kotarski pгovidиr Р. Duodo pokrenuo је pohocl na Ljttbomir.6> 

Interniranjeш pomenutog Milosa, Mlecaпi sи uticali na njegovog 
brata Vojiнa Bojkovica. Knez је poslao jedпog kalиdera и Split па pre
govoгe sa generalnim providшom Molinoш, obecavsi da се kncz tre
binjskog kraja primiti mletacko podaпstvo, ako ти se пајрге oslobodi 
bt·at. Moliпa је оЬесао knezи da се ga unapt·editi u se1·dara kad ml~
tacka vojska zauzme Popovo polje, sa stalnom platom koja се Ьiti iz
davana i Miroslavu Мilюljcevicи i Vttktt Vitkovicu, treЬinjskim knezo
vima. Oslobodenje Мilosa ostavljeno је za kasпije, jer pomenиti knezo\ri 
nisи mogli doti и Split, te sи samo dali izja,·u о stиpanjtt и podaпstvo.7) 

Da Ьi ТгеЬinјсе i stanovnike Popova po lja цveгili и svojи odluc
nost, Mlecani sн poveli niz akcija и јиzпој i isto6юj Hercegovini U 
toku noCi, 14-15. јиnа, пapadnнta sи iz ZиЬаса tri treblnjska sela (Pri
c\vorci, Popi, Poljice). Spaljcne sи cetiгi kule i nшogc kнсе, zaгobljeno 
је dosta Vlaha i 21 Musliman odпosnu Mиslimanka. Na mletacko ј stl-a
ni, jedan је poginuo а cetiri stt Ьila пшјепа, а na tuпkoj sи gиьici Ыli 
nesto veci, ractшajttCi tи i jednog baгjaktara. TгeЬinjski kraj је posle 
toga Ьiо pod pritiskom agitacija kojc је organizovao jedan kalнdeг.6> 
Pl'imenili stt tuгskи akindzijsktt taktikи sa pиstosenjem turske teritori
je, kako Ьi Turke lisШ ћгале. Као sto Sll nesto pre toga pljackanjem 
LjuЬomira нcinili da se glacl .ј nevolja javila Lt Treblnjи, tako sa napa
dom grahovskog guvcгnadura Nikole Rico-a sa 400 teritorijalaca na sela 
~аЬаг i .Fatnictt ћteli da iznшe ne sшno ТгеЬiпје пеg:о i Gacko. Роtош 
Је и~lеdю glavni иd<ll' na TreЬinjc. Njega је izveo ' 'ant·edni kotoгski 
provtduг Dиodo sa 1800 Bokelja i sa пesto najanшika, clolazeci sa Gra
Jюva: ~abor је P<?digntrt tt Zнbeima, а dva oclcljeпja su poslata ргеmа 
TrebmJи. Napad Је tako progr·amiran da Ьi sc lнiScanskim porodicama 
Ll varosi omogиcilo da se prebace па mletacku роdгисје. Jedan oc.lred 
od 400 ljudi, zauzimajuCi most па TreЬisnjici, ob~zbedio .k prelaz zivlja 
pet sela i njЉovo naseljavaпjc и роlји ZнЬаса. Potom је most uпisten 

4> A-HN, PUMA, VII, 587-7', Loгenco Koпla.гini iz Novog 27. III 1690. 
5) Isto, 506, L. Kontarini iz Novog, 9. V 1690. 
6) ASV, Prov. da terгa е da ma1·, filza 669, Kotuг, 31 . V 1690. 
7) G. S t а п о ј е vi с, Jugoslovellske zemlic, 371- 2. 
ВЈ A-HN, PUMA, VII, 127 (L. Kontaгiпi iz Novug, 15. VI 1690), 114 (lsto, 19. VI 

1690). 
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kao i nekoliko kиla i sela и okolini. Celo treЬinjsko polje Ьilo је rase
ljeno i opиstoseno, tako da sи s desш~ strane TreЬisnjice ostale samo 
d\'e kиle i manastir. Тime је rasel.jena i zemlja oko tvгdave КlоЬиkа.9) 

Prema jednoш detaljпom шletackom izvestajи, pobeda је zado
Ьijena 5. јиlа. Mletacka vojska nastиpala је od Ljиbomiгa. U isto vreme 
pritisnиti sи Ьili hrHcani koji stt se jos drzaH Turaka и Нrиpjeli, Pod
glivljи, Gorici i Zasadи, kako Ы se izjssnili za Repиblikи. Providиr Rico 
је и isto vreme sa 400 boraca napredo,,ao prema Dabru i Fatnici (izme
du TreЬinja i Gacka). Tиt·ci sи Ricijtl prвzili otpor 29. juna izjиtra. U 
okгsaju је uЬijcno dosta turskЉ boraca i zaplenjeno је dosta stoke. 
Iz TreЬinja i Gacka p1·istigla је turska vojska и pomoc. Tek 1. jula iza
sao је Dиodo iz Risna и рrа\!Си Grahova. Sledeceg dana u Grahovи Slt 

se iskupila i drнga odeljenja, nesto konjice i bгaniooi Herceg-Novog. 
Treceg jula, Kristif01· Zmajevic је sa 300 Perastana i pгipadnika seljac
ke milicije dobio zadatak da sakupi l1гiscanskc porodice и LjtlЬomiru 
da se izjasne za pokornost duzdu. Odгed је obisao sela Zagorи, Pljeske 
i Durane, da Ы se potom uputio k01. TreЫnju. U mcdнvremenu је Dиodo 
нastupio sa ћeгccgпovskom шilicijom ka tгeЬinjskom mostu, koji је 
4. jula zauzet. Јеdпо odeljeпje је ostavljeno u zaнzetom Trebinju, а 
glavnina se povukla na nocenje и ZнЬсе, iduCi pt·eko Ciceva, jer su se 
и IЋvnici <()ko toga sela jos dгzali Turci. Pгesavsi ponovo preko mosta, 
izvrsen је napad ш1 tиrskc pozicije s оЬе straпe Treblsnjice. Zauzeta 
је јеdпа tuгska pandurica, svJadani гovovi, kttle i kuce koje sи sti
Lile mo::t. Tu је srcano 1·asp1·seno 500 Tuгaka. U osam casova Ьој је 
,:е~ Ыо t·ci:ieп. Potom sи oplenjeni ћгisсапi koji su se jos driali svojih 
r:ospodaп.1 i oteraлi su u Zubce, gde sи naseljcni. Napustena su sela Ne
svijeli, Goгica, Нп.1рјеlа ра i Zasad, gdc su sc nalazile dve ku~e treЬinj
skog bega. Рора.lјепо је i sve zito u poljiшa koje se nalazilo preko 
1·ekc. ћedati sн ptamenн pomcпut.Љ pet sela sa kиcama i kulama koje 
sи mogle primiti 500 boraca. Na hriscv!"lskoj stгani tt akciji је samo je
dan poginuu а 5-6 stt Ьili i<.; kse ranjeпi, dok је guЬitaka medu Turcima 
ЬiЈо visc: medu poginulim nalazio se i kapetaп, koji је ро rangu Ьiо 
сlгнgа licnost u TreЬinjн а гаnјеnЉ је Ьilo vrlo mnogo. Ро povratku 
н Zubce, pro\ridttr Duodo је izmcdи 350 пovih [X>danika podelio 500 gla
''a kшрае i sitнc stoke, clok su 1.500 d.rнgЉ grla zadrzani kao ratni 
plen, da Ьi Ьiо рос1еlјеп шеdн hajdиke.10> • . 

Dubrovacke vlasti su se i u leto 1690. godiпe revпosno zanimale 
pгilikama н sнsсс~пош ТгеЬiпјu. U dнtgoj polovini jula poslale su jed
nog obavc<;tajca Konavljaniпa s nekim vojпikom и TreЬinje, no ovi 
stt Ьili tlћvaceni ос1 l1ajduka iznad dubгovackog sela Poljice. Konavlja
пin је na s~slиsanj~t jzjavio da smat1·a cla se н Tгebinju nalazio herce
gov·acki pasa sa 1.000 vojпika. Pasi је upиceno pismo, а u treЬiпjskim 
sC'!iшa dt~bгovaёki pJemiCi su iшa1i svog dopisnika (Prodan Magazino
,:ic). Bt1siju kocl Poljica postavio је ћajdиcki ћarambasa Savo Aпdelic.щ 

Trebinje је n;J.гoёito t1 leto 1690. godiпe zaclesiJa jos jedna nedaca. 
Biln је to kнga, koja ~с jos kгajcm mat·ta pokaza1a н jednoш susednom 

9Ј G. S t а n о ј е v i с, ]u!J,oslu••en!>ke zemlje, 370-1. 
tO) A·SANU, Perazicevi ispisi, n" 9295/95, Р. Duodo, Koto1· 10. VII 1690. 
11Ј Л-НV, РUМЛ, VII, 38-8', No\•i 24. VII 1690. · 
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selu а Ьila је prenesena iz DаЬга. Krajem a\rgнsta umi1·alo је oko 14 
osoba dnevno; umro је i begov sin i neki vojnici. Do tog vremena u се
Јој Hercegovini umrlo је od zaгaza oko 3.000 lica. Pгvih dana septem
bra sira begO\'a porodica vec је zabelezila оsаш zгta\'a. Ovih је· Ьilo i и 
trebinj.skim selima MostaCi, Poljice i dгugiш, tako da је iz saпitarnih 
razloga utvrdena mletacka pandurica па tom pravcu. Ljudi sн izlazili 
iz naselja te su pгeЬivali u dascarama pored reke. Krajem поvешЬ1-а 
stradali su i neki Vlasi, ali је epideшija pogla,тito kosila шеdн Mнsli
maпima. Oboljenje se tada javilo i н kнci bega н Ljнbomirн, н kome је 
iпасе нmrlo od kuge oko 170 ziteljaY> 

Krajem avgusta, ро naredenju gencгalnog dalmatinskog pгo,ridura 
Ьiо је zatvoren prolaz koji је sa dubгovacke teritorije vodio za Тге
Ьinје. Odrzavanje Ьlokade u selu Bjelotini i patгoliranje ро dпtmu od 
tog sela do ТгеЬinја palo је н deo Zubcima.131 

Konavljaпi su takode biJ.i deloш pod нticajem pokreta ћгiscaпske 
vojske preko granice, mada sн sami stгadali od hajduckЉ ttljeza. Po
slednjih dana jula 1690. pokrenнt је proces proti'' nekih Konavljana, 
zatvorenih zbog veze sa hajducima koji su se jюrili na RepнЬlikiпim me
daшa. Sredinom decembгa, dvojica kancelaгa sн izveli pretгes ро seo
skim kucama, kako Ьi Se pronasJO S\IC 0110 S(O SU iшаЈа trojica hajdLI
ka, inace Vlasi hercegovackog podrucja, ublj eпi 1689. godinc tt Bjelo
tinama. U isto vreme, пekolicina Konavljaпa zalila se da su im Ьajduci 
i panduri, Vlasi iz Heгceg-Novog, otimali imoviшt. U poslednjoj dekac\i 
novembra istгaga је ро nekim selima vос1епа da se ttstanovi da li је 
ko od dиbrovackih podanika sиdelovao и роЬагi kaпl\rana koji је iSao 
tl Tиrskи, natovaгen soljн iz Stona.14> 

Ono sto је Mlecane и saradnji sa Herc('govcima moglo da zabгine, 
. Ьila је njihova nedisciplina. Jedan ТгеЬinјас, па priшer, zatvoгen је kao 
vojni begиnac, ali је na zal1tev Trebinjaca pиsten, posto је oc!lezao kaz
nuY> Bilo је nepovoljnih prica о nastиpв na vојпи slнZЬll seljaka iz 
ZиЬаса, no oni sи se ipak па vreme (oko 1. пovembra) javili; пajavljet1 
је broj od 187, а stнpilo је na duznost 162.16> Zatvaranje Сю·iпа (aprila 
1690), sto је trebalo da omete dиbrovacki proшet, и stvaгi је pogodilo 
hajdнke, koji su doЬijali plate. Bez гedovnil1 plata, 1.1 иsloviшa skupoce, 
borci .iz redova hajdиka sи se dosta obladili.17} 

Hajdиci и шletackoj slиzЬi Ьili s11 zaintercsovani da dolaze Lt Du
bгovnik. Preko nјЉ је, svakako, kвga iz. tгcblпjskog kгаја januaгa 1691. 
prenesena 1.1 g1·ad pod S1·deш18> Jos i шеsеса maгta 1691. dLibгovacka vla-

12) Isto 587-7' (L. Kont:1гiпi, No\1i 27. 111 1690), 51-1' (lvaп Burovic, L.upci 
26. VIII 1690), 453 (29. XI 1690, obavestenjc harambase Save Andelica). 624-4' 
(L. Kontarini, Novi 3. IX 1690). - Vidi i: Ј. R а d о п i с, Dubrovacka akta, 1\1-2, 
19-20, 29. -

1690. 
13) ASV, Seпato, Prov. da tспа е cla шаг, filza 669, Р. Duodo, iz Kotora 1. IX 

I4J HAD, ASMM XVII s, S\1, 66, п" 2051 / 1, 8, 5, 12. 
IS) IAK

1 
UPM IX, б' (30. IX 1690). 

16> Isto, Х, 465 (2. XI 1690, kotorski pt·u,liclш· Et·ico gu,·t•tЂacluru Buci). 
17Ј G. S t а п о ј е v i с, Jugoslovenske zemlj e, 374. 
ISJ D. О r 1 i с, Dubrovacke 11ijesti о epiclemijama и Bosнi i Н ercego\fil1i u 

XVII vijeku, Nauёno drustvo ВiН, Gгat1a, kпј. li, Saraje\10 1956, 63. 
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da se zalila na Ьајdиkе da sire zагаzи ро dнbro,rackom роdrнсји, jer 
se iz Carina i sa drugih predstraza nalaze и stalnoj trgovackoj vezi sa 
V1asima LL ТrеЬiлји, gdje је zaraza i dalje vladala.'9> 

IV Hajducko ozivljavarzje akcije и jиinoj Hercegovini и doba 
stagnacije pokreta и Hercegot•ini 1691-93. godine р1·е svega 
zbog p1·isиstva mletackih neprijatelja Dиb1·ovcana 

Pocetkom leta 1691. godine aktivnost mletacke vojske isc1·pljivala 
se и napadu i pиstosenju Ljubomira. Gгahovljani sи vanгednom provi
duru pisali: »da nije Ljubomiгa ле Ьi Ьilo ni Treblnja«, sto је upиCivalo 
na to da sи Grahovljani ocekivali da се se podtthvat prosiгiti i na osva
janjc Klobuka i TreЬinja. Do toga, medutim, nije doslo, nego sи samo 
mnoge hriscanske porodice napustile te oЬlasti Hercegovine i naselile 
se na mletackom роdrисји. Pocetkom novembra, ро naredenjн providи
ra Nikola Erica, zapaljena SLL dva scla u okolini TreЬinja.'> 

U ргоlесе sledece (1692) godine, Mlecani sи pomisljali na trajno 
zauzimanje TreЬinja i Popova. Vanгedni p1·ovidиr Kotora, Erico иspo
stavio је veze sa ћarambasom svih hriscana и Ророvи, Prodanoш Ma
gazinovicem i sa knezom Milosem Vиjinoviceш, jednim od prvih tre
blnjskih staresina. Опi sи pгiћvatali da и mletacko okrilje prevedtl hri
scaпe Ljиbomira, Popova i ТгеЬinја, иz иslov da nj<ih d\юjica рriшаји 
plate i da mogll obt-azovati сеtи. Predlog је tt Veneciji Ьiо prih,racen, 
ра sи popovski i treЬinjski hriscanski prvaci pristиpili pripremama.2> 
Stvar је, na zalost, zavrsena samo t-ime sto је knez Milos sa deset ljиdi 
prebegao Mlecanima.3> 

Popratna pojava mletacke inicijative prema TreЬinjtl i Popovu 
Ьila је pljacka ћајdиkа iz ZиЬаса па racиn Dubrovcana. Pocetkom јиnа, 
pгilikom neke goгosece, oteto је 15 magaraca. Dиbrovcani sи pozvali 
Tнrke ciji sи pandиri nadjacali 60 ћајdнkа. Takav odnos nije nimalo 
smetao Popovljanima da и novoosvojenim mestima svoga podrиcja dadи 
ispasи и zakиp dttbrovackim seHma Dllbl, Strapci, Jasenici i Broknici.4> 

U leto 1692. godiпe, Mlecani su, па zahtev l1ercegovackih glavaгa, 
dozvolili nekolikim jacim ћajdиckim jedinicaшa cla se нpute prema 
TreЬinju i dгugiш mestima. Knez Мilos Vнjinovic napao је sa svojom 
druzinom, па ргiшеr, Zarkovo.5> Tada sc na udarи ћajdиckog pokreta 
naslo i Popovo. Njegovi knezovi рОЛО\'0 SL\ se obratili providuru Eгictt, 
trazeci d<t se ћajdttci nc salju н njihova sela da pljackajн; zalili su se 
sto sп se пasli izшedll dvc vatгe, - Тшаkа i ћajduka, obecavajџci 'da се 

19) Ј. R а d о n i с, Dubгo\1ai:ka akta i POI'elje, knj. IV, sv. 2, Bcograd 1942, 99. 
IJ Ј. Т о m i с, Ста Сога u I'YI!I/11! Mcиejskog гаtа, Beogгad, 171 i 336. 
2> ASV, Senato, ћоv. da te1 ra е cla mat·, filza 670, Kotor 10. VII 1692; G. 

Stanojcvic, Jugoslovenske zemlje, 376. 
Ј> Р. S е г о v i с , Nekoliko nzletackifz dok11111enata, Istoгijski zarisi XVII, 311. 

- Po1·odicama tгebiпjskil1 ћt·iscaпa koji su se sklonili na mletacko podntcje tгc
balo .ie dati zemljtt tt predelн Herceg-Novog (IAK, UPM, XII, 277'). 

4> IAK, UPM XII, 430 (9. i 10. VI 1692), 413 (пovembra 1692). 
5) ASV, Sena to, Рго\'. da tепа е cla mar, Iilza 670, Коtог 10. VIII 1692. 
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postati Principovi kad hгiscanska vojska zaиzme Воsпи; ipak, odblli 
sи da napиste гоdnи grudи. Za pгimanje mletackog podanstva trazili 
sи one privilegije koje su иzivali GrЬljani i PastroviCi. Osnovno је bilo 
izbeCi hajdиcke zalete.6> 

U susedst\ru Popo\ra genet·alni pгovidиr D. Коmаго је pridoЬio 
Neretvи. Тигсi su pobegli iz Kleka. Dubгovcani su odmaЬ_ pustili svoja 
stada и te krajeve. Posto nisu hteli placati tt·avarinи, zapovednik Non
kovic је ро Molinovoj zapovesti Llzaptio njihova stada. Sinjorija је taj 
postиpak odobrila i пastojala је da onemogиci otvaranje skele н du
bгovackom Slanom. Dиbrovcaпi sи stalrю пetacno obavestavali Tиrke 
da се se otvoriti pttt za Сагiпе. Drzali sи se Turaka vec i zato sto su 
hajdиci иnistavali пjihovu trgovinн, na ргimег, oteli su im nekи so i 
uћvatili izaslanika, koji је preko mletackog zemljista hteo krenиti za 
TreЬinje. Dubrovcani sн cak nagovorili Turke da se povtikи sa pozicija 
Caгine, ali sи oгuzjem docekali mletackog zapovedпika Bиrovica. Tur
cima su na Caгini dovlac-ili hleb iz svojih реkага i omogucavali da se 
snabdevaju Lt njihovom gradu, ali sи Mlecanima oclmah predlozili da 
zakljuce spoгazum radi koriscenja pasпjaka oko Cat·ine. Posle su Tиrke 
pozvali da napadнu na Caгine i blli sLt mnogo neraspolozeni sto napad 
nijc иsрео.7> 

Ove mletacke tvrdnje пisи Ьilc sasvim na mestи. U jesen 1692. 
godine 600 ljudi iz Herceg-Novog, sa Carina i sa ZиЬаса upalo је u tre
Ьinjsko polje, no zbog nabиjale Treblsпjice nisu mogli ргеСi pono1·nicu. 
Тштi su zapazili nastalu prazninu и mletaCkoj odbrani, ра su kod Ca
гina posli и pгotivnapad. Dva tuгska odгeda nasli su se ispred Carina, 
20. oktobra i napali sLt na Uskoplje. Nisu imali srece, jer sи se posle 
cetvorosatnog параdа пюrali povнci, izguЬivsi 17 ljиdi.8> 

Takav ishod ponukao је nadiпtendanta Ivana Bнrovica da иpadne 
~ Popovo (31. oktobra). Unistene su dve pandиrske postaje (sirom polja) 
1 zapaljena su dva ispraznjena sela, а povedeno је dosta sitne stoke. 
Opsada kнle kod sela OraЬova ostala је bez efekta. Коlопа se пiје vra
Hla pllteш kojim је dosla, лсgо је izЫla preko dubro\•acke teritorije 
kod Slanog na more.9J Bшovic пiје Ltspeo da роmосн hajduka pridoblje 
hгiscaпe Popo\ra (veCinom katolike), ali ni_je u tome uspeo zbog dubro
vackih pгstiju. Dubrovcani Sll mu se zalili, da su im ћајdисi PI'i vracanju 
popaJili i opljackali sva naselja kroz koja su pгosli; Buгovic је, пasu
prot, tvгdio da su poharane samo dve kисе, tj. onih dvaju Dubroveana 
koji SLl se пalazili u popovljaпskoj kuli. 101 Napad na Popovo и stvari ne 
Ьi uspco vec zato sto se jos и prvoj poloviпi oktobra l1ercegovacki pasa 

6) Isto, pisnю od 31. VIII 1692, u pгilogн; G. Stanojevic, Jugoslo,•enske zem
lje, 377. 

n Rad JAZU 54, 99, 100-2; Ј. Radon ic, Dubгovacka akta IV-2, 203--4 (18, 20. 
i 26. IX 1692), 214 (3. XI 1692), 218 (6. Xl 1692), 219. 

8) ASV, Senato, Ргоv. da tеп-а е da m::н·, filza 671, Kotor 6. XI 1692, pismo 
F. Лdamija i pt1kovnika Salamonica sa Сш·iпа od 20. Х и prilogu. 

9) ASV, Scna to, Prov. da tепа е da таг, filza 671, Buro,,icev izyestaj З. XI 
1692, prilog II/n"6 i pгilog VI/no36, Burovicev izvestaj posle akcije od 6. Xl 1692; 
G. S t а n о ј с'' i с, Jugosloveнske zemlje, 379. 

to> Rad JAZU 54, 101; Ј. Radoпic, DubrO\'acka akta IV-2, 218-9. 
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nalazio s vojskom и Gabeli.11
) Uostalom, kotorski vanredпi providиr н 

izvestaju 7. novembгa referisao је kako је pokret Вш·о,,iса Ьiо пeko
ristaп, i to пе samo zbog пadosle vode nego i zbog promene н drzanjн 
onill ћriscaпa Popova i TreЬinja koji sи pozivali Mlecane, ali koji sи se 
uшirili pred pokretima Sнlejman-pase.12> 

Dok se udaшa grиpa iz Slaпog nije vratila morem ll Herceg-NoY·i 
ра i sledecih dan.a, kиga koja је stalno hat·ala u ројаsн pored dиbro
vacke gran.ice i dиЬlје и Hercegovini, oшogпcavala је lakи odbran.u mle
tackЉ pozicija.13> Jedna pojediлost pokazuje da sи DиЬгоvсапi mogli 
imati иticaja па sиsedna ћercegovacka sela. Mletacke vlasti su па novo
osvojeпoj teritoriji и ime represalija ocluzimale stoku Dнbrovcaпa datu 
seljacima izvaп svog podгucja па ispasи. Da se to пе Ьi spгovelo, пеkа 
sela poпudila sн koпtгiЬuciju, s tim da se pomeшtta stoka drbl sanю 
u plaпini. Та ista sela placala su slicпu dazЬiшt i Tuгcima, i to и izn.osu 
od 37 i ро геаlа.14> 

Za pljacke koje sн tl·peli od ћајdиkа Dubrovcaпi sн zпali da se 
oduzc. Ро nalogu dvojice plemica, zapovedпika na gгani.ci, gгupa od 12 
ljudi poslata је do TreЬinja, da tu tгojica budи na vezi sa Redzepom 
Sehicem а da ostali uЬiju ћajduka Savн Miletiпog; gгupu је predvodio 
Магkо Lausin zvani Smucalo, а uЬistvo su pociпila njih trojica.15

> 

Tuгci iz TreЬinja poceli su sa mobilizacionim pгipremama vec janu
ara 1693. godine. Pre nego sto је treЬinjski beg otisao iz mesta, naredio 
је da svi obYeznici nabave dva рага opanaka i ћгаnе za 15 dana. Novi 
beg se potom pojavio, ne dovodeCi sobom novo ljudstvo sa strane. 
Dubrovcani su Ьili па vezi sa t1·eЬiпjskim begom, kome su obecali da се 
izгaditi sticaпje misirskog pasalt1ka, i cla се doci 8.000 Arbanasa i 50.000 
А1·ара. Beg је пagovestio da се и tom slucaju ocistiti Hercegovinн ili се 
h~·iscane pretvoгiti u :o?lj~, па сешu _је :adio ranij~ be_g DZ.i~ Ali.16

> ~rе
dшош fеЬrнага, tl'ebШJSkt beg uриtю Је dubrovackoJ vladr svedocan
stva (»агz«) о pгaktikovanom nepгijateljstvtJ pt·otiv dubгovacke dгzave 
od stгane mletacke milioije.17J 

U prvoj polovini aprila 1693. ЬагашЬаsе iz Herceg-Novog, ZнЬаса 
i sa Carina pr·eduzeli su ро viSoj пaredЬi вovi pгodor н Popovo. Pr·e 
ofanzivc, dнbгovacki tгgovci, naгoci to dva Ьгаtа Dшicica, dovнkli su 
braпiocima. Popova zпatnн koliciлн pirinca, soli i psenice. Skupili su 
l1riserme oko jedne kule i odatle sн se s oruzjem u гukаша boгili protiv 
l1ajducke vojske pod mletackim z<tpovednistvom. Гred оvош kuloш tro
.iica Ьriscana sџ poginula а шnogi SLl Ьili t·anjeni. Dнbro,rcani su пaro
cito Ьili osetljivi рrеша Ьajclucima н Car·inama.1~1 Pred sam nastнp ћajduc-

IIJ ASV Senato Prod. da tепа с da mю·, filza 671, pгilog VIII нz n"35 
(pisшo pгimijeno 14. 'х 1692). 

ш [sto, л"36, N . Егiсо, Коtог 7. XI 1692. 
I3J lsto, п'Јба, N'. Егiсо duZdu, iz Коtога 9. Xl 1692. 
14> l!>to, n"37, N. Erico, iz Коtоп.1 2. XII 1692. 
151 Т sto, pгilog V ш. n"40, F. Adami N. Eric~1 14. XII 1~92. 
Н•Ј ЛSV, Seпalo, ГГО\' . da te1·a с da 111а1·, f1IZa 671, pпlog u_z akt Ьг. 42, prevot! 

sa c i1·i\ickog pisma Sa\rt: Aпdelica koto1·skoш vanгedпom pгovidl..!r'-:1 od 6. II 1693. 
liJ Ј. R а d о п i с, Dubr01mcka akta IV-2, 243, 257 (агz trebШJSkog bega koc! 

(\LJbгovackog prec!sta\rпika и Carigгadll) , 277. . •. . 
ISJ ASV, Senato, P1·ov. da teгra е da ша1·, f1lza 611, n"45, N. Епсо 14. IV 1693. 
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kiЬ kolona mnogi su otiSli u uubt·ovacko Slv.no а Turci sa svojim poro
dicama pr~ko TreЬisnjice. Nv.glo nastнpv.jш:~, ~ајdис~ sи нspeli d,?- ~ 
Oralюvoш Dolи zaplene а potom zapale namirшce koJc sи Dиbrovcaш 
dovukli na ime pomoCi. Porcd kuce 11 kojoj se hrv.na nalazila, dizala 
sc kula u koju sи se zaklonili l'a7.!iciti Dиbrovcani ра i jedan od Dиro
viCv. iz Slanog. Рогеd pomenиte tгojice, pod tom kиlom паsао је sшгt 
i harambasa Jovo Cvjetasinovic а sestorica sи ranjeni. Prilikom роћоdа, 
Ьajdttcka vojska је spalila mпogo sela, savladala је otpor Pv.ndнrice u 
kojoj se пalazilo 40 Turaka i папсsепа је steta kneztt koji se povezao 
sa Dubt·ovcanima. Pritisak је uvecan kad је pridosla pomoc sa mcteriza 
iz Cariпa. Ргi nastupи i vracanjп pohodnih trupa, DиЬго\·сапi sи se tru
cJili da oшctaju prolaz. Kod dubrovackog scla Mrciпa нbili stt 11 naгod
лih vojnikv. sa Cariшt i uopste mletackog podгLtcja. Рогеd toga, pomo
gli su Тшсinш kad su o''i nastиpali protiv mletackЉ tшра na zubac
koj га\Ћiпi.19Ј 

Pгotivuclaг па ZLlbce izveli Sll pasa Redzep Seћic i Hasanagv. Vaisic 
iz LјиЬiпја, posto SLI pгethodno ti·eЬiпjski Tuгci s\'Ojc porodice preba
cili u LjнЬinje i Stolac. Рге ulaska u boгbti, ljudi sн bili izmireni pla
tama. U ravnici пastllpilo је sto konjanika i oni su иspeli da ugrabe 
nesto stoke. Potom је nastttpilo oko 300 tшskЉ pesaka. Zubacki hajduci 
Ьili sи Ьгојnо mnogo slaЬiji. Рисnјеш iz topa sigпalizil-ana је opasnost, 
ali se ljudi nisu koncentrisali, nego sи se rv.sprsili sve do treЬinjskog 
polja, а пcki SLI se brinuli da sklone stokи. U tom darmaru uЬijeno је 
7 а zaroЬljeпo 7 boraca na шletackoj Јшјdисkој stran-i. Меdи treЬiпj
skim hriscanima koji sи Ьili akreditO\,.ani od Tиraka, isticala su se Ьгаса 
Vitoгovici, koji su mnogo pomagэ.li Tшcima lt TгeЬinju i ЬШ su na 
vezi sa Dubro\'caniшa. Harambase su se trиdile da пајрге ove uЬiји. 
Drug·i sи mnogo stradali kad su н mktackom proti\'nastнpи Ьili gonje
ni ра sи se skloпili и jednoj lшli koja је Ьila poшsena. U tom роћоdн, 
TreЬinjcima su se pl'ikljucili i Popuvljani i LjиЬinjci а mozda је Ьilo 
i oнih iz Ljнbomira, i to zato sto SLt hajdнci s'•ima пјiша S\'Ojiш zase
dama нgгozili promet dobaгa.~G) 

ћ·е polюda, prvЉ dan<:l "pгila i tш·skc protivпavale, kotoгski vaп
redni pгovidш· је hvatao vezu sa staгesiпama tгeblnjskЊ hгiscana pis
шeniш pttteш. Knezovi Tн:binja, Ljнbomit-a i Pljesaka иpиtili su od
go,,oг Et·icи na пjegova pisma od 2. fсЬгнаrа I 693. Izгazili sи misljenj~ 
с!а Ы kod Мlссапа imali bolje regнle, tc su zeljи za slobodom sћvatali 
kao pгelaz pocl duzdevu vlast. Sшatrali sн da Mlecani treba <.la im ириtе 
pasose kojim bi se lako kгetali а пе Ы mogli Ьiti zaгoЬljeni, Ьilo па dш
нш, Lt lшci ра пi tt borЬi, нiti Ы moglo Ьiti ucinjeпo kakvo z1o njilюvoj 
stoci i roЬi. Tгazili su jedv.n takav pasos i za 200 kопја kojim Ьi pre
neli vosak iz Mostaгv. и Slaпo. Опi su и naseljiшa grиpisani ро 10-20, 
ali Љ је ipak Ьilo oko 400 kuca sa 600 ljadi sposobnЉ za oгuzje. Kne
zovi Ьi zadrzali postojeci polozaj. Tv.ko Ьi se люgli privиCi i hriscani 
Ljttblnja i DаЬга. Zalili su st: kako su Тшсi za vгeme zime koja se 

19} Istu, izv~e~taj l1ш-ап:Ьаsс iz Novog, Сю·i11е i Zubaca 22. IV 1693. 
20) Isto, pгilog 1 i Ј [ tlok. br. 46 (24. IV 1693), Kuve]jiC Ericн od 18. IV 1693. 

i snslusaпje Yojvode Sa\'e Aпdelica iz Zubaca od 9. IV 1693. 
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zavrsavala nшoge poguЬili и Popovu. Namcito su Ьili kгvolocni пjilюvi 
konjanici ро drumoviшa јег SLl svakaku culi da је pt·ispeo sa шletacke 
st1·ane vojvoda Duka Jaksic, tc su l1teli da sprece tajno okupljanje i pre· 
пosenje poruka. Odgovor su potpisali: Vuko Vitгovic, knez TreЬinja; 
Duka Ararsevic (?) i Simo Nikolic, knezovi Zagorja; Milija Zotovic, knez 
Ljubomiгa, Ivan Stjepanovic, knez ОЬш·аm (?) i Niko Jokanovic, knez 
StrebЉova (?). Odgovor је napisan na sastaпku kпezova koji је odrzaп 
u Ljubomiru.21J 

Nove poгuke poslao је kotorski providur staresiпama Ljubomira, 
Popova, ТrеЬiпја, Zagorja i Pljesaka 30. aprila, kad је Pгodan Magazi· 
novic odlazio svojoj kuCi u Treblnje. Prodaп se sastao sa Jovom Nikoli· 
nim, bratom kneza Sime iz Zagorja, Savom VasiljeviCem, treЬinjskim 
vojvodom i Bajom Petrovim, takode staгesinom u TreЬinju. Oni su u 
ime svih drugih staresina, koji nistl dosli na sastanak da ne Ьi Ьili otkri· 
veni, izjavili da su spremni da stupe pod шletacku vlast . .:tko se obra
zuju dva korpusa ljudi (jedan u TreЬinjLl, drugi u Ljuboшiru), kojima 
Ьi Ьiо cilj odbrana od Turaka. U slиcaju пastavka operacija, knezovi 
su izгazili zeljи da vide u Neretvi nekoliko fиsta, koje Ьi mogle da 
иplove, s obzirom da Ьi se jos neko vreme odrzavala visoka voda. Sta
resine Ьi trebalo da doЬijt• zemlje i to и sиsedstvu Herceg·Novog, gde 
Ьi Ьili sigurni od turskih upada. 1 kuce koje Ьi doЬili sluble Ьi za nji
hovo izdrzavanje. Za neko vreme tгebalo Ы da budu osloboёl:eni zemljiS
nih dazЫna i carinskog placanja. Njihove povlastice trebalo Ьi da budи 
sHcne priVIilegijama Perastana. Postojeci kapetaдi zadгzali Ьi se nad 
odeljenjima od 25 do 30 ljudi. Ovakav odgovor uglavili sн knez Vucko 
Vitrovic, рор Mario Ivovic i jos trojica нgiednika iz TreЬinja; iz Popova 
knezovi Mirosav i Jovan KnezoviC; •iz Ljubomira knezovi Milija Zotovic 
i Vнjat Petrovic, vojvode Petar Grиjic i Marko Barbakaпovic i jos je
dan; iz Zagorja Dиko Acacevic (?) i vojvoda Simo Nikolic; iz Pljesaka 
ili Duraпa kдez Ivaп StjepanoviC i vojvoda Vojin Dнcic i iz sela Trjeb· 
ljaka knez Milija J<ovanovic i voj,roda Niko Jokanovic. Na to su pгistali 
i drllgi, ali Magaziпovic •nije znao imena njihovih staгesina.UJ 

U drиgoj polovini јиnа, и jednom manjem naletи spaljena је tиr
ska kиla и treЬinjskom selи Gomiljanima а potom i neka sela kod 
Ljubomira. Sprovedeno је 49 ljиdi s njilюvim porodicama ri naseljeno 
na mletackoш podrllcju.23J 

U tokи avgиsta 1693. godine, kotorski pгovidиr Erico је иsposta
vio veze sa treЬinjskim kalиc1eriшa ргеkо njihovog igumana; nagovarao 

21Ј Isto, prilog 1 tlZ akt od 19. V 1693. Ivanu Bolici; G. Stanojevic, Jugoslo· 
veпske zemlje, 38~1 . 

22) ASV, Senato, Pro'' · da tetтa е da mar, fiiza 671, prilog IV akta br. 49, 
saslusanje Prodana Magazinovica iz Kotora 20. V 1693. - Pгilikom MagazinoviCe
vog bor-avka u Trebinju utrpao mu se u drustvo Dubrovcaлin Niksa Andretic, ispi· 
tivajuCi ga о eveпtualnoш шletackoш napadu па Tгebinje i da li Ьi izdrfala neka 
kula Alagica (lsto). - Gl. Stanojevic (Jнgoslovenske zemlje, 381-83) pretpostavlja 
da је prethodпo oclrfaп glavarski zbor tt Тt·ebiпju i da је ла njemu tra.Zena ле 
vise samo knezinska sanюuprava nego aнtoпom.ija triju oЫasti sa zajedn.ickiiГ 
guvemadш·om. 

23Ј ASV, Senato, Prov. da terra е cla mar, filza 671, n•SO, N. Егiсо duidu 22. VI 
1693. 
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ih је da (njih 34) predu pod zastittt »Krilatog lа\'Э« . Time se htelo ttti
cati па pravoslavni zivalj, koji Ьi pod turskoш vlascu ostao bez duhov
nika. Preseljavanje је pocelo dolaskom kпeza iz Popova, Vucinova, koji 
је kod Turaka sluZ.io kao jedan od najuglednijЉ bttljttbasa i ciji је brat 
godinu dana ranije postao duidev podanik. Kaluderi su dosli s nekim 
porodicama koje su smestene u okolini Hcгceg-Novog. Monasi su sme
steпi kraj јеdпе crkvice i doЬili su zemlje da Ьi se mogli prehranjivati?~> 

U poznu jesen iste godine, kotorski pгovidur N. Erico prihvatio 
је predlog harambasa da se izvcde diverzija u treЬinjskom kraju, ali 
s tim da ne teriti driavnu kasu. Razlog za preduzimanje akcije naden 
је u tome sto је pasa u meduvremenи ponovo podigao kulu na mosttt, 
koja је u tokн leta Ьila porusena ро Ericovom naredenju. Porast Tre
Ьisnjice takode је Ьila povoljna okolnost da se seljaci do reke vise oslo
bode i udrufe.25) 

U poslednjoj dekadi novembra, hajduci iz odreda g1-ahovskih ha
raшbэSa, Vojina Marinovica i Pavla Magazi11ovica, pгilikom toga po
hoda upali sи i na dubrovacktt teritoriju i oteli su nesto sitne stoke 
dubrovackim seljacima iz Plata. Ргс toga, u prvoj polovini meseca okto
bra, harambasa Miladin JezeгkoYic, i pored izricite zabгane guverna
duгa na Carinarna, upao је na dubгovacku teritoriju; harambasa је de
gradiran i osuden da vesla na galiji. Hajdиci sa vojne stanice н Caгi
nama SLt i svercovali stoku iz Hercegovine и dubrovacku dr.lavu: oni 
Ьi preuzimali marvu na Gralюvн i na Carinama, naplatЉ bi trosarinu 
н Herccg-Novom i porom bi stoku pre\'odili u Kona,,le; mcdu tom sto
koш bilo је i takve koja је Ьila plen_26> 

V Mletacko osvajanje Tl'eЬinja, Popova i Donje Neretve 
и sklopu velikift i11icijatiJJa 1694. godi11e 

Od proleea 1694. godiпe, Mleca11i su vodili zestoke borbe uglavпom 
na Neretvi, zauzevsi sredinorn јиnа Citluk i Gabelи. Osvajanjem Citlиka 
postigщrta је veza izmedu osvojenih mletackЉ teritorija и Hercegovini 
i onih u Dalrnaciji а dubrovacka clгzava opkoljena је sa kopnene stra
ne. Kad su mletacke trupe prispele u Citluk, nюralo se opredeliti hri
scansko stanO\'nistvo koje jos nije priћvatilo mletacko podaпstvo. Glavni 
staresiпa ZazaЬlja, preko kojeg su dubrovacki karavani odlazili ka Po
povu i Ljиblпju, Miljenko Knezic prisao је Mlecanirna!1 

24) Isto, n•53, Erico iz Novog 25. Vlll 1693; G. Staлojevic, Jugos1ovenske zem· 
lje, 383. 

25) Isto, n•58, N. Erico duzdu, 6. XII 1693. iz Kotora. 
26) IAK, UPM Х, 650' (22. XI \693, Adami iz Grahova); XI, 592-608 (18. Х, 

13. XI 1693); Х, 590 (28. V 1693), 590' (28. V 1693), 591 (28. V 1693). - Dubrovatka 
zalЬa Ericu: ASV, Senato. Prov. da tе1та е da mar, f. 671, n' 58, pt·ilog IV, V (od
govor Erica, iz Kotora 3. XII 1693), VI (saslu~aнje haгamba~c и Carinama 3р. XI 
1693). 

1) G. S t а n о ј е v i с, Jugoslove11ske zemlje, 383; Istorija Crne Gore III-1,210. 
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Sredinom marta, Mlecaпi sи џz pomoc vojske iz istocnoheгcego
vackiћ plernena zaиzeli neke tгeЬinjske kule (koje nistt dugo zad1·zali), 
ali varos TreЬinje nisu mogli osvojiti."> 

Tokorn рюlеса 1694, vise znakova је ukazivalo da se i Tuгci pгi
premaju za obracиn s Mlecanirna na podrиcju Hercegovine. Ро naredЫ 
Porte, Popovljani su imali da se sakиpe kod Ljиbomira, da Ьi kolone od 
Ljиborni1-a i Gacka posle u gonjenje neprijatelja. Napad је, rnedut-im, 
izostao.3> Na osnovtt saslusanja jednog Muslimana (20. aprila), Ьilo је 
potvrdeno da se pripreme vrse i и Trebinju; Redzep-pasa trebalo је da 
prodre ka Carini.4> 

Odmah ро mletackom zauzecll Citlиka, jedno 'Odeljenje mletacke 
vojske spиstilo se tt Ljиbomir, gde sи prcdate plamenu dve kule и koji
шa su Turci izginuli. Mletackoj pokoгnosti privedeno је 55 hriscanskih 
zitelja sa st'Okom. Stanovnistvo Popovog polja, plaseci se nastupa mle
tacke vojske, predloZilo је placanje danka Mlecanima. Generalni provi· 
dur Dolfin nije pгihvatio ponudu, odgovorivsi Popovljanima da се ih 
smatrati nept·ijateljima dok se ne odvoje od Тш-аkа.5> 

Poslednjih dana jula 1694, pocele su pripгeme za pohod na Tre
binje. Sledecih dana, sopraintendant Ivan Burovic cernirao је иtvr
deno mesto Ljubinje. Najpre se potLJkao sa 200 Turaka koji SLt pruzili 
otpor na polju, ispred naselja. Potom је upao и selo i popalio је kLJce 
do шesnog trga, gde su se nalazilc kule. Tu је zaroЬio 15 Turaka i sa
kиpio bogati plen u пшоgоЬrојпој stoci. Potom је posao na Ljиbomiг, 
koji је branila kиla pase Sehica, sa posadom od 25 ljudi, medu kojima 
se nalazio i jedan Arbanas, rnletacki podanik. 1 tи је paljevina Ьila naj
vidljiviji svedok pohoda. Knez TreЬinja, ро prethodnom sporazumн, 
ornoguCio је preuzimanje kule koja -se nalazila na njegovom cuvanjtt. 
U selu Zasad Mlecani sa uspeli da slome odbraпu kula, gde sи poginuli 
njihov komandaпt i deo posade. U selu Mostacima, Berovic је uhvatio 
i poguЬio 40 TL1гaka.6' Turci su proterani iz dve kule na TreЬisnjici. Od 
utvrdenih lюmpleksa oko TreЬinja ostao је sarno manastir s desne stra
ne ponornice, koji su Тш-сi jos pre гаtа pretvorili 1.1 tvrdavu. Mletacki 
mineri oborili su veCi deo utvrdenja, а Burovic је zapalio pasinu kиlи. U 
Dubrovniku se vec 17. avgusta znalo da su Mlecani zaиzeli TreЬinje а da 
se pasa sa narodnom vojskoш (milicijom) povukao ka LjuЬinju. Mle
cani ga nisu sledili, nego sи se okrcnuli Popovu, gde su odmah (pre 
17. avgusta) zagospodarili Dracevom, posle cega nije moglo Ьiti sumnje 
da се posesti i ostatak Popova. Posle osvajanja tvrdave-manastira, po
cetkom septembra, staresine Trebinja i Popova izjavili su generalnom 
providиru pokornost i odanost. Providur је glavnom knezu Miroslavи 

~> Ј. Т о m i t, Ста Gora и vreme Morejskog rata, 261. 
З) ASV, Senato, Prov. da terra е da mar, filza 672, А. Marcelo, iz Kotora 1. V 

1694; pismo Jurja Salamonica od 17. IV 1694. н prilogu; Isto, n•, Kotor od 8. VI 
1694. 

4> ASV, Senato, Prov. da terra е damar, filza 672, Kotor 1. V 1690, saslu§anje 
Jusufa Omurovica u Kotol"U 20. IV 1694. 

5> Isto n"12 od 9. VII 1694; G. Stanojevic, Jugosloveпske zemlje, 383--4. 
6) ASV, Senato, Prov. da terra е da шаr, filza 672, n•l6, А. Мю·сеlо iz Kotora 

6. VIII 1694. 
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Mihailovicu odredio veliku platu od deset dLtkata шesecno. Tako је naj
zad i ТгеЬinје palo u гuke Mlecana.7

> 

Osvajanjem TreЪinja, Popova i КlobLika (L1 istocnoj Hercegovini) 
okoncani su veliki pohodi 1694. godiлe, ali пisu zavrsene borbe cak ni 
te godine. Тim posedanjem је ipak zakljuceno teritorijalпo sireпje Мlе
сапа, а пastalo је doba mletackog нticaja Lt oЬlasti Neretve i и preo
stalim krajevima istocno od пје.8Ј Naredпe godiпe Ьiсе od zпасаја i za 
јасапје privi-ednih veza izmedu Boke Kotorske istocпe i juzпe Herce
goviпe. 

Odпosi и Neretvi takode pokazujLt znacajпi rasplet krajem 1694. 
godine. Тај kraj pre morejskog rata Ьiо је Lt privredпom pogledtt ири
сеп па tlsce Neretve i па Dubrovпik. U оЬа pravca tada se prostiralo 
mletacko podrucje. Tamo је hriscaпsko, роsеЬпо stocarsko stanovпi
stvo Ьilo иgrozeno, ра је Ьilo prinudeno da radi па svom prikljuceпjи 
mletaclrom posedи. Da Ьi se ubrzala odll1ka L1 tom smisll1, upravljeпa 
је hajdиcka akcija и pravcu Neretve. U prvoj poloviпi пovembra, 200 
G1-ahovljaпa haralo је и oЬlasti sela BitLш i PoJjica (пedaleko Neretve), 
otevsi 700 gгla stoke razne vrste i opиstivsi polja. То је izazvalo tur
ske trиpe, koje su se pripremile za protivofanzivи. Da se ovo . onemo
guci, sadejstvovale sи dve galeote па Neretvi и funkciji artbljerijske 
baterije, а kavaljer Ivaп Bиrovic koji је zapovedao pohodom, isterao је 
pomocu 800 seljaka i odredom od 147 koпjanika Turke iz пjihovih 
r·ovova - prethodnica. Turci SLt pokazivali veliku osetljivost prema mle
tackom posedovaпju Citluka, smatrajuci da Ьi im povracaj tog strate
gijski zпacajnog pookta otvorio vrata i za posedovanje ТrеЬiпја.9) I 
pocetkom proleca sledece godine kшzili sи glasovi da Pecanac Mahmud
begovic (Begoli) sakиplja и AЉaniji ljt1dstvo da se povrati Citll1k.10> 

VI TreЬinje, Popovo i dm1ja Nиetva и se11ci »Krilatog lava<c 
169~99) 

Gotovo petogodisnji period шletacke vladaviпe Ll donjoj Heгce
goviлi prosao је bez spektalшlarnih dogadaja. Prv·i zadatak sastojao se 
и odb1-aпi пovog osvojeпja i и obпovi privrednog rada u tim oblastima. 
ProЬlemi sи iskrsavali i zbog odпosa izmedtt hajduka pljackasa i mir
пog dubrovackog podгucja. 

U prvoj polovini јиlа 1695. hercegovacki pasa koji se nalaz·io и Ne
vesiпjи пameravao је da izvrsi prepad u pravcLt Treblnja i Popova. Zbog 
toga је kotorski pгovidиr naredio knezн Milosи iz Popova da zapovedi 
tamosпjem zivljи da se sa stokom skloпi ll kakvo sigurno i skrovito 
mesto.'J Od параdа nije Ьilo nista. 

7) G. S t а n о ј е v i с, Jugoslot1enske zemlje, 384; Ј. R а d о п i с, Dubrovacka 
akta IV-2, 363, 365. 
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8) ASV, Senato, Ргоv. da teгra е da mar, filza 672, в"21, Novi 29. IX 1694. 
9) Isto, n•24, А. Marcelo 14. XI 1694. 
10) Isto, n•ЗI, А. Магсеlо iz Коtога 12. IV 1695. 
1Ј IAK, UPM XIII, 623, 11. VII 1695, Novi; Sl. Miju§kovic, Pleme, 33. 



Sredinoш oktobra, kotorski providur гaspustio је osam ceta garni
zona u Carinama (а) zat·o sto se gt-anica pomeгila daleko na zapad ј (Ь) 
da Ьi pripadпici tih ceta гodom iz TreЬinja pojacali odbranu svoga 
kгаја, odnosno poboljsali obradн polja. U Carinama је zadrzana na 
slгazi samo ceta Milosa Vujinovica.2J Novembra 1695. godine tнrske vlasti 
su resile da malobгojnim Turcima koji su se zadrzali prema Popovu 
stalno uznemiruju tu plodnu ravnictt i da tako najbezbednije urede svo
ju odbranu.3J 

Jos februara 1695. kotшski providнr Alvize Магсеlо obavesten је 
da su neki Zubci пapali ј opljackali pogranicno dubrovacko selo Mrcine. 
Hajdиci н Zнbcima пalazili su i pгvih dana apгila •izgov<Ore da ttpadajн 
tt bogato dиbrovacko podrucje. Dнbrovacka vlada se zato opravdano 
zalila na postиpak 'Гоmа Kнmjeгovica, ћајdнkа iz zubacke postaje pro
tiv МЊа t'urina, dubrovackog podanika.4J 

Zasluznim naгoclnim prvacima mletacki zapovedпici odШivali su 
se dodeljivanjem zemlje. Generalni providur Daniel Dolfin, na primer, 
dodelio је (aktom пapisanom u Citlнku 16. јuпа 1696) Dmitru Nikolicu, 
bratu Баја Pivljaniпa 12 kanapa zemlje u selu PodgИvlje (u treЬinjskom 
kraju) i ostecenu kultt koja је pripadala Mиstajbegн Cerimagicн; porez 
na вjive i vinograde imao је da placa ћercegnovskoj kom<Dr.i. lvan Pre
sevic i njegovi bratiCi Avakиm i Vojiп (sinovci beogradskog episkopa 
Simeнna PI-esevica) dobili sи, pored ranije dodeljenih im 15 kanapa, 
jos jedan kanap oranice i viпograda и TreЬinjtt, s tim da dazЬine ta
kode рlасаји fiskи и He1·ceg-N<Dvom. Sam pomenLiti beogradski episkop 
Simeиn doЬio је (maja 1697) vinograd u selи Valmac, и predelи Pod
humnica, 1koji је ranije pripadao Resulagi Babovicu.5> U Neretvi 
znacajna је poюdica Ьila Nonkovic, ciji sи clanovi drzali polozaje u 
Кleku, prema dиbrovackoj drzavi, i u kиli а Hutovн. U strategijska 
mesta pored Hutova (u ZazaЬljLl) spadali su i Kotezi i Dracevo (u Po
povu) i brda Ljнbomiгa.6J 

Mletacke pozicije u donjoj Ne1·etvi i dalje su pomagali vlaski pe
saci iz Ravnih Kotara. U jesen 1696. pгitekli su odbrani Gabele, preva
livsi peske 200 milja, о svoш kruhu.7

' 

U toku 1697. Dubrovcani su se takode morali nagadati sa hajdu
cima. Магtа meseca dato iш је 60 dиkata na ime potpunog raskusuri
vanja. Novembгa шеsеса, hajduci SL1 ipak pljackali stoku и Konavlima.8> 

Pocetlrom septembra 1697. Ivaп Bиrovic је u TгeЬinju pripremio 
zbor naroda, na kome је saopstio proЮlamaciju doЬijenu od kotorskog 
providиra. Deset dana su knezovi pripremali naгod za zbor. Dosao је 

·--~ :"4Ј 
2> IAK, UPM XIII, 847 i 848, 13. IX 1695; Sl. Mijuskovic, Pleme, 35. 
З) ASV, Senato, Prov. da tепЋ е da mar, filza 672, n"45, А, Marcelo, Kotor 

1. XII 1695. 
4Ј HAD, ASMM ХVП s, sv. 58, А. Marcelo iz Kotora 20. 11 1694. m.v.; n•1994j4, 

Z. Barbaro vanrednom providuru iz Novog 10. IV 1695. 
5) В. Desnica, IKU 11, 324-5, 332, 343-44. 
6Ј RAD JAZU 253, 134-5; Rad 54, 112-3; Ј. Radonic, Dнbrovacka akta IV-2, 

439. 
7) В. Desnica, IKU 11, 339 i 341. 
11 HAD, Cons. rog. CXXXV, 73 (22. 111 1697), 147 (29. Xl 1697). 
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i knez Dragutin sa ZиЬаса. Pr.evecleп proglas knezovima је procitao 
Prodan Magazinovic. Akt se ticao odnosa Ьivsih hajdиka prema dиbгo
vackom podrucjи i oznacavao је kazne koje се se primeniti. Na zЬоrи 
sи se javila pojedinacna miSljenja da tгеЬа slati poslanstvo и Venecijи, 
da se govori о vlasnistvu drzavnih zemalja, da se ne Ьi desilo da se ona 
prodajи Dиbrovcanima ili Tt1rcima. Pominjan је neki Dиbrovcanin koji 
је natovaгio drvo na konja i иopste Dubrovcani, kojima Ы trebalo sek
vestrovati imovinu zbog napada pиskama na tri vojnika. Sava Magazi
novic је иkazao na neprihvatljivost takvih predloga.9> 

Jos juna 1698, dиbrovacki konzиl и Carigradu, Lиka Barka, pod
l"abпo је izlagao Portinom tиmacu i diplomati Aleksandru Mavrokot·
datи о dиbrovackim granicama, govoreCi da је mletackim osvajanjem 
Herceg-Novog i Gabele kao i Popova, nekad zijameta poгodice Cengic, 
Dubrovacka Republika potpиno otklonjena i otcepljena od Osmanlij
skog Carstva. 1 aиstrijskim predstavnicima (novembra 1699) smetale 
sи mletacke pretenzije ne samo и Dalmaciji nego posebno tl Neretvi sa 
Gabelom i ёitlиkom, и Ророvи i Herceg-Novom.'0> Те politicke pozicije 
Ьilno sи иticale па opredeljivanje katolickog zivlja и donjoj Hercegovini, 
koji је kasno i s mиkom prilazio Mlecanima i Ыо protiv njihovih ћај-
dиkа. · 

98 

9) A-HN, PUMA, XIV, 9, Nikola Burovic iz Treblnja 7. IX 1697. 
tO> Ј. R а d о n i с, Dubrovacka akta 8V-2, 472, 490. 





ZUSAMMENFASSUNG 

TREBZNJE, POPOVO UND DAS GEBJET DER UNTEREN NERETVA 
JN DEN HAJDUKEN-KдMPFEN ZUR ZEIТ DES MOREA-KRIEGES 

Dic siidlict1e Њ~1·zegowina, \·on de1· Neretvaшi.indung Ьis ласЬ Herceg
-Novi hatte sclюn \vah1·end der Кашрfе mit den Uskoken von Senj (1537-
-161Ј), die iЉer DLibrovn·ike~~ Te~тltoriLtп1 .vordrangen, und i~ Kreta-Krieg 
1 ,vischen Venedig uпd der ТшkеЈ sehr gelltten. Im Мо1·еа-Кпеg (1684-99) 
\\•urde sie ecћtes KriegsgeЬiet. Iп с\еп ct·steп Kriegsjaћren griffen Haiduken 
аш dcm GcЬiet \'On den Iпseln iЉег das Dubrovnikcг Land an, fiihrten 
Menscћcn ttnd Vieh foгt. Nacћdem Herceg-Novi 1687 duгch Venedig erobert 
\VOr<len \.VЗГ, \\'31" das G~Ьiet \'ОП ТгеЬinје aus Ricћtung Herceg-Novi, uber 
Meterizi und Сах·iпа, st:indigen kriegerischen Einfatlen ausgesetzt. Die Dub
rovnikeг II<~lfen den Ti.iгken lange Zeit mit Nahrung, Munitioп und Beratern. 
1111 Oktobeг 1689 kapitulieгten die Verteicliger von T1·eblnje, aber die Ve
н~zianer hielten sicl1 in de1· erobe1·ten Stadt пicht lange auf. Im Laufe des 
Jah1·~s 1690 "'urden \viedeг inteпsive Kampfe шn Treblnje gefiihrt, die erst 
durch das Auftr~toп der Pest zuг Ruhe kamen. Von 1691-93 gab es hier, 
zu einer Zeit relativer· Kampfesrul1e, uuf dem HauptkriegsgeЬiet Korjenici
-Gralюvo--Gacko, Aktioпcn der Haiduken. 1694 besctzten die Venezianer im 
Rahmen gгоssегсг дktionen das Gebiet der unteгen Neretva, Popovo und 
Тl·eЬinje. Die letzten Kriegsjahгe ,·cгliefen in dieser Region ohne spektaku
ta•·e E1·eign,issc, cs ga\) nur Z\viscl1enfШie an der Grenzo von Dubrovnik. 

Wiillre•1d dieses Kr·iges, uz\v. besonders 1688, \Varen Eifersuchteleieп 
Z\viscћen Vcnedig und O·sterrcich zu beobacћten, deп·n ''ОП Dubro\rni•k aus 
agiticl·ten, besondcrs iп Popovo, osterreicblschc Agenten. Das \VЗГ auch der 
Hauptgпшd dafuг, dass Popovo ··clativ spat iп den Kt·eis der Befreiungsak
tionen gelangte, \•iel spatet· als d·ie Stammesgгuppen der \liehzucћter (Nik
;ici, Ba.njani, Drobnjaci), die \riel hungrigcr \Va1·en und durch Solidaritat 
b.:sscr ''erbunden. Als allgemeine Regel ist festzuhalten, dass sich die ortho
doxen Hcгzcgowiner der Venezianeгn niiherten und die katholischen den 
osterrcicltiscћ .. ш Agenten, die aus Dub1·ovnik kaшen. Durch die Nachbarschaft 
mit Dubro\•пik, \vegen der Hilfe, die dic Dtlbro\•n iker den Tiit·keп ge\vahrten, 
kащ cs 1691-93 c1·neut zu Ka.mpfhandlungen, wot·auf die Strasse von Dubrov
nik nасћ Тl·eЬinje Ziel konzentrierter Angriffe \VUL'de. 

Diese Arbeit \Vurde auf Grund uпve1·0ffentlichten Archivшaterials aus 
Veneclig, Kotor, Dub1·ovnik uпd Herceg-Novi gcschrieben, wobei aber nicht 
das gesamte Material, das in Dubrovnik vorhanden ist, veпvcndet wurde. 
Die gleiche Dokumentation \\'Urde vorher teЉveise \1ОП folgenden At1toren 
Шt· Obersichtcn genutzt: G. Stanojcvic, G. No,•ak, Sl. Miju~kov4c, Ј. Radonic 
und В. Desnica. 
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