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НЕПОЗНАТИ ИЗВОР О ПОКУШАЈУ ЗАУЗИМАЊА БЕОГРАДА 

ПОЧЕТКОМ 1788. ГОДИНЕ 

3абелешке учесника појединих догађа

ја у нашој историографији ни ДQ данас 
нису у потпуности проучене. Оне, међу

тим, скривају понекад занимљиве, често 

драгоцене податке о збивањима наше про

ШЛОСТИ и проналазе се на местима где их 

истраживач не би 'Ни очекивао. Такав је 

случај са архивом породице Турански, ко

ја је припадала племству 3емплинске жу

паније у севеРОИС'ГОЧЈној Угарској. Војни

ци ПО позиву, чланови ове породице веко

вима су учествовали у ратовима, које је 

Хабсбуршка монархиј-а водила по СВИМ 
бој'иштима Европе. Војевање појединих Ту

ранскихост'авило је трага и у њихов'Ом 

породичном архиву у којем су се сачувала 

писма, која 'су поједини чланови ове пле

мићке породице, у различито време, упу

!",вали са ратишта својим рођацима. Тај 

драгоцени архив депонован је између два 

рата у Мађарски земаљски архив, где је 

почетком 1945, приликом опсаде Будимпе
ште, великим делом уништен.1 Утолико ве

ву вредност има дело "Историја породице 

Ту,рански" које је објављено 1938. године, 
дакле - пре уништења поменутог архива.2 

Эа ,нашу историјску науку та је књига дра

гоцена јер ,садржи доста занимљивих по

датака .о операцијама у -току аустријско

-турског рата 1788-1791. године, који је 

код нас познат под именом Кочине краји

не. з Аутор поменуте књиге доноси одлом

ке из писама Николе II Туранског, у који
ма он извештава своје 'о току операција 

аУС'I!ријске војске против Турака. Тако је 

14. II 1789. године, писмом из Новог Сада, 
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известио оца да су га унапредили за за

ставника и затражио од њега 300 Форинти 
за официрску опрему. Неколико месеци 

доцније, такође га је обавестио о пребаци

вању своје јединице, Надаждијеве реги

менте, из Сомбора за Градишку, а почет

ком -августа, саопштио му је вести о суд

бини -неких зај.едничких познаника.4 

Све то не би имало за нашу па ни за 

општу историју неког већег значаја, те чи

тава преписка Ник-оле Туранског не ~и 
привлачила нашу пажњу, да се у једном 

од његових писама није дотакао акција 

А)'Iстријанаца око заузимања Београда по

че'rКОМ 1788. године. Ради се 'о добро позна
том покушај у, да се Београд заузме на 

препад. Идеја о заузимању Београда .на 
препад бил·а је стално присутна у .ратним 

плановима Аустрије 18. век'а. Кад ј е осам

десетих година тог столеhа рат с Турском 

био на помолу, аустријска команда оживе

ла је те своје планове. С обзиром на стра

тешки значај Београда и ефекат који би 

његово заузимање имало у даљем -вођењу 

рата, Аустријанци ,су посветили пуну па

жњу извођењу 'IlOr подух:вата. Аустријска 

врховна :команда -стала је на становиште 

да је то најподеснији начин да се домогне 

града. Још пре избијања рата, децембра 

1787. учињен је покушај да .се Београд о

своји на т-ај начин. Међутим, због тешких 

метеоролошких и хидролошких прилика, 

тај покушај је пропао. Наиме, због вели

ког :водостај-а, војска се није могла ,одјед

нам укрцати .код Нових Бановаца, где је 

било њено зборно место, него је полазила 
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етапно, један одред за другим. Због јаког 

ветра и густе магле, акција се одвијала 

неповезано, лађари су изгубили оријента

цију, па се лађе нису могле скоощентриса

ти на одређеном месту. 

Све је то у историографији добро по
зна'Го.~ Турански се у свом писму, наста

лом у Сремским Карловцима 17. јануара 

1788. године, осврће и на те догађаје. Али, 
за неуспех аустријске вој'ске, он наводи 

други узрок. По њему, за пропаст су били 

криви дађари, који су се напили и са за

кашњењем допловили.6 

Тешко је улазити у Ta"fHOCT OВQг саоп
штења. Његова тенденција пре открива 

субјективно тумачење једног од учесника, 

него објективну истину. Мало је вероватно 
да је један нижи официр докучио стварне 

разлоге негативног исхода, тог доста 'сло

женог подухвата под Београдом. Много је 

вероватније, да је верзија Туранског једна 

од оних уобичајених прича , које увек ко

лају међу обичним војницима, па чак и 

међу нижим ,официрима у случај у неуспе

ха неке акције. У таквим случајевима о

бично се проналази кривац; овом Пiрили

ком били су то "пијани лађари". 

Међутим, и после овог неуспеха, ау

С'I1ријска команда није одустајала од своје 

намере да Београд заузме на тај начин. 

Истог дана, кад је Никола Турански писао 

ТО писмо, 17. јануара 1788. изведен је дру

ги покушај заузимања Београда. Као да 

ТураНСКЈ1 алудира на ово, пишуhи 'свом 

брату да ће ускоро чути велике новости. 

Али, 'Ни други покушај није донео резул

т·ате. 7 Ако је веровати Туранском, Турци -су 

у међувремену утврдили град са 50.000 вОј
ника, па су Аустријанци почели да увиђа

ју потребу систематске опсаде Београда. 

Турански ,међутим, у томе није учествовао, 

јер је заједно са својом региментом, преко 

Новог Сада и Сомбора био пребачен на бо

санско ратиште, где је, под командом ге

нерала Лаудона, учеС1'вовао у нападу на 

Бихаh и заузимању Босанске Градишке. 

Нак-он завршетка борби у Босни Турански 

је са својом јединицом прекомандован на 

бојиште у Влашку. Том rrРИЛИКQМ, он се 

нашао у Београду, почетком 1790. године.8 

Иако -одломци из писама Николе 11 
Туранског не доприносе у већој мери ПQ

знавању ове епизоде аустро-турског рата 

1788-1791. године, они бацају занимљиву 

светлост на схватања учесника тих догађа

ја. Проучавање таквих, наизглед ситних 

вести, може да допринесе бољем упознава

њу менталитета појединих фактора који 

су деловали на нашем подручју. 
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AN UNKNOWN SOURCE DEALING WIТH ТНЕ TRIAL OF CAPTURING 
BEOGRAD АТ ТНЕ BEGINNING OF 1788 

Вотае Gavanski 

In this рарег the author gives considera
tion to ап оссигепсе from the Austrian-Turkish 
war 1788-1791 . In this connection Ье makes use 
о! the da-ta taken from а letter of Nikola Ти
ranski which is preserved јп ехсе1'рts. In this 
lette1' ТU1'апski informs his relatives about the 
t1'iаl of the Austrian headquarters јп December 
1787 to take Beograd Ьу assault. After Ти-

" 

ranski's account, this t-ry failed because the 
boatmen, who had to transport the Austrian 
troops to Beograd, were drunk. 

ТЬе author of this article does not agree 
to this statement, but јп his орјпјоп the letter 
concerned gives ап interesting insight јп the 
atmosphere in the Austrian сатр at Beograd јп 
the winter о! 1787- 1788 . . 


