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" Пис.ма српских конзула 'rпртшшао 'сам први пут 'пре двадесетак 
~одипа :У \Архиву 'Се'Кретаријата '.и'Н.острапих посљова 'Ју~осљавије. Не
.ма сумње 1да су она, по 'свом значају и садржипи, још (гада !n.љепила 
.моју ,rпажњу. Аљи, мој ;дета.љап рад па проучавању, ;ксероксирању, 
прикупљању ;и 'rпрекуцавању (ових архивских доку.мепата .мoiyh је 
био ,тек када су опа (дефипитивно (препесепа у државни ~Архив Соци
ја.љистичке Репуб.љике Србије. 

Пошто са.м копстатовао да .сва та ко'f'.зуљска 1,пис.ма (извештаји) 
од ;1890. до ;1912. (~оди'Не (Нису ;пубљикова'На, rnpucтytiиo :Са.М њиховом 
хропо.љошком систематизовању у , два , основnа i рукописа. Први је 
управо овај рукопис, који обухвата вре.ме :1890-1900. ~одине. У овом 
периоду 'српски :конзуљи у 1Iриштини би.љи су: !Лука :Маринковић, 
Бранислав Нушић, \Тодор Станковић и Светислав Симић. Дру~и, 'п,ак, 
рукопис односи се па посљедњу деценију '.турске в.љадавине на Косову, 
између ~901. и \1912. >~одине. ;У .том 'вре.менско.м интерваљу, конзу.ље у 
Приштини 'представљаљи icy Миросљав Спа.љајковиh, песник !Миљан 
Ракиh, и дру~и. 

Аутор 
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1. ПРЕТХОДНА РАЗМАТРАЊА 

" На:юон освај,ања Србије 1459. године, Турци су 1521. годmrе отели 
Београд од Мађара, а затим наставили продирање према средњој 
Европи. На путу к:роз пано!Нlску раmтцу, поново су се, ко~ Мохача, 
су1юбили оа гла:вн1ином мађарске војске ИЈ 1ш:та:с1:рофално је поразили 
1526. године. Нешто касније, покоравају целу Мађарску. Сређивање 
прилика у широюом па1I:юrнском базену 11рајало ј,~ четИ!р'И децеrиије. 
А после тога, турски цар Сулејман Величанствени и велики везир 
Мехмед паша Соколовић усмеравају турску војну силу према западу. 
У том походу Ту\l)ци се под Сигетом сукобе са хрва11ским баном Ни
колом ЗришсlКИм и 1с1атру га 1566. годиње. Али, ту умре Сулејман: 
Величанствени. 

Требало је заТIИМ да ;цротек;не 117 година, да би Турци поново 
кренули у !Нова освајања. Овог пута циљ на1Пада била је аустријска 
престоница Беч. Под Бечом се туЈРСКа вој ска пр:икупи, опколи га и 
отпочне жестоко тући. И баш у моменту кад је престоници претила 
смр11на опашюст, приспео је у пmюћ пољсюи краљ Јан Собјески ч 
напао Турке са ,свих страна. У тој огорченој борби Пољаци сломе 
Турке и LНаnнају их у панич1ю бекство. 

Од тада, па надаље за чита:ве два н:ареД1На (IЗека, Ау;стриј:а је 
помно пратилru политичку и војну стратегију Турсюе, и са своје 
стране предузимаља одговарајуће мере обезбеђења. Већ 1686. године 
аустри}сюа војска напада Турке у Уларсхюј и заузима Будим. Даље 
борбе Аустријанаца с Турцима наст.1mљају се према југу Мађарске, 
кроз Панонију и лреко Дунава у Орем. Борбе 1с Турцима биле су 
мучне и крваве, али 1688. годИiНе турски одреди 'СУ тю'l1иснути црек:о 
Саве. Сада су АуС'Гријанци спремали удар :на велико турск::> утвр

ђење - Београд. 

За rнаредНи ·юк војних операција кроз Србију, и према Нишу и 
Скопљу, послужићемо се нашим аутентичним иЗ1Ворима, који потичу 
из тога доба, а :кюје је LО1осле другог светског ра:та марљиво ТiрiИ

купљао са разних страна iНaillI пис<ац Милорад ПаЈНЈИћ - Суреп. И те 
већ давно пожутеле и избледеле r:uaJПиipe успео је Панић да прочита 
и да обј,ави у 'СШIОМ делу "Кад су :жИЈви завидеЛЈИ мртвима". И, ево 
шта је о тим борбама између Немаца (Аустријанаца), Мађара и Срба 
с једне И Турака 'с друге стране, неки од наших писмених људи 

тада запиаао: 
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"Године 1688 сабраше се Немци и Срби и Угри и пођоше сви 
заједно на велИЈки Београд. И сметО1ше се ови Турци, и сва Маке
;::..ониј а узмути се и еам Цариград. И сна арпска земља подиже се и 
побегоше у горе. И с:ви Турци бежаху у Цариград. А српск.и војници 
који су били под Београдом у царсюој војсци, ти сви дођоше отуд 
и сабраше се уједно. И би пук в•елики. И разделише ·Се на три дела 
и ,разиђоше се по свој земљи с;рпсrоој и створише борбу љуту с 
Турцима, који 1Су бежали и К'Оји нису бежали. и бише ·Се цело лета 
и целу зиму до· пролећа. И паде од обојих велиIЮ мноштво, без броја. 
И по свима градовима српск.им, и по свима селим:а, и IIIO путев:има 
и по гараМЈа лежаху телеса мртвих, и ваљаху се главе људске, тур

ских људи и ·српских. И те године (6. сеrrте1УЈ1бра 1688) узеше Немци 
Београд. А потом на друго лето посла цесар војску :на Турке, и сви се 
Срби сабраше за rюмюћ цесару и пођоше од Београда за с·ю врста и 
сретоше се с Турцима на реци Мора~ви. Не издржаше Турци и побе
гоше. И тога другог лета сабраше ·Се опет Турци и оwм веЗ!Иrр пође 
са свим силама царским и сташе под град Ниш. И ту дођоше ња 
њих Немци и Орби, и поразише их јазвом зјело великом и нагнаше 
их на реку и подави се Турака много у води (14 септембра 1689). И 
запленише Немци: .сву коrмору и све топове турске отеше, и многе 

(даље) градове узеше и о'Гидоше секући Турюе до rюља Македоније". 1 

Аустрија се у Србији атре,щстављала К;<Ю избав1итељица хришћан
ских народа од турског јарма. Наив1Ни Срби веровали: су у то, па ли
стом устану уз аустријску вој-ску против Ту,рака. Но, на њихову 
жалост, аустријске јединице претрпе пораз юод Качаника, а у При
зрену умре командант војок:е Пикюломиније. То Аустријанце демо
ралише, па запале Скопље и отпочну повлачење. А за њима нагрну 
Турци. 

У српском народу завладала је тада паНЈика, јер се иза борбених 
турских јединица, кретала посебна казнена екопедиција, сrастављена 
од нередовне војске и свакојаког олоша, зва1ног башибозук. То су 
биле гомиле зликоваца реrрутоваЈНЈих из разних народности Отоман
ске империје; који су, као потурчењаци, овоју nрипаднюст исламу 
,цоказивали тако, да поробљене народе подвргавају разним мучењима, 
убиствима, пљачюи, отимачи:НЈи, силовању. То су, заправо, дивље 
хорде које су узимале мушку децу из срmск:их домова и одводиле у 
неповрат, а српске кћери упућивали у своје ::юареrме. 

У боју код Кача,ника Турци су изненадили Немце, односно Ау
стријанце и у широ:к!Ом фронту продрли на Косов10. Турци су зароб
љене Немце пуштали, а сав српс:кrи народ ~стављали по:д мач -
младе одводИЈ]И у ропство, а старе давили и секли. То ужасно време 
очевицдац је 'забележио овим узвицима: "Ох, 'ох, ох, уви мње! Љути 
страх и беда ... Уви мње, љуте туге". Било је толико очајно да су 
људи призивали у помоћ ·смрт, а ,не жив•от. На манастир Дечане 
похитао је паша Гащли, '<!овек из суседног арба,нашког племена, и 

1 Милорад Панић - Суреп: Кад су живи завидели мртвима, Издање 
Београд, 1960. 

8 



1 

" 

Споменик српским јунацима, изгинулим у боју с Турцима 1389. године 

опљачкао манжтrир, а игумана Захарија (од бола и туге) отерао у 
смрт. 

Док се то збивало око Дечана, пећки па'11ријарх АрсеНЈИје Чарно
јевић узмицао jie за Немцима ,са много орпског народа. Бежали су 
како је ко Nюгао. Неки су одмицали пешке, неки на коњима или ко
лима. И та:кёо доспеше под Београд, 'а одатле наставише пут чамцтvrа 
уз Дунав - све до Будима града. Избегло је укуп:но 37.000 фамилија 
и исто тоЛИЈко војника Срба у аустријској вој,сци. А ево како је један 
сапутник и сапа'I1НИiк те бежаније видео и ондашњим језиком записао 
ту велику српску трагедију. 

"И паки, беху сиа последња, тешка, нужна и усилна времена" 
"И тюю дост бист в ДНIИ тие совакупљениа и соједињениа србскаrо 
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народа". "Сего 110да на:ставшаго Ту~рци уд8iрише у зимн.о временја, 
изненада, незна11и Немцу, за јеже Немац беше вој1ску рwспустио по 
квартиру; и тако нападоше Турци н:а Приштину :вrнезапу (изненада), 
и Качаник. И тогда Турци, не '11ражећи ни гдрава. ни крива, но све 
сабљи предадоше; и МIНОге Немце 0·1~пустwше на ве:ру, а Хiристиани 
(Срби) :многи rюпибоше и rюараше сја, и МЈiюги Rарод хри~стиански 
заробише". "Ох, ох, ох, горко уви мње! Љуги е11рах и беда тогда 
беше; матер от чедех раздвај,аху, а от оца ·сина; младе робљаху, а 
старе секаху и дављаху. Тогда, на се человеци смрт призиваху, а не 
живот, от прокле'11И ТУiр:а:ка и Татара. "Уви :м:ње, љуте туге! И пашто 
приватише Ага.рени, тогда подиже се на 'МОНЈЭЈстир Дечане паша Га
шли от фис Гашу и плени игумена, еле жива остав.и, и коначни~1 

запуегением мана~стир остави. Игума1н жив бити, '11рети дн престави 
се игумен Зах.а:рије". 

"Того пролећа патриарх Арсеније Чарноевић из Пећи даде сја 
бегу уз Дуна:в эа: Немцем, с неколИЈюо владика земље србскеј1е, и 
иноци многи 1от сеја предели, и народ 1србс:юиј мног, мужесюи пол н 
женсюи, дадоше сја бегу rc патрrиархом уз ДуЂ:ав за Немцем" ... 
"37.000 фамилиа и толико во военују службу цесару вступили". "В 
том же рати биот велико пленение и расхиштение и запустение всеј 
сербској :3·емљи - градовом и варошам и селам и монастирием зго
релим, јакюж{:; и нашем ~vюн:астиру Раваници ... Тагда Турци о,ц.крише 
олово с мон:аС'rира и одкриurе и покров оловни скинуте. Малому же 

нашему НЈароду јемши сја бегу уз д"ЈiНасв: једњи ЋЈа лађах, и:нм же на 
коњих и на кољеаНЈицах, друзи же пеши јакоже (као) а:з сиромах. 
qетрдесет днеј бист нам пут хождение". "А Срби уђоше сви у чамце. 
А би чамаца до дес,ет хиљада и rrобегоше сни реком Дунавом, уз воду 
и дођоше под npa~ Будим . . . "И :ми ЖЈитељи МОНiастира Рав1а:нице, с 
моштим светаго иже во ца,рја ЛазаЈра србскаго П1Ридох0tм и ·свелихом 
сја (насеЛ<И!СМо се) в некое место зовомо Сентандреа, а и:ни зваху 
Свети Андреј. ДоЦро место за дребИ'Валиште. И ту соградихом хиже 
как магохом, и црков воздиr~охом од древа близ брега дунавског". 2 

Када су бројна српска домаh.иiнства к:ренула за патријархом Чар
нојевићем, на К:осаву је настао известан в·а1кум. У опу~стеље српске 
домове и 'Напуштена ~имаwа уеељавали 1су се махом Арбанаси и Турци. 
О тој великюј ,сеоби Срба на~ш rюзнати држав1НЈИК Јован РисТ1Иh запи
сао је следеће: "Побожни и родољубиви патријарх имао је F!lајбољу 
намеру: да послужи своме народу, .напустивши орпско земљиште, v 
које 'се надао да he се опет моћи повратити, :но његова се нада није 
испунила, а п;разнИЈНе :кюје су Срби у С11арој Србији начинили, попу
ниле су ое веfi'и1Fюм елементима ту~рским, арнаутским, па и цинцар

ским". 

Њо, осим поменутих емиграција, бивало је стално појединачних 
иљи групНiИХ сељења из Србије у земље "преко". Ово у толико пре, 
што је граНЈица између Турске и Аустро-"Угарске била Сава и Дунав, 
гра:ница дугачка и слабо IЮН'Гролиса:на. ВаЖЈНо је да је у xvrп веку 
придошлица Срба било свуда од pe:rre Саве до Будима. Многи од њих, 
који у новим ж:иво'I1ним условима нИiсу имали могућности да се ослоне 

2 Исто. 
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на своју е'!1Ничку јачицу, мењали су веру и националност, та:к?, да је 
од тих миграционих кретања на север, остала да живи Во.1водина 
и Срби на територији некадашње аустријске Војне гр~ице. 

Ваља иМЈати у виду да је у време освајажа ОрбиЈе од стране 
Турака, Косово било најгушће насељени юрај и :>ЮИТница средњеве
ковне Србије. "У великој сеоби Срба са Косова 1690. 11одине, са r1атри
јархом Чарнојевић.ем кренуле .су, углавном, имуh!нlи:је фамилије: а на 
Косову је остала да живи многобројна српска сиротиња - раЈа, да 
трпи свакюјаке зулуме Т~рака и њихов:и:х iПОмагача потуречењака, а 

потурице су, како народ вели, увек биле гаре од ТурЧИIН!а. "У то нас, 
уосталом, уверавају МЈногобројни писани из.вори - наши и стрrаrни, 

као и .архивска документа. 

Поисљамљени народи и етничК'е групе, имали су по правилу низ 
привилегија. Због тога су они били драстични према •својим ·сунаро:д
ницима из којих су потицали. Они су им рушили и спаљивали бо
гомољ·е и друге споменике културе, да би тиме доказали своју nrривр
женост и оданост корi1!Ну. Тако је бИЈВЈало :и у нашим крајевима. По
туррчењаци су се трудили ,ща истребе своје су;нароДНИЈке који нису 
х11ели да приме и~слам. 

"У средњем :Веку, за владавине Турака 'на Балкану, вера 'је била 
једина удеологија која је зближавала људе. Тада у Турској није 
постојало политичких пар'I1Ија и њихових програма. А Турци и по
турчењаци били су фанатизовани верници и вој1ници, или су се из 
користољубивих разлога правили да то јесу. З.а'Го су они огњем и 
мачем 1Ширили мухамеданство. Ко међу rюкореним народим:а није 
хтео прими'Dи ислам, односmо турску веру, био је презрен као прост 

рајетин и третиран као непријатељ. Рајетину је поклоњен живот, да 
би радио и плаћао многобројне дажбине турском цару и свом .спа
хији. 

Турци су користили сваку погодну прилику за НЈасилно турчење 
раје. Међутим, било је и до6ровошног турчења од стране вљастеЈiе 
поробљених народа, да би на тај начин сачувала ~своје земљишне 
поседе и друге привилегије, које је раније имала. И у суседној Арба
нији зна11ан део стано'Вништва примио је тур•ску веру. По томе о:шюву 
Арбанасима су била доступна 1V11нога висока места у отоманској др
жавној хијерархији. Многи међу њима постајали су паше, му11еса
рифи (начелници), гувернери, аге, бегови, crraxиje и читлук сахибије. 
Спахије су имале и своје сељаке на поседу - рају, чипчије, који су 
радили за свог аграрног господара. Те чИiпчије на Косо1Ву 6или су 
махом Срби. А тешке дажбине, :iroje су они морали давати у новцу 
и производима, бивале су узрок разним немирима, но Турци су их 
драстично угушивали. Турци су често пута баш Арбанасе употребља
вали за гушење буна међу хришћанима. 

Сада rce поново враћамо новој rсрпюкој недаћи. Аустроугарска је 
поново отворила рат с Турцима у време између 1716. и 1718. године, 
и добила га. Више од двадесет година после тога, Србију су под оку
пацијом држале аустроугарске трупе, да би 11а иста армада, најездом 
Турака с jyria, окрену ла леђа и бежала Г!lреко Саве и Дунава. За тим 
фаталним Аусчжјанцима поново је бежао ·српски народ. И опет .су 
настала нова страдања народа пред зверским налетима Турака. Опет 
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раз81рања села, паљевине, пљ:ачке, вешања, убиства, набијање живих 
људи на коље, силювања. Зар после толикiИх nогро:ма тај српски 
иарод и даље пос'Dоји? Да, да, и не оамо што постоји, него ће поче·г
ком XIX века подићи револуцију за своје кон:ачно ослобођење од 
Турака. Но, пре тога, вратимо се опет наведеној књ'ИЗИ (Кад су живи 
завидели мртвима) Милорада Панића-Суреnа, да видимо шта су нам, 
онапю узr~редно и фрагментарно, забележиљи наши људи о догађа
јИlV!'а од велике ~сеобе до васщрснућа Србије у првом у~ста~нку. Почнимо 
са ИН!вазијом Немаца (Аустријанаца) против Турака. 

"Сего года (августа 12) поиде Немац с војском, со си.лоју l\11Ногоју, 
у Срем презимова. Тогда rнароду у предели сеи, Сремској и Бачкој, 
бист велика тегота :воршпаном, возећи ~сено, заб и брашню и rтрову~нту 
у табор под Земун:'' ... 

"Послаше (Немци) катане србске и поараше Лешницу и упалише, 
и многе Турке rюбише, и многи плен добише катаЈНе и ајдуци. Вист 
:комендант nред њима Вук Исаковић оберштер и Трифон капетан 
Исаковић" ... 

"Сего пролећа поиде Немаца от Белиграда со силују на Турчина, 
и освоји Ниш HelV!laц, и отуду поиде Немац под Видин" ... и ничто 
не .получи (Немац на Видину), но поиде натраг Нишу, а Турци за 
њима ... Тогда многа скорб бист христијаном, и парабоштение и пле
нен:ие од Турков" ... 

"Тог да се и Косово плени" ... 
"Избеже Немац проклети из Ниша. И тогда Турчин прииде и 

исече и пороби 630 христиана, 1737. месеца октомбра 1." 
"Одоше Турци опет под Ужице и !Прид ЊИ'М'а Ибрахим паша 

Алиnашић из Скопља и узеше га на виру. Одпра'!1И'Ше цесаро:ве људе 
к Београду, а што је била раја турска извишаше Турци, изсикоше и 
у робство !Немило оюреиуще". 

"Знаменоју что јако везир Хајваз Мехмед паша прими на 1739 
года августа 6 Д:fre (по старом) в недељу ·славниј Серrвии Белград. 
Тоrда и куr.а бист" ... 

1737-1738 - "В тој рати ла11риарх Арсение четверти, пекски, 
да:не се бегу, и шњиме народ мног, ИIНоци мно11и и владика нишки 
Георгие Поповић, от сеја предели, од Пећи, и Њовог Пазара, и од 
Косова, и сва Сервија, дадоше сја беI1ству уз Ду~нав за Немцем. Тогда 
мног народ христиаНiски Турци заробише и у плен одведоше; тог да 
бист с1юрб и жаЈiост велија, и :приид·е патриарх с народом у Бели
град, и сва армада немецка прииде под Бе.лиград" ... 

1756 - "Побише се проклети АрНЈаути, монас'Ilирски воевода по
гибе, М'ОНастир се много глоби и беда вел-ика бист в тое времј.а и 
много изгинуше Харнаути", - записа својеруЧЈно ђакон у Дечанима 
Јоан. 

1806-1817 - "На че11.ири миЉ1а од ПриштИЈН/€ стадосмо се лети 
уз један 'поток пун нанесених стабала шумских, а на једну миљу 
даље спустисмо •Се у царство смрти. Да би досадио хајдуцима Бећир 
паша беше запалио непрегледне шуме, којих један део ;већ беше 
претворен у пепео, а други још гораше, тако ·да смо ми кроз три 
миље кроз rюж;ар, 'К'оји ее ус'!,'ављао малко nред вароши Гњила
ном" ... Од Гњилана ка Куманову "опет почиње слика јада и пу-
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Пећка патријаршија 

с11оши. Све беше или ,спаљено мли у огњу; јеДНЈИ се дело:ви шуме 
крхаку са страшном треском, а друге истом хваташе огањ". 3 

Борбе између Срба и Турака за владе Карађорђа, трајала је 
десет година, Србија је била ослобођена. Али 1сrюљне околности .нису 
ишле на руку устаницима. Турска се у међувремену лишила ратова на 
другим странама пространог царства и велику војну снагу концентри
сала против Србиј,е. Вођа устаника од 1804. до 1813. године Карађорђе 
Петровић одлази из Србије, а ,следеће 1814. годиње народ српски води 
у нове окршаје с Турцима војвода Милош Обреновић. Међутим, ко
мандант туrрске вој1ске и будући београдски везир Марашљи Али 
паша склопио је 1815. гоДИЈНе са КЈНезам Милоше споразум о пре
станку борби, повратку устаника свој,им домовима и давању Србији 
извесне самоуправ1е у унутрашњим пословима. Отада па до 1839. го
дине Милош Обреновић је непрек;идно био врховни юнез Србије. Али, 
Турци су дефинИ'11ИВНО оти:шл~и из Србије тек 1867. године, за владе 
његовог сина Михаила Обреновића. 

У једној е:щюпској престоници писале су новине, посље успеха 

Срба у првом орпском устанку, одпри:лике ова~о: И гле чуда, један 
народ који је због ,с~илног угњетавања и честих масакра од стране 

мухамеданаца, био нестао оа карте Европе, одједrном се појави као 
феникс из пепела. Странци су стварно имали разлога за овакво 

дивљење, јер човека уЖЈасава сама помисао да је владавина Турака 
у Старој Србији (Косово и Санџак) трајала близу 500 година. А а:ко 
разгрнемо наше архиве, видећемо какве су ове але у XIX и ХХ веку 
покушавале да овај мали, али храбри на1род на Балкану, униште. 

3 Исто. 
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Мухамеда1нци, а и разни други, нису Србима давали ни тренутка 
мира, почев од пропасти ·старе ерпске државе, па ~све до ко:начног 

ослобођења од Турака 1912. године. Непрестано су се :над њима сме
њивали разни облици терора као што су: прогонс'I'Во у Азију, оти
мање .мушке деце, отимање и турчење орпских дев-ојања и жена, 
пљачке, силовања, отимаН>е земље, кућа, дућана, воденица, паље
вине, итд. 

2. ОСНИВАЊЕ СРПСКОГ КОНЗУЛАТА У ПРИШТИНИ 

То 'ШТО 1Се дешаваЈю кроз дуго11рајrни период робовања, понав
љало се чак и крајем дев,9•11нш:стог и почетком двадесетог века. Наша 
архивска истраживања о геноциду 'над Србима на Косову, од стране 
Турака и Арбанаса, у времену од 1890. до 1912. године, то неминов,:Iю 
потврђују. Благодарећи чињеници, што је краљеЂина Србија у дане 
обележавања пе'l1стогодипrњице од косовске битк:е 1889. године, одлу
чила да у '.е!Јропском делу Турске установи неколико својих пред
ставништава (конзулата), међу којима и Конзулат у Приш11ини. Да 
она тада није то учинила, ми би са.мо у глобалу знали о патњама 
косовскмх Срба. Овако пак, од српских конзула, који су радили у 
Приш'Гини, остали су нам конкре'IIНИ извештаји, белешке и путописи 
о догађајима на Косову за један временски !ИНТервал од 23 године, 
односно од 1890. до 1913. юдиње, када је Конзулат престао са радом. 

И заиста, конзулска писма, која су интерполирана у ову књигу, 
показују сву ,суровост, којом су Арбанаси мучили, убијали, спаљи
вали, пљачкали и до истребљења гонили Србе 'са Косова; наравно, 
уз помоћ својих подстрекача Турака и турске власти уопште. 

Конзулатом .су управљали одабрани људи, којима је Србија 
тада обилавала. Њихова је осно'Вна дужшост била да достојанствено 
предтсављају своју земљу у средини у којој су се налазили, затим 
да шти'l1е своје су1Народнике од зулумrа Арбwнаса и Ту;рака; да отва
рају школе и развијају просвету и пропаганду по инс'I1рукцијама 
Министарства иностраних дела Србије и, ;најза:д, да редовно подносе 
детаљне извештаје о стању у области у којој .раде и живе. 

Српски КО1нзулат у Приштини по~иваю је територију Косовског 
вилајета. Али, у том простQру бит1ю обележје Вlилајета чинило је 
Косово, зато му је по wему и дато 1И1М·е. Скопље је представљало 
центар одакле се управљало вилајетом (покрајИЈНом) .. У њему је седео 
валија (управитељ), који је управљао вилајетом. Он је био паша и 
њему су подчижffi!и били ·сви функционери у вилајету. 

Начелно, под компетенцију приш'I%нског конзула подпадао је 
и Санџак. Но, због к;QIМТIЈIИкова~не ситуације на Косову, влада {:рпска 
је одредила Царинарницу Јавор за политички рад у Санџаку. Њој 
је делимично помагала и Ца1ринарница Рашка, тако, да је конзул у 
Приштини концентрисао своју активност готово искључиво на Косово. 

Поред Приштине, важна места на Косову била су Пећ, Призрен, 
Митровица, Вучитрн, Гњилане и Ђаковица. У Призрену и Митровици 

14 



постојали су ру~ски и аус'Цријски конзули. У Митровици је базирана 
била једна турска дивизија, а у ПриштИЈНи се налазило седиште 
начелника округа - мутесарифа и муфтије - верског поглавара за 
Косовски вилајет. Појединим срезовима, односно казама, управљали 
су кај-маками. То практично значи да се власт вилајетска налазила 
у руюама два човека - валије у Скопљу и мутесарифа у Приштини. 

За првог конзула приш11иНЈског постављен је Лука Маришювиfi. 
Али његово службовање било ј·е кратког века, јер су га Арбанаси 
убили испред самог Конзулата 1890. године. Турци и Арбанаси нерадо 
су гледали постојање једне такве српске установе, као што је Кон
зулат. Чак су покушали да Т'а запале. А мутесариф је забранио свим 

људима, да не смеју ићи у Конзулат, "јер ј·е то капија кроз коју 
ће Србија доћи на Косово". 

После ·СМ1р'1М Маринковића за юонзула ј1е наименова'Н Бранислав 
Нушић, ктижевник. Нешто касније дошао је Тодор Станков;иЂ., па 
др Мирослав СалајковиЋ, дипломата; затим др Милан Пећанац, Све
тислав Симић и, н:элюслетку Милан Ракић, песник. Понекад је, у 
осуству конзула, ту дуЖ!ност обављао пИЈсар или драгоман КО1Нзу
лата. Својим радом, способношћу и тектичношhу, нарочито су се 
истакли Тодор Станковић и Светислав Симић. 

На истеку деветнаестог и у 'праскозорје двадесетог века, Арба
наси су још увек живели у !Племенима - фисовима. На челу ~сваког 
племена, као што су Малисори, Хсоти, Клементи, Миридити, Берише, 
Краснићи, К·астрати, Шаље и други, стајао је поглавица, старешИЋа, 
чију су реч поштовали и уважавали сви чланови племена. Поглавица 
је представљао племе у односима према другим племенима и према 

спољњем ·свету уопште. Став поглавице је по :свим питањима требао 
да одражава мишљење племена у целини. 

Док су Срби били у јакој концентрацији по сељима на Косову, 
фисови, мухаџери (дошљаци) и Турци били су ангажовани гоњењем 
Срба .са wихових стародав:них баштина. Али кад је њих понестало, 
онда •СУ се фисови почешће међусобно обрачунавали. Тако, на пример, 
крајем последње деценије XIX века дуго су 1се тукла два фИ1са на 
терену села Јошанице, недалеко од манастира Девича. Још чешћи 
су обрачуни бивали између Арбанаса муха:медана:ца и католика (фан
да). Дешавало се нише пута, да rнеко из обести стави ноћу свињску 
главу у џамију. После 'Гога су настајали мучни односи, ата чак и 
крвопролића, изМЈеђу Арба:на:са католика и мухамеданаца. 

У току времена, поред класичних гл-авruра у фисовима. чес'Го су 
у појединим срединама арбанашког друштва избијали и ·силом се 
наметали као вође појединци 'Или орга1низоване IJ)yne. 

Сва српска села на Косову имала су заједничке и врло простране 
сеоске пашњаке, 1На којима је испасала сеоска стока. Без тих паш
њака ни ј·едно село није могло опстати. Арбанжи су то добро уви
ђаЈ]и, па су насиљем и другим средствима принуде масовно одузимали 

српеким селима 'Ге заједничке пашњачке и шумске комплексе зем

љишта. Тиме је ударан глогов колац привреди села у цеЛИIНIИ. Ово у 
толико пре, што је сточарство представљало главну привредну грану. 

И тако, одузимањем и преоравањем пашњака и шума од ,стране Аiрба
наса, разорена је била привреда села. Због тога су села :нестајала, 
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расељавала се, остављајући АрбаЈRасима куће, оранице, воћњаке, ви
нограде, воденице и друге зграде. На тај начин систематски је отеран 
највитаЈЈЈНији део српс1юг станов:ни:ш:тв.а са Косова. Док је било села, 
постојало је извесно јединство и сарадња између српског становни
штва у селу и вароlllИма, постојала је е1юномска и национална пот
пора на релацији село - град. Нестанком села варошани Срби остали 
су осакаћени. 

Срби у периоду постојања Конзулата, били су претежно ч:ип
чије, које су радиле по турским и арбанашким велеnоседима ·-чит
луцима (чифлуцима) и давали одређене дажбИIН'е. Али било је и 
слободних сељака са својим властитим баштинама, које су им остале 
од старине. На њих су попреко гледали Турци и Арбанаси и !Насто
ј али да их преваром и силом преобрате у своје сељаК<е - чипчије, 
поданике; или једноставно отму целокупно имање. 

у то вpeIVIe турска власт на Косову оила је јако лабава и 'ра
щти:мова~на и, могло би се реh:и тота.тно корумnира:на, :tточев од валије 
до муфтије. Нису функционисале основне државне полуге - власт 
и законитост, rна којима је турска царевина требала да почива. У 
тањвој ситуацији владао је хаос, а поготову у једном дивљачком 
амбијенту, какво је тада биљо Косово. 

Та лабавост турсК<е управе испољавала се искључиво према Арба
насима, и то за све зулуме што су их чињели Србима. А према Ср
бима, та иста власт била је строга, подла и немилосрдна. Арбанасе 
је Турска до гуше наору:жала, а Србе тотално р.азоружала. СваЈКо
дневно су Арбанаси причињавали насиља Србима по селима и у гра-

1() 



1 
довима. Турци су их у томе помагали. Међутим, насиља Арбанаса 
биља су много већа и тежа од турских, јер је Турака било мало, и 
то углавном по градовима, док су Арбанаси представљали јаку масу 
присутну свуда - у селима и градовима. Истребљење Срба са Косова 

био је тајни и крајњи циљ и договор и једних и других. Тај обо
страни споразум почињао ј-е од султановог двора у Цариграду, па 
преко валије у Скопљу, да би се завршио у арбанашким фисов:и:ма 
и њиховим поглавицама на једној, и у главама ру:~юводећих Турака 
у :~юсовском региону, на другој страни. Нема сумње да 1су :и једн:и и 
други са тим злосрећним планом веома журили, зато што су се бојали 
Србије, да их не предупреди. У том плану било је свакако и квасца 
Аустроугарске и арбанашких центара у Цариграду, Брислу и Буку
решту. 

• Свакю веће место имало је зликовце који су ударали на српска 
села и гоњили ,сељаке да одлазе у неповрат, да би они одмах затим, 
заузели њихюве куће и земљишне поседе. Овом приликом помену
ћемо имена само неких зликоваца, који су rю злу били поз:нати ши
ром Косова. Почећемо ,са приштинским муфтијом. Он је прво био 
обичан сеоски оџа. Касније .се, по~ћивањем више власти, дочепао 
положаја муфтије, да би затим, помоћу уцена, пљачкања, затварања, 
батињања и убијања богатих Срба, постао најбогатији човек на Ко
сову, са многобројним својим чифлуцима у приштинском санџаку. 
Он је, на пример, ангажовао окорелог зликовца Дим Бурјана, да 
помоћ.у њега глоби, уцењује и убија Србе. А овај напасник је то 
јавно чинио, без бојазни од турске власти. Преко хуhумета (турског 
суда) у Приштини, Дим Бурјан је поручивао многим српским селима 
и богатим појединцима, да у одређеном року плате новчану уцену, 

иначе ће зло проћи. 

По муфтијином налогу Дим Бурјан се био о:~юмио :ња два српска 
села близу Приштине - Бабљак и Ба:бушу, која нису била т~рске 
чипчије, 'Него су имала своју земљу, а муфтија је планирао био да 
од тих села нацрави свој чифлук. Сељаци из тих села говорили су 
конзулу Светиславу Симићу овако: "Има Дим Бурјан јака леђа и 
зато он може сербез да ЧИЈНИ што хоће по Косову", а зими се Бурјан 
мирно одмарао "на безбројним чифлуцима муфтијиним", н:о највише 
у село Словињ. 

Исто тако велики зулумћар и најближи сарадник србождера 
муфтије био је Сулејмwн паша пр:ишти:ноки, командант војске. 

У гњиланском арезу (ка:зи) било је више Срба него Арбанаса. 
Због тога је ово подручје на.рочи'11о обележено кругом - за исеља
вање Срба. У томе су се истицала два насилника - Хусеин ага Ђа
ковци и Рашид ага Горанин. Хусеин је досељеник из Ђаковице, а 
Рашид из Горе на планини Шари. Ху~сеин је, између осталог, при
тионуо био пашњаке српсюог села Раиновца и раздао их сељацима 
да их разоравају и направе њиве. После тога, ,сељаци нису имали 
где напасати стоку. ;Стога оду да ;се ,жале код iкадије у Гњилане, а 
кадија им каже: "Шта могу рајо ја, кад је он силан Турчин, и нико 
му ништа НЈе мож,е. 'I1рпите, па шта вам бог да"! А Рашид ага, при
јатељ муфтијиF"f отишао је у село Доње Рудриге и узео 150 сељака, 
да му бесплатно капају, ору, жању пшеницу и кру~не кукуруз. 
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У друже ни са Арбанасима, исто тако велика зла причињавали 
су Србима избеглице муслиманске из Босне и Херцеговине, тако 
звани мухаџири (мухаџери). После одлуке Берлинског конгреса 187С. 
године, да Аустроугарска окупира ове две ПОЧЈајине, многе мусли
маnске породице то пису могле поднети, па су се у великом броју 
исељавале у Малу Азију и друге делове турског царства - у Санџак, 
Косово и Македонију. Ти бескућници постали су прави зликовци. Вера 
их је упу!твала да уђу међу Арбанасе, иако ни једне речи арба
нашког језика нису зна.ли: Но и сами Арбанаси примали су их као 
лош свет. Ево шта о њима јавља српски конзул из hриштине 1895. 
године: "Досадашње зулуме још ће повећати досељавање мухаџир
ског олоша из пећке нахије. Како дознајемо, Арнаути староеедеоци 
пећке нахије прот.даће отуда све тамошње мухаџире. КосО'вске аге и 
бегови спремају им већ куће по wосо:вским селима, њиховим -qивлу
цима. Кад се узме да су му::-:аџери у пећкој нахији најгори и да 
њихове крађе и насиља нису могли издржати ни пећки Арб.анаси, 
те их •Сада гоне мз своје iНахије, онда је јасно да је нашем живљу 
на Косову одзвонило. Та, данас на целом Косову, по с-елима нема 
више од 1.100 српских кућа".4 Појачања која су Арбана•си добили од 
мухаџера нису била мала. Они Ће се постепено утапати језиком и 
:животом у арбанашку националну заједницу. И, јединствено насту
пати ка:о непријатељи Срба. 

Турцима и Арбанасима посебно су сметале српске цркве, иако 
је њихово рушење трајало од 1459. године. Брсuнисла1Ј3 Нушић Је јав
љао министру иностраних дела 12. новембра 1895. године о рушењу 
цркви у селима Каменици, Шиnашници, Божевцу и Ранилугу, па 
наставља - "зн неnуних четири месеца разбијене ·су и опљачкане 
три цркве наше у Морави, и склро ми стиже глас, да је то постигло 
и четврту".5 Упоредо са тим рушена су и српска гробља. Забележено 
је да је један Арба:на1с направио себи воденицу од мермера са српског 

гробља. 

У вароши Пећи живеле су 2\i{)ftHe арбанашке поглавице Мула 
Зека и Алил паша Махмудбеговић. Њих је увек раздвајала неслога. 
Зека је био цротивник Срба, а Махмудбеговиh је водио порекло од 
црногорског владара Ива:на Црнојевића. Алил паша је често боравио 
на ~свом чифлуку у питомом селу Прилужју на деоној обали Ситнице, 
недалеко од Приштине. У Прилужју је 1899. годиnе било 35 српских 
домова, чији су преци, као и они сами, били чипчије породице Мах
мудбеговиhа од лре 400 година. 

У Ђаковици је жиоео аустријски доушник Риза бег. А у Вучи
трну богати човек Сулејман бег, rко~и је у .свом поседу имао пола 
вароши Митроице. У вучитрнским џамијама хоџе су 1899. године 
проповедале да треба убити сваког Србина. Али, додуше, говорили 
су они: овде и нема Срба, него су ови ђаури, Латини (мислећи на 
арбанашке католике), а ако неко ипак мисли да је Србин, треба га 
одавде испратити, па нека иде куд год хоће. У Вучитрну је живела 
и чувена арбанашка фамилија Манџуци, из фиса Краснића. 

18 

4 АС -- МИД ПО - А/1 - 1895.· 
"Исто. 



' 
Стари Митровчани дуго су памтили турски празник Рамазан 

1899. године. Чаршија је ~оћу била јако осветљена и дућани отво
рени. Четири младића, који су правиљи некакав карневал, били су 
маскирани, па крену сокаком код комшије. У томе их сретне турска 
патрола, коју је водио каплар Мехмед Онбаша, па иако их је позна
вао, одведе их код кајмакама (управитељ града). Истог часа Омбаша 
изађе и почне бунити Турке по чаршији лажним речима, да је на.шао 
преобучене људе из Србије, који су донели бомбе да баце у неку 
џамију и варош спале. Другима је говорио, да је ухватио Србе обу
чене у женске фереџе, па да су улазили у хареме и плашили буле. 
Турци одмах дох~ваге пушке и јурну према кајмакамату (управи 

града). Троица од оних младића побегну на спрат, а четврти - Гли
горије Костић - сакрије се под канабе. Кад Турци упадну, зликовац 

" Исија Ферат Агић примети Глигорија и убије га; затим настави да 
тражи и другу тројицу. Али њих је кајмакам заштитио, преобукао 
у друго одело и склонио код војске. 

Било је то крајем месеца јануара. Сутрадан у варош је дашло 
око 4.000 наоружаних Арбанаса. Србима је претио покољ. У међу
времену хитно }е из Скопља дошао валија са два батаљона војске. 
Он позове арбанашке старешине и каже им да они ту немају посла, 
јер ако они младићи буду криви, одговараће пред судом. Након два 
дана валија се врати у Скопље, а Србе у Митровици остави у аманет 
(бесу) Арбанасу Иси Бољетинцу. 

Лазарева црква у селу Гуштерици на Косову 
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Вест о могућем nо:юољу Срба у Митровици и полибија једног до
брог и поштеног Србина из села Чаглавице, муњевито се пронела 
Косовом. Извештена је српска влада и њен посланик у Цариграду 
Стојан Новаковић. Завладала је тешка атмосфера. Срби нису изла
зили из кућа. У Приштини, ГњилЭЈНу, Митровици припремани су те
леграми турском цару - султану. И, упућени су.'; А по хареми.ма 

буле су са уздююм говориле "да мира нема ДОI< Срби не дођу да 
уведу ред". 

Нешто доцније, али исте године, догодио се тежак пожар у селу 
Верићу, у пећкој нахији. Изгорело је цело село од десет српских 
домова, са 106 других раЗЈНИх зграда и остало без к,рова над главом 
115 душа. У овом селу живели су и имали своју кулу Арбанаси 
Фетах, Суља и Маюсут - Фетаовићи, који су вршили многа насиља 
над Србима у Верићу, да би им одузели сеоски пашњак. Међутим, 
Срби у том селу били су чипчије другог Арбана1са Сејди Саке. Овај 
Сејдија западне једног дана у заседу, у намери да убије Фетаха. Али 
га не усмрти већ само рани. 

Да би се осветио Сејдији брат Фетахов Максут запали кућу 
Сејдиног чипчије Јова:на Видића. У тај мах два. брата - Суљо и 
Фетах - оспу паљбу на људе који су IIOilIJIИ да гаое ват!IЈу. Ушrашена 
чељад се разбегну из села, а пламен н01шен ветром, захвати ,све 
зграде, те 'Све изгори: куће, посуђе, постељина и о'Стало. Без чобана, 
остане у животу 135 трља говеди, 328 оваца и 14 коња. Агалари 
(прваци) арбанашки из Пећи - Мула Зека и Зејнел бег Махмудбе
говић - обавесте о овом случају валију скопског. Валија је с војском 
дошао у Пећ, похватао не&е арбанашке зликовце и порушио девет 
њихових кула. А погорелци Срби, без личне и имовинске защтите 
и без надокнаде штете, одселили су -се у Србију.i 

Отимање девојака, силовање жена мајки у присуству мужа и 
деце, силовање и одвођење срIIских девојака у арбанашке хареме, 
силоsање српске деце - мушке и женске, бесконачно кулучење и 
бесплатан рад Срба Арбанасима, затварање и мучење невиних људи, 
батинање, убијање, расељавање, отиrмање имовине, прогонство у Малу 
Азију; све ове појаве пратиле су голоруке кюсовске Србе, остављене 
на :милост и немилост Арбанаса и Турака. "Овде нећу моћи да изне
сем ни стоти део од свега онога што Је почињено у најскоријем вре
мену" - записао }е у свом путопису rю Косову 1897. године српски 
конзул Тодор Станковић.8 

Арбанашки качак (комита) Руста Кабаш отео је једну српску 
девојку из Призрена и послао је у свој харем у ПриштИ11fу. У харему 
су је ·буле тукле и јако мучиле да би ·се потурчила. У исто време 
Сали-чауш отео је жену некюг Србина из ГњиЈiана, вукао је дуго 
времена по 1Пла~нини и нагонио да прими турску веру. На к;рају је 
доведе у ућумат у Гњилане, да lпред ·кајмакамом даде изјаву да 
хоЬ:е да се потурчи. Тога дана дођу у ућумет и родит·ељи те жене. 
Међутим, кад жена изјави да неће да се турчи, Сали потегне пушку 
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' 
те убије оца и мајку несреhiне жене. Па затим, мирно изађе из ућу
мата, прихвати коња, узјаха и оде, а власт турска само га погледом 
испрати, и н:и1шта више.9 

Године 1894. жале се писмено приштински Срби мутесарифу 
Муарем - Мехмед паши: да одрасла турска деца овакодневно напа
дају њихову децу, која иду у шкОЈiу, прекидају им пут, бију их, 
псују, плаше, бацају на њих камење и блато; а девојчице хватају, 
вуку за косе и љубе. Исто тако не дају мира нашим поповима када 
их виде на оокаку, него их грде, гађају и свакоја~ю називају. "Нај
после молимо и љубимо руку и ногу да нам ову молбу примите и 
уважите правим путем, како по закону треба", наглашавају у својој 
жалби Срби из Приштине. 

Конзул Нушић је 1895. године јављао пре.дседњику српске владе 
• Стојану Новаковићу, да је КолашИЈн (1юсовски) стално затворен, јер 

су све друмове око њега затворили хајдуци Шабан Коприва и Хусеин 
ДЕЛИЋ 1са 1својим друштвом. Због тога Срби Колашинци не могу изаћи 
у Митровицу, нити неко из Митровице доћи К!ОД њих. Несмеду, дакле, 
никуд без јасакџије (спроводника) Арбанаса или Турчина, које они 
скупо и прескупо плаћају од своје сиротиње. "У Колашину је за 
10 година опљачкано 213 волова, 120 коња, 600 коза и оваца и 37 људи 
rюубијано".10 

Освета Арбанаса дешавала се у свако доба и на сваком месту; 
чак и на гробљу за време сахране било чије. Ето, на 1пример, у 
Приштини је 1894. године умрла кћи угледног Приштевца Хаџи Ли
мана. У исти мах када се пратња кретала за покојницом, према гроб

љу, дочека поворку на крају вароши зликовац Руст,ем Кабащ, са још 
двадесет наоружаних Арбанаса, те из плотуна убију Хаџи Лимана, 
затим познатог првака Шакир агу и још неколико људи.11 

Уз све невоље, раја је притиснута била разним дажбинама, кулу
ком, десетком, порезом, nутарином, болестима, па и глађу. На путу 
за Феризовић (Урошевац) конзул Станковић се срео са кулучарима 
Србима, :~юји су колима вукли камен и шљунак за поправ:ку пута. 
Том приликом сељаци 'су му се "жалили на зулуме који им се чине 
од Арнаута и што Арнаути не излазе на друм да кулуче, већ само 
Срби" ... "Ми овде оправљамо друм више од 20 дана, ... а зулумћари 
код наших куhа једу и пију и наше им жене окопавају кукуруз, а 
наш (кукуруз) пропада неокопан; а сустигла жетва и косидба ливада, 
па не знамо шта ћемо и куда ћемо" .12 

Што се тиче дажбине путарине, пунолетни мушкарци плаћали 
су држави годишње 12 гроша. Порез на земљу (емлаћ) нису плаћале 
аге и бегови (пошто је земља била њихова), него су плаћале бедне 
чипчије. Жене које су знале прести плаћале су годишње 6 гроша. 

У условима тоталног безвлашћа и насиља над Србима, аграрни: 
односи између ага и чи:пчија на Косову ,спустили су се до последње 

степенице. Када је сељак (чипчија) на крају летине сабрао своје 
производе, он је морао најпре да за државу одвоји десетак (десети 
део производа), г;а затим од преосталог дела да издвоји четвртину 

9 АС - МИД ПО - А/1 - 1894. 
1" АС - МИД ПО - И/34 - 1897, 
11 АС - МИД ПО - А/1 - 1894. 
12 АС - МИД ПО - И/34 - 1897. 
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(четврти део) за свога агу. Тек оно што би остало после те две деобе, 
припадало је чипчиј:И и његовој породици. 

Држава је, да би поједноставила прибирање десетка, продавала 
десетак за новац закупцима. Међутим, као закупци су се појављи
вали искључиво арбанашки прваци Сулејман паша и муфтија из 
Приштине, Мула Зека из Пећи, Ху,сеин ага из Гњилана, Исија Ферат 
Агић из !Митровице, 'и )други. А када су се они :Појављивали :Као 
закупци, нико други није смео изаћи на лицитацију. Они су одре
ђивали и цену закупљеног десетка. То је, наравно, била щтета и за 
државу и за чипчије. Мула 3ека је, на пример, увек закупљивао 
десетак у пећкој нахији за 10.000 ТЈ~рских лира, а десетак је стварно 
вредео 25.000 лира. Тако су се арбанашки прваци нагло богатили. 

У време прибирања десетка, закупац је међу сељаке слао десе-
чаре, који су узимали најбоље жито, најбољи кукуруз и заповедали < 
где ће и кад сељак да те производе донесе и преда. - Након те не- ј ~ 
воље, долазила је друга још гора: у село би долазио ага, коме је оно 1 

припадало, односно чији је то чифлук био, и узимао четвртину за 
себе. За :в,реме бављења аге на чифлуку, чипчије су га служиле и 

богато храниле. Понекад је ага доводио и своје госте, па после оби-
латог јела и пића, почињали би баханалије са женама и Ћеркама 
својих чипчија, и то би трајало данима. Јадан чипчија све је то 
подносио и опслуживао агу и његове госте. 

Због многих жалби и приговора страних посланика у Цариграду 
о ,стању на Косову, турска влада (Порта) је упутила на терен Сааде
дин пашу, да види шта се то догађа и зашто раја цвили. Но па1ша 
fIИje ништа учинио што би отупило оштрицу арбанашко-турских 
удара по Србима, него је по наговору приштинских главара предло

жио да се у свим местима Косова оснују комисије за мирење крви, 
назване по арбанашком језику "Исљахат". По правилу дужност је 
Исљахата била да покуша измирење завађених странака, па ако се 
у томе не би успело, даљи поступак водио би државни суд за кри
вична дела. 

У току времена, Исљахат је скренуо са правог пута. По наговору 
оµ; српских крвопија муфтије и Сулејман паше, Исљахат је ком
йлетно преузео компетенције турског државног суда. Он је судио 
тако, да су Срби у сваком случа_ју били криви, а Арбанасима и Тур-
1.Ј,има гледао је кроз прсте 

На покушај Саадедин паше да умањи трагедију Срба на Косову 
и оспори многе догађаје које су одкривали српски конзули, влада 
српска у Београду затражила је од великих европских сила: да на 
Косову пошаљу једну међународну :комисију, која би на лицу места 
проверила тачност српских оптужби о генозиду Арбанаса и Турака 
према Србима на Косову. Али, на то турска влада и султан Абдул 
Хамид нису никад приста.ли. 

Данило Катанић, тајни извештач српског конзула у Приштини, 
иначе управитељ српских основних школа у Митровици, сазнао је 
у лето 1899. године о једном важном дијалогу, који је неки vгледни 
арбанашки првак из добре породице, водио са одређеним Србином 
из Митровице. Собзиром да је тај разговор садржавао низ различитих 
и занимљивих података, међу 1юјима и потврду: шта Арбанаси мисле 
о себи и о Србима, то је Катанић цело то саопштење забележио под 
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наводницима и доставио га Конзулату српском у Приштини. А ево 
шта је арбанашки првак рекао: 

"Арнаути су - тако се отприлике изразио овај Арбанас - млад, 
вредан, бистар и разборит, а при том велики народ, који живи на 
простору од Таслиџе до Јање и од Ј адра:нског мора до Вардара, на
сељава дакле 4 вилајета јевропске турске царевине. Нарочито се тај 
народ одликује својим јунаштвом и храброшћу, 1юјим особинама пре
вазилази све друге народе и због чега му се сви морају поклонити. 
Јевропа данас води рачуна о томе народу, јер је то заиста силан и 

снажан народ, који и заслужује да има своју самосталну државу и 
он he је ускоро и створити. Арнаути данас и држе турску царевину. 
Да њих није, она би одавно пропала. Турски цар то врло добро зна, 
па за'Го се и он боји Арнаута. Ако Арнаути ·само успу (а без сумње 
ће успети) да остваре оно што су наумили, онда he се тек видети шта 
су они и шта могу учинити". 

"Пошто је још пуно којешта надробио о грдној сили и храбрости 
арнаутској, онда је узео у претрес Србе и о њима казао своје ми
шлење, које је, како изгледа, мишлење свих овдашњих Арнаута. 
Казао је најпре, да су Арнаути и Срби, што међу њима живе, један 
народ, подељен на т,ри вере (ту разуме и Арнауте римокатоличке 

вере). Сви смо пре били Латини, па су неки и остали то (Арнаути 
римокатолици), неки су се истурчили, а неки прешли у православље. 

"И ја сам - казао је - водим порекло од једне хришћанске 
породице, која и данас живи ту и ту и зове се тим именом" (име 
породице юю и име саме личности, која ми је дала повода да ово 

напишем, прећуткујем за сад из извесних разлога), а то је стара 
српска породица, чији чланови и данас живе у једном селу, као добри 
и изврсни Срби. По свему се дакле види -- продужава он своје разла
гање - да смо ми сви један народ, и, по његовом мишљењу, и .ми 
што се по~решно назива.мо Срби.лш, Арбанаси с.лю. Ми страшно ~ре
ши.лю, што се назива.мо Срби.ма, јер је то један вр.ља покварен и 
по~ан (баш тако) народ, који треба чништити и збрисати с лица зе.м
ље. Сви дакле треба да се зове.лю Арпаути.лtа, па онда рахат .лtеђу 
њи.ма да жпви.мо п да ужива.мо све~ о·н.а права која и они. Ако пе то, 
а оно .може.мо бити Латини, јер и они су то исто, што и Арнаути. 
Па.метније би било од наше стране, да .ми то са.ми учини"1ю, док нас 
они не почну при.моравати на то, а то he скоро отпочети. "Каки 
Срби? Треба тај по~аки .милет што пре очистити одавде или их наz
нати да буду Арбанаси, wто и јесу од старине. То .ми Арнаути хо
hе.мо и у"iиниhе.мо. Не са.мо .ми, овако .мисле људи у целој Јевроm!; 
ја са.м читао дела о Арбанаси.ма, која су јевропски људи писали, па 
и они исти овако мисле" (заиста и читао неко дело на арнаутском 
језику, латиницом писано, које је неки непријатељ Српства писао, -
зна се већ чије је то масло). 

"Овако говори један млад и зажарен Арбанас, који ужива ве
лики глас међу својима и који је својоI11 интелигенцијом доста изма

као од својих дивљих другова. Да је пак доиста из српске лозе, 
признаје он сам а види му се и по томе, што врло лепо и чисто српски 

говQри; чему га је мајка још из малена учила. Овај његов говор 
нарочито бележ:"1м, што потиче од такве једне личности, која је као 
првак и поглавица Арнаута, и оно дакле, urтo он говори у име свију. 
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Ј аспо се из то~а види, шта с.мера ју Арпаути и -ко их на то подбада. 
Онај, -који и.м улива такве .мис.11,и у ~Ааву, тај их у исто вре.ме дражи 
противу Срба, убеђујуhи их да су и.м Срби највеhа с.метња за оствt1-
рење њихових замишљених планова. Само с ти.м. се .~oiy објаспити 
толики ~рдпи зу.ау.ми, што јадпи Срби трпе од ових уображепих и 
разуздаиих дивља'Ка. Са свију страиа се 01еомили па Србе и у нај
веhој журби хитају да упиште тај - как:о опи кажу - покварепи 
и по~аии .милет. Журе и успевају. Факат је, да је Срба овамо с дана 
иа дап све .мање и мање. Јед'Ни 'Напуштају своја о~њиwта, јед'Ни 
~ину, једни у.миру пре вре.ме'На, живеhи у пепрестано.м страху ~л, 
трпеhи свакојаке сра.моте и понижења, те тако .мало по .мало 'Нестаје 
их. А'к:о овако још .мало потраје, доhи he вре.ме заиста, кад у oвo"it 
крају (у средишту Српства из стариие) н.еhе бити ни i,;iaca ии траzа 
од Срба. 

"Влада Турск.а, да ли се заиста боји Арнаута, као што они кажу, 
или ·се пак слаже са том арњаутск'ОМ полит.иком, не знам, тек се то 

види, да им она rпО1Пушта и сама упућује на утамањивање свеrа 
онога што је српско. Највеће зликовце, највеће зулУ'мћаре и арамије, 
који и саму државу на разне начине оштећују, па чак и јавно је 
харају, власт Ш'!1ИТи и чува само за то, да утамањују Србе. Поэнати 
разбојник, убица и арамбаша У сија Фератовић" против кога су то
лике тужбе ·отишле од овдашњих Срба, главна је и уважена. личност 
сад овде, јер власт не само ·што га не гони, него га храбри и иде му 
на руку да се обогати. Да је то тако види се по томе, што је за ову 
годину закупио десетс..к вароши Митровице за 600 лира, а цео овда
шњи ућумат зна, да б:И се тај десетак могао продати и за 800 .љира, 
и више још. О томе добро зна и сам мутесариф приштински, који 
је био на лицитацији. А што зна мутесариф, свакако зна о томе и 
валија, па ипак ,се такав човек, који је починио и чини грдна зла и 
који јавно ара и пљачка државу, трпи па чак се и уважава из узрока 
који горе наведох. Шта више он се зариче, да од свега што за десетак 
дугује неће ни паре дати држави. Зато ваљда сад прави кулу усред 
Митровице, па га ипак зато нико не гони. У лепој и 'Некад слободпој 
Митровици, nо'Чеше Арнаути куле да ~раде. Ко није чуо, нека чује! 
Нашта се иде с овим, сваки може увидети. 

"Кад опоменух десетак, бар да кажем још :нешто о томе. Ове 
године закупили су у овој кази десетак све такви неки цубови и 
зулумћари, као што је по.мепути Фератовиh. Тај десетак се продаје 
на лицитацији, к~о да више, а ови овогодишњи закупци уда.рили 

забрану на извесна села (као што је Фератовић на варош Митровицу) 
и нико није смео улазити у лицитацију за та села, те су остала на 
њих за ону цену, којом су их они сами проценили. Отуд је Митро
вица изашла само на 600 лира а могла је се продати и за 800 лира. 
Због овога рачуна се укупна штета при продаји десетка у овој кази 
на неколико стотина, скоро на хиљаду лира цени. А што опет прете 
ти исти закупци да :неће ништа платити држави, то је особито. А 
шта ће један народ претрпети од оваких десетчара, то једини бог зна. 
И на путу да те сретну, не можеш проћи, без штете, а камо ли кад 
ти дође у кућу да. вади десетак, већ како може и како стигне. Не~де 
узме и четвртипу, ueiдe и половипу, како ~де захвати. Један сељак 
ре'Че једиоме сво.м десетчару: Ала, скупо си купио десетак. "па 
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си-н:ко, од~овори овај, ја hy узети један десетак, па ако не сти~не да 
uспЈ1,ати.м. ду~, повратиhу се и узеhу још један, јер, није право да се 
ја оштетим". - Јадан српски народ! 

Просто невероватно: да ли је заиста овај Арбанас имао тако 
високо мишљење -с~ своме народу, или је то чинио тенденциозно, да 

би што више унизио Србе и подстакао их на арнаутизацију, или је 
просто вршио пропаганду у корист Арбанаса, остаје неизвесно пи

тање. Извесно је само да он у овој изјави потврђује тада постојеће 
чињенично ·стање на; Косову: да су Арбанаси добили одрешеiНе руке 
од Турака, да од Срба чине шта хоће и да их Турци у томе неће 
ометати, него још и потпомагати. 

Ми не жељимо да наводимо неке европске писце, који су у XIX 
веку писали о Арбанасима, али ћемо пс,;>iенути изјаву једног ·гурског 
бимбаше из Приштине Девлет Мрзу Комлука из 1889. године. 

Враћајући куртоазну посету српском конзулу Луки МариiНКU
вићу, бимбаша се том приликом жалио да је народ у Косовском 
вилајету диваљ, да је турска власт корумпирана и да због тога влада 
неред и беза:~юње. Нарочито се био окомио на Арбанасе, који без 
дозволе носе и злоупотребљавају оружје. 

А кад га је конзул запитао, какви су људи Арбанаси, бимбаша 
је одговорио: "Арнаутин је, као и сваки остали обичан човек, и не 
Постоји ништа од онога што се о њима говори. Што се тиче оружја, 
којег имају, то се да убрзо покупити и свуда постави1Ћ онај исти 
ред, какав је и код вас у Србији. Само свако зло долази од дисхар
моније, која потиче из Скопља. Све кривце Арнауте шаљем у 
Ск:опље, али оданде их брзо с оружјем пуштају .кућама. Па како да 
буде реда и мира, Никада, докле год командант војске Етем паша 
с једне, а вали:ја с друге стране, оваквим начином буду помагали 
множење ових зала" . 1з 

Гледајуlш шта до браде наоружани Арбанаси раде од голоруког 
српског народа на Косову, конзул Симић пред.лагао је српској влади 
у претпоследњој години XIX века: да отпочне са наоружавањем Срба 
косовских, и додаје: "Арба1Наси по себи нису никакви јунаци, али 
дрско врше злочИЈне, јер не наилазе на отпор. То у њих развија 
рђаве прохтеве, а код наших даје маха слабодушности". 14 

Кроз четири и по века своје владавине на Косову, управо од 
1459. па до слома Турака на Балкану 1912. године, непријатељи Срба 
настојали су да затру српски народ и његове спомењике културе. 

Па ипак, нису могли. Народ је трпео, посртао, али се и грчевито 

опирао. Споменици културе у време доласка Турака били су тако 
чести, да и поред свих рушилачких сила у току четири стотине и 

педесет година робовања, ипак је остао знатан део. То убедљиво 
показују подаци Рашко-призренске епархије (са седиштем у При
зрену) о Косову из 1899. године. То је уствари, попис српских до
мова, попис цркви и манастира, за'11Им парохија и свештених лица. 

По тим подацима на административно-управном подручју При
зрена, Гњилана, Приштине, Вучитрна, lVIитровице, Колашина (косов
ског) и Пећи, било је укуПЈно: 63 активне цркве у којима се обављала 

1з АС - МИД ПП - 7 - И - 1890. 
14 АС - МИД ПО - А/21 - 1899. 
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служба, 8 цркви које нису радиле, 187 цркви у развалинама, 1 О ак
тивних манастира, 9 манастира у развалинама, 5 протопрезвитерата 
(црквених срезова), 2 намесништва, 74 парохије, 10.331 српских до
мова и 196 свештених лица (архимандрита, игумана, синђела, јереја, 
протојереја, јеромонаха, ђакона и монаха). А по народном предању 
забележено је да је некада у планини Чичевици код Вучитрна било 
двадесет манастира, па се због тога цео тај предео називао "Српска 
Света Гора" (слично амбијенту Счете Горе у Грчкој, у којој се налази 
наш манастир Хиландар). 

Собзиром на овако огроман број ових објеката (цркви и мана
стира) на Косову, који као остаци, односно као развалине, или сасвим 
очуване грађевине, потичу из средњевековне Србије, намеће се пи
тање: каква је то била густа насељеност косовске области српским 
становништвом, када је у том простору, према наведеним подацима, 
било 266 цркви и 19 манастира - институција, које су у то време 
служиле народу за задовољење одређених његових потреба. Ово ес 
питање још јаче потенцира, када се зня. да су обесне Османлије и 
потурчењаци многе грађевине ове врсте тотално уништили и трагове 
им за увек затрли. Ниједан крај Немањића Србије није тако густо 
био покривен црквама и манастирима као Косово. 

Детаљнији приказ наведених података за поједина места на Ко-
1:ову наводимо у приложеној табели. 

ПОДАЦИ РАШКО-ПРИЗРЕНСКЕ ЕПАРХИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНА МЕСТА НА 
КОСОВУ 1899. ГОДИНЕ'' 
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Призрен и прото-

презвитерат при-

зренски 2.2:ЈЈ 16 19 39 ? ? 

Гњилане и прото-
презвитер ат 

гњилански 2.811 19 19 83 
Приштина и прото-
презвитер ат 

приштински 2.116 16 12 21 2 
Вучитрн и намесни-
штво вучитрнско 510 4 3 13 
Митровица и прото-
презвитерат митро-

ва чки 776 6 2 9 
Колашинско на-

месништво 335 3 2 2 2 2 
Пећ и протопрезви-
тер ат пећски 1.552 10 8 40 3 2 2 

----~---- ----- ------- -------------- ----------
Свега: 10.331 74 65 207 8 10 9 

АС - МИД - ПП - 575 - 1899. 
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Овом: приликом: посебно ваља истаћи да је под јурисдикцију Ра
щ:~ю-призренске епархије подпадао и Скадар у Албанији, који је 
по већ цитираним подацима имао: 289 православних домова, 3 паро
хије православне, 4 активне цркве и 1 цркву у развалинама. Осим 
тога, по неким друnим архивским документима, у Скадру је 1903. го
дине била Српска црквено школска општина и школа за мушку и 
женску децу. Дечаке је учио намесник Саво Јовановић, а девојчице 
учитеЈНица Јана Фатић, родом са Цетиња. 

У вези са овом црквено школском општином, помињу се још 
она лица из Скадра: Коста Михајловић, Никола Ђорђевић, Павле 
Вучинић, Наум Белковић, 'Т'око Миленковић, Васиљ Кушовић, Ми
јаило Рамадановић, ђакон Шеперикић и конзул руски Шчеrлин. 

Др Бранко Перуни,~иh 

ОБЈАШЊЕЊЕ СКРАЋЕНИЦА 

АС= Архив Србије 
АС-МИД= Архив Србије -- Министарство иностраних дела 
МИД - ПО = Минист. иностр. дела - Политичко одељење 
МИД- П'П =Минист. иностр. дела - Просветно политичко оде-

лење 
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конзула_ да не :може путовати обавештава српског п рте мутесариф приштински 6 е од турске владе - о 
не добије одо рењ у Митровицу, док 
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Два йисма конзула Луке Маринковића 

о зашварању срuских школа у Косовском 

вилајешу 1890. године 

Краљев. српски консулат 
Пов. NQ 12. 
Прицхтина 

Приштина, 20 декембра 1889. г. 

Господину ђенералу Сави Грујић.у 
Министру председнику и министру иностраних дела 

Београд 
Господине министре председниче, 

Синоh сам, сазнао да је у околини Лип.љана српска школа за
творена. Бу~арска пропа~анда неоставља ·нд .м,иру w.'КоЈ/.е у Ст. Срби:ји 
Она своју це.љ постизава преко вилајетско~ .меарифата (оде.љ. про
свете) у Ск.оп.љу. И у'Ч.итељица Зорка у Ги.љану, .Аюрала је с тоzа 
отић.и у Скопље, а оданде, како .м,и је по њеном, казивању достав
љено, ић.и у Бео~рад. У Приштини не раде са школа.А~ у'iитељи 
i.i. Трајко Марковић. и Јосиф Студиh и учитељка ~-ђа Дробњак (и.ча 
два месеца)" јер им је наређено да претходно овере сведочбе у .м,еа
рифату. У колико дознајем, ова је тешкоhа за учитеље српских 
шкоЈ~а свуда једна и иста. 

Па да ли то тако 'мора 1бити, да меарифат ствара 'ове тешкоhе 
српској ш1юли и овд. српском народу. Ја држим, не. За доказ овоме 
споменућу, господину министру преседнику, да је г. Мелентије, Ра
шко-призренски митрополит, на извештај овд. школског епитрофа о 
затвореној школи у Приштини, одговорио, да се школа отвори и ради, 
осим ако није шта урађено противу Султана и отаџбине, јер се муа
рифа не тиче, он је учитеља поставио и његова је брига за школу. 

Из ово~а јаспо је да нема ни-ка-кве 'Ндредбе од стране ц. от. Ми
иистарства просвете у Цари~раду, или какве иајиовије ираде, већ. 
лако.ми турски чииовник у Скопљу за бакшиш поТ'lсупљен је бу~ар
ском пропа~андо.м. По мом мишљењу ово се да од-клонити ако се у 
Цари~раду поради да се притвореие школе отворе и вииовници 11 
.лtеарифу казпе, прu.м,ера ради осталима. 

Даиас су општипари школск.и и црквеии, послали i. митрополиту 

Мељентију .молбу да поради и он за отварање овд. школа. 
Чуо сам да ~ивши косовски а сада бит.ољски валија Фајик паша 

не стоји добро и код народа и чиновништва у тамаш. вилајету. Шта 
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више, писац писма који извештава овд. свог пријатеља вели, да је н 
консуларно тело против њега и да га је већ и оптужило. Саопшта
вајући ову вест нејамчим о истинитости, али могу верова'11и да има 
нечега. Да је народ тамошњи незадовољан и да ће бити незадовољ
нији, јасно је, што је систе.м, управе овт човека вазда био шпију
нажа, крађа и ајдуковање. Тако има и треба да се тумачи она неси
гурност у његовом вилајету, одкада је он постављен за ва.лију у 
Битољу. 

Данас ми је вратио визиту жандарски бинбаша Черкез Девж~т 
Мрза Комук. У подужем разговору односно могући разни догађај;~, 
који има у Коеонском вилајету рече ми: да је дивљаштво овог на
рода више илузорна ствар. Не само што народ у Косовском виљајету, 
било Србин, Турчин или Арнаутин, није дивљи, него чини што му 
се тако може. Може му се, вели, јер је дисхармонија не само међу 
царским чиновницима у једном истом надлештву већ и међу старе
шинама у преписци с дотичним надлештвима једно с другим, неизо
стављајуhи овди ни валију IНИ команданта вилајетског. Примера ради 
рече .ми бинбаша да је пре десет дана ишао у Скопље, јер га је 
мутесариф овдашњи код валије оптужио, што није вратио оружје 
неким Арнаутима, које им је одузео кад их је затворио, а које су у 
Скопљу пустили. Ја бипбаша хватам и затвара.и, ајдуке и одузи.лtам 
и.м, оружје, а у Скопљу их пуштају. При објашњењу под.лtеhала ми 
се рече и непос.п,ушпост и неса~.;~асије с мутесарифом. Резултат је 
био тај, што је бинбаша одржао законитост и одбио све прекоре, н,а 
оспову царске ираде о забрани пошења без дозвоЈ1,е оружја сви.лtа 
без разлике вере и народности. 

На моје питање, је су J/,U Арпаути опако страшни као што се 
~овори, бинбаша ми рече: Арнаутин је, као и сваки остаЈ1,и обичап 
'Човек, и не постоји пишта од оно~а што се о њима ~овори. Што се 
тиче оружја, које~ и.мају, то се да убрзо п01~упити и свуда поставити 
онај исти ред, какав је и код вас у Србији. Са.мо свако зло долази 
од дисхармоније, која потиче из Скопља. Све кривце Арнауте шаљел 
у Скопље, али одапде их убрзо с оружјем пуштају куhама. Па, како 
да буде реда и .мира? Никада, докле ~од командант војске Ете.м, паша 
с једне, а ваЈ1.ија с дру~е стране, оваким начино.лt по"и,а~али буду мио
жењу ових зала. 

Осил што Арнаутин сме посити ору:Ј1Сје, власт иде на ру1~у ору
жању ово~ племеиа, пропуштајуhи улазак фишека за .мартu1i1се и 
ставља сЈ1.ободу продаје овијех. Још к томе дозвољава да овд. пу
шкари преправљају старе пушке у револвере. 

Ислужени војници у велико се овди пуштају кућама. Већиаа 
пешке путују завичају. Чујем да да~нас овди има до 500 душа, који 
су дошли да коцку за војску вуку. Извештај о вој·сци писаћу доцније. 

Као што ми бинбаша вели на основу казивања Арнаута, од којих 
30 лица дотерао је с границе, догађај код Преnолца због горосече 
извршен је преваром и споразумом Арнаута с буљубашом, који их 
је на овај поступак потребом у границу умамио. Овај буљубаша спо
разумно с Арнаутима и кријумчари. Од Арнаута, вели бwнбаша, тро
јици су рањена и три четири ком. теглећи стоке остали су у Србији. 

Први дан састанка с мутесарифом потужи ми се на нереде које 
пограничне српске буљубаше изазивају, јер према добијеним изЕ~-
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Српска варошка ношња у Призрену у XVIII веку 

штајима, вели мутесариф, ове буљубаше често се опијају, и тада 
пушку избацују и изазивају на ларму. Кад им се њихове страже 
приближе да им, ђоја, у помоћ притеку, нађу исте пијане, које изјава 
бинбашина, које мутесарифа овдашњег, чине ме обавезним обратити 
на ово и вашу пажњу, господине министре председниче, да у будуће 
наше буљубаше не буду повод оптуживањима, било одржавања реда, 
било против узјамног кријумчарења с Арнаутима. 

Ваш поверљив акт од 25. нов. о.г. ПN!~ 1580, од 8. дек. о.г. ПN2 
1659. и Пов. акт Њ~ 1686. од 15. дек. о.г. примио сам у време. 

Примите, господине министре председниче, и овом приликом уве

рење мога особитога поштовања. 
Понизни, 

Лу1са К. Ма:ри.н.'к:овић, 
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Краљев. српски консулат 
п.п. N<1 2. 
Prichtina 

ПриштИ'на, 7. јануара 1890. г. 

Господину ђенералу Сави .Грујићу 
Министру председнику и министру и~юстраних дела 

Београд 

Господине министре председниче, 

У одговору на ваше писмо од 21. дек. пр. г. Пов. NQ 1730. част ми 
је известити вас, да сам од нове године отворио протокол о поверљи

вој преписци за пропаганду и поступаћу према наређењима, која 

будем од вас добијао. 

У свези мог поверљивог писмо од 20. дек. пр. г. ПNQ 12. односно 
затварања српски школа у Косов. вилајету, под видом да нико од 
учитеља не може без да овери школску сведочбу код меарифа у 
Вилајету у школи радити, част ми је ради осветлења мога предход
ног мишле:ња доставити, господину министру председнику, под ./. у 
копији два писма r. митрополита Мелентија, ynyheнa на овд. проту 
оца Стефана Костића. Ја несумњам да ћете се, господине министре 
председниче, сложити са мном да бу~арска пропа~а'Нда моh'Ним катt
талом поткупљује турско 'ЧUиовништво у Скоп.љу, које без добијеиих 
наредаба из Цари~рада, својево.љпо измишља 'Нд који ће 'Нд'ЧU'Н спре
~авати српске у'Чите.ље а српске ~ико.ље затварати. Ово ми потврђа

вај у и речи, кој-е ми је шурак учитеља овд. Јосифа, вративши се 
прекјуче из Скопља, приопштио, а које је изговорио писар муарифов 
у Валилуку: да Ће св,аки српски учитељ морати, ма како добро испит 
да положи, пасти, јер се тако оће, јер их Бугари, за ово добро, добрим 
сумама награђују. Ако их који учитељ са 5 лира златни награди, 
моћи ће испит ПОЈЮЖИТИ. 

Уједно скромног сам мишлења, да се, на основу ових приложених 
података госnодина Мелентија, може овом злу стати .на пут ако наш 
госп. посланик у Цариграду с једне стране навали ко;n; Патријаршије 
да она на В. Порти поради да се .меарифат ии у ко.м ВUЈ1,ајету пес.че 
.мешати у права, која су јој од старu1Ш за цркве и школе дата, а е: 
друге стране и лично се ц. отом. министру просвете, на основу ПQ

датака од кр. срп. консулата, потужи на меарифат скопски и код 
њега строге наредбе за исти издејствује. 

Примите, гос!Гiодине министре председниче, и овом приликом 
уверење мога особитога поштовања. 

Цониз&и, 
Лу'Ка К. Маринковић. 

АС - МИД ПП - 7 - I - 1890. 
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Први извешШај iiрвог срuског конзула из Пришшине 

Јlуке .Nlаринковића 1890. године 

Краљев. српски консулат 
Пов. NQ 3. 
Prichtina 

Приштина, 5. јануара 1890. r. 

Господину ђенералу Сави Грујићу 
Министру председнику и иминистру ин. дела 

Београд 

Господине министре председниче, 

Мада се нова година овди не сматра тако важан дан, као Божић, 
ипак сам тога дана примио доста многобројну посету и честитку овд. 
грађанства Срба и Турака. 

Прекјуче сам узео к себи једно овд. девојче од 12-13 година, 
којег ми мајка њена, ·стара душа преда на аманет, с плачем и молбом 
да га очувам, јер га то јутро хтеде обесчастити један турски жандар 
(заптија). Одма са:м с девојчетом отишао у полицију и ствар саопштио 
жандарском бинбаши. Данас је овај неваљалац у затвору. И сами 
догађаји злоупотреба дају ми прилике да се, са стране, заузмем за 
овд. хришћане. И хришћани и поштени Турци, и честите газде, пуни 
су задовољства кад су за ово сазнали. Турској полицији истина није 
право, али нема јој се куда, кад је овим путем у границе царског 
закона и царски наредаба стежем. Бимбаша ме је молио да га изве
стим увек у колико сазнам о неваљалим људима, јер ие може од 
хришhапа сазпати пишта, јер се боје њему да јаве. То сам му обећао 
учинити, без да му јавим од кога сам ма шта сазнао. 

Дознајем да Порезџије рђаво поступају с !Народом, кад ~иду 'по 
селима да )Порез ~купе. О овоме 1hy :известити мутесарифа, чим се из 
Прешове врати. 

Од -к:а'Ко сам, .у Приштипи отворио КоисуЈ1,ат С'Коро 'НU'Кад ниса.'lt 
беспосЈ1,е'Н. С почетка док се намести и неотпочне радити бејах у послу, 
а од декембра 'Г. Ј'ОД. до данас, скоро васдан .свет долази у Консулат, 
да се нема )времена Писати. Једва очекујем да г. М. !Веселиновић 
дође, да се iна !време може шиљати извештаји о трговини, војсци, 
школи и осталоме, у колико званичан или :поверљив посао :изаскује. 
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Овом, ,приЈtи'Ко.м. "iаст .ми је известити, ~осподина .министра пред
седиика, да .ми је ()auac иеки 1Коста Стевић.. рвд. кујуиџија доиео 
саливен сребри -кип jeд1ioi ју'На'Ка, престављеп у ~одина.ма и бради. 
На ~Ј~ави и.ма ~шље.м, а обучеи ;у војводско 'одело, носа криво~, а испод 
врата повише прсију 'Наоди 1се у средини ,(на ,~руди.ма) r:знак, ~лава 
с ~очи.ма. Мада ру десна :рука и 1обе -но~е у-ниште-не, 1обе руке из~ле
дају састра~ повезапе. Пошто је ·овај кип iy виду Јtутке сливеп и без 
падписа а пађеи приликом ,-копања кукуруза ·'од .мухаџира 7ш једној 
њиви ,у селу Маз~иду до ~роба ,Муратова на Косову, то lме је сопстве
ник Коста по-нудио да се :исти пошље 1у Бео~рад па 1оцепу. ~Коста .м,џ, 
је изјавио да .му је заступ-ник 1'.yhe Алати-ни у \[Iриштини Тн.удио за 
овај 'Кип ;шест тур. злат. !Ј~ира, за )да ia пошље ;у Солун. 

Примите, господине министре председниче, уверење мога отли'"!

нога поштовања. 

Краљев. српски консулат 
П. N2 8. 
Prichtina 

Господину Сави Грујићу 

Понизни, 
Лука К. Маринковић. 

ПриштИЈна, 15. јануара 1890. 

Ђенералу, министру !ПРедседнику и министру ,иностр. дела 
Београд 

Господине министре председниче, 

У :одговору на ва:ше 'ПN2 1765/89. г. и ПN<! i4 iод ов. i.Г. част ми је 
известити 'вас да lсам саопштење рада Кр. српске владе и госп. по
сланика у Цариграду, односно посљедњег упада ,Арнаута преко :наше 
граЈНИце, примио к 'знању. Овог пута нека ми је 1Цопуштено објаснити 
вам, 'да lсам ~непријатност у :приштинској механи iпримио к срцу 1И 
исту 'увеличао пред ц. отом властима, једино у цељи ,ца :ослободим 
овд. Србе страха, којег им је :1882. г. 1'(м:ислим) улио пек,и потурица 
Николица, прозвшн у исла.му О.мер узевши ua душу .мно~е из ово~ 
Мутесарифата, од -којих су "Неки умрли у ~апсу, дру~и издржали ро
бију а треhи се и данас паоде 'На Ве"iитој робији у Малој Азији. >Да 
'Није ово~а стра ,било, -неби "Ни ,oue с.мрзнутости овд. Срба lи 114еле lоко
.п,ине постојаЈtо. Како сам умео .ца јреалишем одушевлење света у 
Приштини и даље ~ околини, ~не !да .се хвалим:, !Неумем, господине 
министре лредседниче, ни сам да појмим. Данас юсим Приштеваца, 
:кметови и виђени људи ,из Гиљана, Вучитрна, Феризовића, Митро
вице и Липљана скоро сваки дан с~ страхопочитањем улазе у Кон
сулат, а весели као \ца lce враћају 'Са светих iместа мз њега излазе. 
Пред сликама Њ. В. краља Александра II iи 'краља Милана 'И кра
љице, пуни радости као пред .светитетљским образима, ~клањају :ее 
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и крсте. Једино ·што сам 1се, Тражећи ,пута како .ца заплашене Србе 
Приштевце охрабрим, решио да :у времену .свог юдмора, за ~реме 
зимско, до пролећа юбилазим чаршију ;и Да iне nравећи разљике по 
народности упознам се са овд. трговачким светом, ушао сам 1и у меану 

да јплатим шта 1сам iту ~за !кућу набаЋио. Меанџија ~ове меане био је 
жртва, шест :година ·заточења, оног бездушног потурице Омера. Мо
жете мислити :како је меа:нџији било то вече, ща !ПОД ~старост •опет 
буде знат у !полицију и изда име оног судсК'ОГ безобразног чиновника. 
Јесте, господине министре председниче, овом старцу клецаху с по
четка колена, а сутра дан, благосиљајући мој учињени корак, објавио 
је ·свима радозналим ;резултат исхода, јер је ·сутра дан овај чиновник 
био :већ под ислеђењем. Овим се објашњава она 'велика одушевље
ност Срба не само IY Лришти:ни него и у Призрену, Штимљу, !Фери
зовићу, Гиљану, Липљану, Грачаници, .Вучитрну и Митровици. У 
кратко, кр. српски )консул, Јма где било, а:юо ће у турс:ксој царевини 
да одговара ~свом позиву и више него што \се од њега тражи, несме 

седити скрштени руку, он се мора .провлачити, \измишљати 1и бирати 
све могуће правце, а :претходно и 1проштудирати терен свога .дело
круга iНа :Лицу ~места. Онај консул, ~који, 'као :оно сестра IМојсеова, 
ако само издалека гледа шта се ради :са ковчежићем, не може nикад 

свој активитет iгюказати. Ја 'да сам, ,предпостављам господине мини
стре председниче, само одржавао зз.езу једино са мутесарифом, :неби 
од данас па iни 1за •две три !године постигао IIIITO 1сам око Божића до 
данас учинио iи доживео. И сами Турци, а највише Арнаути муха
џири, долазећи !послом ~ !поверени ми :Консулат, изјављују :ми да 'би 
за њи много iбоље lбило да lie \кр. српски Консулат куд ~камо и !Раније 
овди отворен био. 

Односно Арнаута, ммаю би, ~господину министру ~председнику, 
приметити ово. И да Турска пристане на уговор 10 уређењу погра
ничном између Србије и !Турске односно у.пада iи анqрмалног :стања на 
граници, ипак ствар :о ·слободном промету и трговини 1н.-а основу трго
винског и 'пријатељског уговора обе државе неће веће користи донети 
осим гаранције 'За nогранични мир. 'А \ШТа ћемо с 1'11рГОвином? Чим 
ћемо показати овд. Србима lда је устаЈНовом Консулата на ~:Косову и 
њима сванула боља светлост слободе за науку и 1трговину? Ја и овом 
г.риликом остајем при томе, да је кр. српској влади и дужности и 
позив да \позове цар. \отом. !Владу да султан што пре ратифицира 
консул. ~конвенцију с нама а !И !да битном променом персонала у целом 
вилајету упитти живаљ потурица бу~арски, којем је једино :стало за 
бакшишима. Мутесариф пећски безв.л,астаи 'је и пе.моhап од Арпаута, 
јер се та'l\,о жели .у :валилуку скопском. Учини 1ли се и захтели се од 
Порте да ва.11.ија строгим \мерама спрам свог чиновништва исте упути 
на iизвршивање закона 1И цар. наредаба, 1који су данас Дро-форма, 
опда и Срби'Н и Ар'Наутин биhе са спајија.ма 1задовољап а· и тр~овипа 
у ови.м 'Крајеви.ма, .без и'Каква по~оворапа пат.ља би ос.11,опца сво~ n 
у Србији исто као iдапас у :Со.11,упу. : , 

Да 1би Кр. српска влада могла 'У овом лравцу дејствовати. она 
може ово своје право остварити ~ако енергично настане !на Порти да 
се опо досадио опсадпо стање, 'Које ~је за iА.11,бапију пре то.11,ико шдипа 
npoi.11.ameno, 1диi'iie из :об.11,асти Косов. вилајета, јер војеии суд уби 
у 71оја.м ие са.мо овд. ~Србе веh ,је 'Џе.11,атски мач и fнад тр~овипо.м и 
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по~рани"i'Ни.м, прометом Србије и Турске. Нека хр. српсха в.љада зи
вири у товер. архиву Мин. и-н .. де.11д из пр. ~оди-не, па he се из -непо
wтовања срп. пасоwа уверити, 'Које затворио и ~ањао rпут'Нике са 
срп. пасоwи.ма и наћи he да је ВUЈ/,ајетска в.љаст све ово вршп.л,а по
.моhу установе !војепо~ суда у .опсадном стању. Чи.м, 1се ди~не опсадно 
стање .11.ако ne и срп. 1коuсу.љи.м,а у Косов. ви.11,ајету објашњавати се 
с в.љасти.м,а царским, 

Примите, госпо.Цине министре председниче, и овом приликом уве

рење мога особитог поштовања. 

По низ.њи, 
Лука К. Марикковиh 

Краљев. српски консулат 
Пов. N!? 62. 
Prichtina 

Приштина 27. а!Прила 1890. 

Господину ђенералу Сави Грујићу 
Министру председнику и мин. ин. дела 

Београд 

Господине министре председниче, 

У вези мога писма од ,25. о. м. Пов. ,N!? 60. част ми је допунити 
rvroj извештај о -нереди.м,а до~одивши.м се пре 'Четири пет даuа при.љи
ком отварања дрени'Чкоz Кај.м,ака.мата. Народ у ово.м пределу, све 

са.лt Арнаутин. не же4и Кај.мака.мат. Пошто је Весељ 'Чауш са једним 
заптијом по~инуо, а један рањен, остао, кајмакам са кадијом врати се 
;Ј Приштину и сада седи овди. Погрешно сам јавио да је за дреничког 
кајмакама наименован Кахрман-беј, негдашњи кајмакам у Прешови. 
Име кајмакамово је Ракип ефендија, од породице Коренице из Ђа
кова. Како ми извештач јавља овај кајмакам полази вечерас у по
ноћи у Дреницу, у пратњи 40 коњички заnтија. У Мутесарифату 
читао се данас фер.ма-н за нове рекруте. 

Колика је ~обест 1Арнаута спрам Срба Косоваца, које сам од .по
"iетка отварања Коuсудата до данас описао, довољно he рва~ пута 
бити, ако, ~осподиuу .министру председпику, јави.м, да у селу !Јiо
паwтици среза ~иљанско~ има 'Чета Арнаута поја по седи.ма краде 
стоку од Срба ,Косоваца, да даоос у Лопаштци преко ;120 1~оведи. кра
дени "iувају заробљеuи четири .'Чобаии-на Србина. Свако крадево го
вече има особену !белегу :на нози, ако iби је сопственик 'х:тео откупити. 
Сам лопов после крађе намеће се сопственику са уценом да 'му Про
нађе неставше марвинче. 

Прекјуче је један овд. трговац uоказао јwутесарифу ;nисмо, које 
је :добио од неког имућног трговца из ЛипљаЕа, у -којем .лtу овај јављ(t 
да су ia Арнаути из о-ко.1~ни 'села уценили 1t ако уце'Ну -не изда да hy 
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ia прво ве'Че напасти. Од.ма је бинбаша по наређењу .1ttутесарифа са 
30 заптија отишао у Липљан и још се !није вратио. Мој извештач 
овако ми јавља: данас 'донеше на ко.љи.ма убијено~ ајдука Арнаутииа 
од Шти.мља са irpи nушке. Бинбаша се није још из Липљана вратио. 

Примите, господине министре председниче, и овом приликом уве
рење мога особитога поштовања. 

Краљев. српски консулат 
Пов. N!? 63. 
Prichtina 

Шеф Консулата, 
понизни, 

Лука К. Марию<:овиh 

Приштина, 30. априла 1890. г. 

Господину ђенералу Сави Грујићу 
Министру председнику и министру иностраних дела 

Београд 

Господине министре председниче, 

Част ми је послати ~вам lна увиђај писмо попа Срећка из Митро
вице адресирано на једног ~свог пријатеља у Вучитрну, из којег ћете 
се уверити io !патњама Срба Косоваца, ,а које ми је данас предао сам 
адресант при пролазу моме из Митровице кроз Вучитрн, где сам јуче 
шетње ради фијакером одвезао се \и преноћио. 

Од Срба у Митровици чуо .сад хвале о с.љободи коју уживају 
i • . не.ма :је на дру~о.м .месту у ,Турској, особито упоређујуhи исту са 
Приштином. Истина, рекоше .лtи, да и.мају слободу у вароши а сељак 
је пе.ма па се.љу, јер :z,a Арпаутип уби и растури ,и отворено тера Србе 
са својих о~њишта. О~њиште оставише~ ~ања дру~и Арпаутип у сво.лt 
завичају и убија гкао животињу. У Приштипи је свет п.љашљыв, а.ли 
је :сељак СЈЈ,ободпији и ,пеподаје се. 

О догађајима у Дреници нисам ништа сазнао, и ако сам имао 
прилику о истима говорити са митровичким кајмакамом, кој:1 ми је 
потврдио прве жртве, а о повторном ;Одласку дреничког кајмакама 
рекао ми је Да му није познато. Каваз Консулата прича ми да је од 
митровачки :Турака јутрос сазнао да су Арнаути убили као прекјуче 
у суботу заптијоког му.љази.ма ~потпоручника) и једног заптију и да 
се очекује војска. Ове вести тачно сазнати потешка је јер .их Турци 
од !Срба Косоваца крију, да неговорим и од мене. 

Примите, господине министре председниче, и овом приликом уве
рење мога особитога поштовања. 

Шеф Консулата, 
.Лука К. Мариюсовиh 

37 



Краљев. срnски консулат 
К. Пов. N!! 64. 
Prichtina 2. маја 1890. г. 

Јосиф 1Ћурђевиh, старац, ,сељак ;из ~Пирана 'се.ља два чдса до 
Призреиа предста са четр'Најесто~одишњом ;девојчицом Ленком Кон
суљату и изјави да бе~а у Србију да спасе девојче од ар'Наутске обести 
јер је 1oh.e 'да потурче. 1Пре три ~одине, рече, .оте.љи су .ми Ар'Наутu 
старију nhep Цвету, поја је од .лtуке и пресвис.ља, .па ми сада ruшту 
Ленку. Немо~уhи одољети превеликој тузи и патњама која третрпих 
од Аркаута бе~а.м у Субију са овим девојчетом а жену А~нију остави 
у Призрену, :јер [је 1стара па ;не може да бе~а. Исти'На и .девој'L(,е је 
.1tа.љо па 'Не може да иде, та ~незнам шта да радим, и .лю.љим Копсу.љат 
за помоћ. 'новчану, јер леба !иисмо је.љи а у путу иоhи.љи смо -на по
љани. Идем рече Јосиф у Србију и то у Прокупље, ~ди су .ми и два 
сииа Цвет-ко и Коста прошле !~одиие од ар-науте-ко~ паси.ља избе~.л,u. 
И Цветко је своуј жену код брата у Призрену оставио. Помозите 
иначе изгибо. 

Јосиф Ђорђевић 
nодnисао га 

Л. К. Маринковић 
Да се ова изјава пошље Министарству на увиђај. Јосифу ~издао 

сам :из свог џепа једну белу меџидију. 

Краљев. српски консулат 
Пов . .N!! 65. 
Prichtma 

(М.П.) 

ГосподИIНУ ђенералу Сави Грујићу 

Шеф Консулата, 
Л. К. Марииковиh 

Приштина, 4. маја 1890. 

Министру председнику и министру иностр. дела 
Београд 

Господине министре председниче, 

У вези !мог nисма од 30. !Пр. (м. !Пов. !.N!! 63. част 1МИ је известити 
вас да се кајмакам дрен:ички 1ююди у Грабовцу крај ре-ке Дренице, 
2 1/2 часа ;удаљено од 1Приштине, а на улазу у \свој срез. Још дакле 
нема одважности да уђе у среско место Врбавац, које IVIY је опреде

љено :за Кајмакамат. Војска се ta :једном стотином iy Приштини поја
чала, одкуд је дошла незна се. Данас је из Скапља дошао окружни 
командант жандармерије. 
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Од учитеља fМ.итровачко'l. дознао iсам да је бедно стање 1Срба 
Пеhанаца, који су се у Србију упути.л,и, јер их војени 'Кордон веhа 
при 1пре.л,азу. Половина 'Која је уваhена w бе'~ству :лежи у затвору у 
Митровици 1а двојица су у nуту .злостављана и убијена. Овце, 'Козе 
и остала стока, ~оју .су !терали ;0дузето и.м је. И )1са.ме .жен,е и деца 
у затвору су. Друи nоЈ1,овипа inpeшJl,a је у Србију. 

Ова тешкоhа паста.л,а је од ,како lje у Митровицу дошао Сали 
паша, војени коман,дан,т из Сенице. По 'Казивању официра оваку 
паредбу добиЈl,и су из Цари'l.рада. 

Примите, ;господине министре ~председниче, и оnом приликом уве
рење мога отличнога пошто"ања. 

Краљев. српски консулат 
Пов. N!! 70. 
Prichtina 

Шеф Консулата 
поњизни, 

Л. К. Марин,ковиh 

Приштина, 14. маја 1890. г 

Господину ђенералу Сави Грујићу 
Министру председнику и мин. ин. дела 

Београд 

Господине министре председниче, 

Јуче сам добио ./. приложено ово писмо :о стању патничке iНаше 
браће И окр. пећском, која .се ·сада наоде у тамницама Кајмакамата у 
Митровици. 

Данас ми је 1од ових ПећаЈНаца iЈiаћеника дошао из Митровице 
неки Спасоје из Цркољеза, и он ·ми исприча своје патње и рече да 
је )Потеран 'од Арнаута из свог :села :са 19 коња 1аљина и бакра. Од 
могућни био сам људи у Цркољезу, рече !ми Спасоје. Имао сам ·~кућу 
и капију као !што ;се каже 1на Стамболу и :странац је могао код мене, 
рече, :наћи гостопримства и свачега што но реч и што се и \Не наоди. 
Данас :сам !просјак са својим [робљем. Да бог прости 1Србовима у 
Митровици, /ге нас израњују. Из апса су мене и моје робље ·пустили 
на јемство Јована Алексића - [Пећанца. 

Овом Спасоју ;издао сам из свог џепа пола беле меџидије. 
Ја .сам, 'l.осподипе мипистре председн,иче, у једном мом извештају 

у \пр. i. напоменуо i!Ш'КО Арпаути у овим 'Крајеви.ма систе.матичпо 
нападају на поједипа хришhанска сеЈ1,а и ,претњом и убиством поје
дине i'Кyhe ;и пород~ще по хришhански.м сеЈ1,и.Ма растурају, те ,да lce у 
иста ·у'l.њезде. Од прошло'~ )Митровдана ~ово рапидпо искорењивање 
Срба из Вилајета косовскт ,'Које ;и .са.ма власт подпо.маже а'Ко и даље 
потраје, а нестане се за времепа 1па пут свршиhе се до идуhе'~ Ми-
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тровдана са опустошењеЈ.t 'На штету rнаше народности. Да турска влада 
потпомаже растурање српски села и убиство 'Срба довољан је доказ 
што .месни 1Арпаутип ~они Србипа са о~њишта ;и !прати -ia до близу 
српске ~ранице, а крај ~ранице, ту је војнички -кордо'Н, који Србина 
ваhа са свом породицом и стоком, људе баца у 'Тамницу а стоку "11,еђу 
се пљепи. 

Примите, господине министре председЕиче, и ,овом приликом 

уверење мога поштовања. 

Краљев. српски консулат 
Пов. NQ 75. 
Prichtina 

Господину ђенералу Сави Грујићу 

Шеф Консулата, 

ПОНIИЗНИ, 

Л. К. Марипковиh 

Приштина, 16. маја 1890. 

Министру предсе)ЈЈН.ику и министру иностр. дела 

Београд 

Господине министре председниче, 

Има осампајест ~одина како је у ове крајеве Америкапско ми
сиопарско библuско друштво за растурање хришhанске проповеди 
допрло и у крајеве Косовског вилајета. Сваки писмен и школован 
у то време потрчао је да стари и нови завет (превод Даничића, изда
ње у Београду), купи и наслаждава се у вери хришћанској, и да чита 
о својој вери на матерњем језику; тим више ,што осим неколико 
школски књига за основну наставу, нису имали други полезни српски 

књига и новина да зимње вечери и остале дане прекрате, а и што 

је с друге стране овако корисна књига јевтина. Сам се торбар зачудио 
да је све књиге у два дана само у Приштини могао распродати. Овако 
ми причају Приштевци, а овако ми прича и неки Станко Мијаиловић, 
овд. ситничар, родом из Грачанице, који је сада представник про
тестаптиз.ма. 

Истси Станко прича ми и то у ,верском заносу, како је ђаком 
купио и читао псалте Давидове на српскоме, које су му се омилиле 
и са стране чистоте језика и дивоте сами песама, да другом приликом 

купи у великом формату стари и нови завет. Кад је прочитао свето 
писмо, рече ми, увидео сам основу наше вере, коју кад сравним са 
оним што наше свештенство чини по народу, морам да се гнушам. 

Наводити овде све разлоге Станкове значи понављати оно што се и 
у нашем новинарству противу грешака појединих свештеника а и 
начелно писало. 

Осим Станка саслушао сам и још неке овд. грађане који су у 
протестанство убраздили, па су се тргли. Један од ових именом Мана 
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сајџија казјваше ми да је протестантизам слушао још као шегрт и 
калфа у некога Јована сајџије има 12 година и тако слушајући га 
у дућану омили му се ова поука, те купи псалме и свето писмо. 

У \опште сви ови па и :Станко и Мана признај у да су се с почетка 
троје четворо недељом и лразњицима скупљали прво код Јована а 
затим и код Станка; а кад icy до 12-14 њих на број прирасли онда су 
редом и код осталих кућа iприбирали и по два сата 1читали псалме и 
слово божије. 

Чим ј·е, има осам година, .за ово сазнао митрополит Мелентије, 
ОН !ИХ Qe К себи призвао И 'Захтевао да се :ОВИ 'скупова окану И да 
књиге сагору иначе ће их од цркве одлучити. Неки су се 'с почетка 
устезали послушати .митрополита а неки никако ни да га чују. Усљед 
овога митрополит призове Јавно у цркви све протестанте да књиге 

сагору, иначе их од цркве !одлучује. И сама цар. отоманска власт 
узимала је ,на одговор 1и потом пустила мх на слободу веровања. 
Данас од оних 12-14 протестански породица Ђећина се вратила старој 
православној цркви. Само по причању Станковом има их неколи

цина. Он вели и ако сам ~протестант опет cacv.i Србин а протестант :сам 
што је ова вера :која осуђује идоле, заблуде и 1неваљала дела. Жалио 
ми се на 1свештенство које му .није опојало 17 годишње девојче и .!што 
му !је забранило сарањивање у овд. гробље свог детета. И lако су 
забранили сарану у гробље ипак је власт ову забрану дигла. Што 
ми Дете свештенство није опојало, рече Станко, немарим, опојали 
смо га ја и дружина песмама Давидовим и нашим нарицањем: о ја
дима данашње свештеничке неправде, којом води овај хришћански 
свет. 

И Станко ~ 11\![ана тврде да сваке друге треће године долазе у 

Приштину једа:н свештеник протестански из Битоља из Колежа он
дашњег. Мана ми прича да није видио да се Станко пречешћује :али 
је видио Јована сај џију кад га је протестански свештеник причестио 

и ако је овај нудио да и Станка причести. Сада Јован сајџија живи 
у Скопљу. 

И овога лета доћи ће им :из Битоља свештеник по имену Берта, 
који се задржао у Скопљу због затвора некога Косте растурача еван
гелски књига. 

По казивању Станковом колеж у Битољу добија из Цариграда 
штампане евангелске проповеди на бугарском језику и растура их 

у виду поклона међу верујуће. Код Станка има разни сорти књижица 

од 'којих мени је донео на приказ Духовен живот, издање второ 1881. 
у Цариграду. 

Примите, господине министре председниче, и овом приликом 
уверење мога особитог поштовања. 

Шеф Консулата 
понизни, 

Понизни, 
Л. К. Маринковић, 
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Краљев. српски консулат 

Пов. N!! 78. 
Prichtina Приштина, 21. маја 1890. r. 

Гооrюдину ђенералу Сави Грујићу 
министру председнику .и мин. ин. дела 

Београд 

Господине министре председниче, 

У свези мог последњег 1извештај·а од 18. пр. м. Пов. N!! 77. ~част 
ми је известити вас да је из Митровице данас ~депешом потражена 
војска из ове вароши и да је !усљед овога данас отишло сто коња
ника и неш'Го мало заптија у Митровицу заједно са овд . .мира.1~ајо.м. 
Изгледи су дакле несигурни 1које у ,самој Митровици, јер је потешка 
разбе~,апе :породице \српске ск.1юнити да се па ''Неси~,ур'На о~,њишта своја 
поврате, ~,ди их ,по 1њихово.м, ,предубеђењу !очекује ,'Не.ми-нов-на 1с.мрт 
пушком из потаје од руку оних 'Који су их до Митровице дотера.л,и. 
Осим тога 'тешкоћ·а је цар. отом. власти ићи и у Дреницу и утврди'11И 
положај новог Кај1макамата. Срби Косовци јавно говоре да нереда 
од стране Арнаута биће све док 'је год Дервиш паша на !Положају 
главно-командујућег царско~, марша.л,а за Европску Турску. 

Приметило се има недеља дана 1да су се 'на Косову читави ројеви 
црни за сада мали скакаваца појавили, који по мноштву дРЖИ се 
многобројнији од лањске године, у којој су велику штету од сК!ака
ваца ,претрnиљи. Уз скакавце ове године појавила се једна буба 
ржача, 'Која та.мд-ни раж и зову је овди попац, има је много. 

Сутрашњим возом одлази г-ђа Дробњак у Скопље на ;позив там. 
суду због саслушања о афери мита. 

Примите гооподине министре председниче, уверење мога пошто-
вања. 

Шеф Консулата, 
Л. К. Марu'н:ковиh 

Краљев. српски консулат 
Пов. ,N'!! 89. 
Prichtina 

Приштина, 11. јуна 1890. 

Господину ђенералу Сави Грујићу 
Министру председнику и мин. ин. дела 

Београд 
Господине министре председниче, 

Јуче су овди из приштинскm среза сазвати ,сви се.л,ски ,к:.лtетови 

и iсаопwтепа и.м је наредба да у будуhе девојач'Кu .мираз ие може 
бити већи од 1~ет ЗЈl,аТ. тур. Jl,Upq,. Ко противно поступи и докаже се 
казни са пет други лира на име казни. 
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И овог пута сазнао сам да је Начелство окр. топличког актом 
позвало Мутесарифат да границу боље чува и ·обилази је. , 

Срби Косовци у ве.л,ико ,'Купују .храиу lпо скупе иовце и задужују 
се за идуhу ~одииу. Сиротиња ije веди'Ка а ~сврху то~а 'притисак у 
'Крађи, убиствима и раз'Ни.м претња.ма превазилазе ;'Човечију ,осетљч
вост, и са.мо -ко lne види .може о.яа-кше ово :стање .у разматрање узетп. 

Ко.мапдапт ви.л,ајетске 'воје-ке ;Ете.м паша и .м,утесариф још су у 
Митровици, одакле се за сада сазнати не може шта .тамо има и нема. 

Данас је гаваз Консулата дуго остао у полицији док су једва 
в.изирали пасош :нашем поданику Филипу Ан11оновиhу златару из 
Београда за Србију преко С1юпља, једино због iпогрешке коју хоти
мично ствара полиција скопска; о чему сам вас у мом писму од 

4. ов .. :м. Пов. NQ 87. известио да сам у овој неупутности званично 
јавио валији у Скопљу. 

Примите, господине министре председниче, уверење мога особи
тога поштовања. 

Краљев. српски консулат 

Љm. NQ 90. 
Prichtina 

Шеф Консулата, 
Л. К. Марип-ковиh 

Приштина, 18. јуна 1890. 

Г·ооподину ђенералу Сави Грујићу 
Министру председнику и мин. ин. дела 

Београд 
Господине министре председниче, 

Пре неки дан вратио се преко Митровице на своју дужност му
тесариф приштински, који је ишао и помоћу војске отворио дренички 
Кајмакамат. Приликом свог бавлења у Митровици камџијао је оirюг 
Ђорђа ·Радуновића, имућног Србина из Цркољеза у пећ.ској нахији, 
што несме да се враћа ,у село, одакле 'му Арнаути поручују да he га 
убити чим се врати. ДЭЈНас осим Ђорђа, чија се 'фамилија дома вра
тила, многи 'Срби из пећске :нахије просе по Митровици и не могу 
се од прошње Изранити. Шта ће ова сиротиња зимус чинити и како 
се изранити постало је брижно питање овдашњи Срба. који сваким 
дЭIНом страхују и за се и за своје још недирнуто огњише. Од моје 
стране, господине министре председниче, могу споменути, да ми је 

један полицајац, који је са службом у Гиљану, констатовао да му је 
сам овд. мутесариф признао немогућност одржавања доброг поретка 
у Мутесарифату, све докле постоји она лабавост у вилајету у Скопљу 
и све докле зликовци могу своју злочиначку радњу новцем прикри
вати. У Гиљану живе двојица аге, најгори зликовци у гиљанском 
срезу, и под њиовом су командом ови бегунци, који су из полиц. 
затвора побегли. Кајмакам и полиција не могу ништа Дејствовати 
на одржање реда и поредка док год овако стање постоји. Мутесариф 
је ову двојицу гиља~нски ага затворио и спровео суду у Скопље. У 
место да их у ~заточење пошљу путем 'мита вра11или су се у Гиљан. 

43 



Кад овако :осим ,хришћана и царске власти признају ;безредице 
на Косову и да се :'Исте догађају једино што нема стеге озго, онда 
није тешко извести исти закључак, који одавна Срби Косовци !про
носе, да вилајетска власт по упутству из Цари~рада кроз прсте ~леда 
сваки неред -који у .овим i'Крајевима ч,ине Арнаути српском живљу, 
које~ 1систематич,но истребљују расељавањем. 

Примите, господине министре председниче, и овом приликом уве
рење мога особитога поштовања. 

АС - МИД ПО - I/9 - 1890. 
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Неколико извешшаја срiiског конзула Бранислава 

Нушића, уйућених из Пришшине влади у Београду 

1890. године 

Краљев. српски юонсулат 

Пов. N!! 20. 29/II-890. године 
Прицхтw~:а 

Господину ђенералу С. Грујићу 
Председнику Министарског савета 
Министру иностраних дела Београд 

Господине министре, 

Ја се, до Душе, не смем тако нагло да !упуштам у. познавање 
овдашњих i!Iрилика, те 

1

да би вам могао одмах послати iопширан н 
пун садржине извештај. А.љи ,су те прилике или бо.ље реhи 'Непри
лике тако драсти'Ч:не, lда lne треба времепа па да се Човек 1Уnозпа са 
њима, (да не треба 1времепа ~па да 1се rчовех ·упозпа 1са '(Њима), да ие 
треба пропитивања па да 'Човек разабере :о ;њима, ве'h опе lce ,~атова 
о'Чима 'виде u 1ш 'свако.м ~ораку cpehy. Отуд tt долази .мо~у'hност да 
вам веh 1данас 1поднесе.м овај ~извештај. ' 

Ја бих се могао :похвалити, да сам наишао на љубазност овдаw
њег становн:иш'11Ва, али и да сам у брзо 1увидио да је то 'љубазност 
од ~које се ваља обазриво ,чувати. Становништво је искварено, било 
услед нужде која 1га :На то приморава, или услед прилика у којима 
се свакојако 1нису :могли однеговати јкарактери; тек rгешко је !Наћи 
човека према коме се може са сигурношћу Поверити. 

Шпијунажа међу самим Србима развијена је до !подлости и :мало 
би !изненађење овде ~било :кад би брат :брата а отац сина отерао у 
Канин-кулу. .Сама српска општина, ~коју сачињава !прота, најуглед
нији :грађани, поткопава и оно земљишта, које је дозвољавало мало 
слободније кретање. 

Појмићете iрад те юпштине, кад вам напоменем, да !м:и је iсам 
Сали-ефендија терџуман у Мутесарифату, узвикнуо једном: "Па шта 
оћете, зар да iВам гми ,чинимо, :кад ено (ваша рпштина скрстИЈiа руке, 
па ·анда 'Немојте се 1ни чудити што Бугаре 1не дирамо те отварају 
школе где !год 1стигну. !Камила се !неби могла натоварити да неће Да 
клекне!" Ја верујем ,овим речима Сали-ефендијиним, јер сам поку
шавао да натерам општинаре да сами расправе са мутесарифом ли-
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тање о \школи, па они су .се снебивали, смагали раменима 1И давали 
ми, сваки појединце, такве одговоре, какви их ,све укупно каракте
ришу. Нико није смео да прими на се :иницијативу у .меџлису општин
ском, !бојећи се да ће •Га други потказати 11зласти lца је :он побунио 
општину. 

Ради ,ј,ош боље :илустрације, како се стоји са моралом овде, доста 
је :кад вам кажем \да у Приштини ЖИВlи неки Михајло ~Ђорђевић, 
који је !свршио призренску Богословију 'и 1који је одмах понудио 
своје ,услуге мутесарифу, 'те :сад прима .8 !белих меџидија месечно, 
да потказује Србе а нарочито српске учитеље. . : 

Прексиноћ !Је овдашњи Србин Петар Стојимировиh, млад али 
отресит човек, који ј-е чак изабран за судију, бачен са тога звања и 
ухаЈПшен. Сад му !се граде све ~рсте кривице, неби ли ,га отерали у 
Деар-белир. То је 1опет на доставу Срба. i 

Оно расположење и чини ми се .чак "одушевлење" р :Коме 'сте, 
господине министре, у ранијим актима овога Консулата били изве
штавани, 1мени 1се чини да је само ружичаста оскорушина кора, која 
може само каквог младог /и бујног ентузијасту да занесе !а никако 
оЋог који је :дужан да вас !у својим :извештајима упознаје са правим 
стањем у ~овим крајевима. Ја 1тако ~појмим своју Щужност и отуд овај 
мој извештај неће у многоме бити 'сличан ранијим извештајима овога 
Консулата. 

Са оптимистичким расположењем прихваћено ,,одушевлење'' 
овдашњег становништва, разуме се довело ое као !неизбежну после
дицу то, да се код ~овдашњег становништва Појима положај Консу
лата као установе која је устројена да га јавно заштићава. То прети 
још )већом последицом - разочарањем, после кога ,се углед српске 
заставе, која се вије :Над Консулатом, никојим !начином неће моћи 
да подигне. 

Сва:~юдневно ми долазе људи 'са жалбама захтевајући да пишем 
мутесарифу и 1спасем их од 1ове или оне беде. Најпосле, јуче ми 'је 
долазио један, д:ога fie ~затворити и .тражио ':ми азил. 

Одбијање fових жалаба, ~одбијање )заштите, доводи (Ме у непри
лику, а Да [би ову избегао, ја долаз·им: ~у положај да околишавам 
истину, и одбијам Н:омитеље мли жалитеље !лажним саветима, IПОСле 
којих настаје оно разочарање. 

Но, :ипак овај )Мој извештај биће ,у :толико сличан свима ранијим, 
у колико lвам iбудем у ;rьему говорио !о невољама наше 1браhе. Ти 
извештаји морају бити једнаки, јер 1су и невоље ~ед.наке, јер се и 
оне само nовторавају и нижу lједне и !исте. Ја верујем, да би ~низање 
и набрајање 1невоља кроз све извештаје, могло µтостати и монотоно, 
јер са Променом имена, Догађаји :се понављају једни и \исти; али кад 
би 'ви, господине МИ!НИстре, слушали те јаде из уста онога коме је 
мајка убијена; онога !коме .је \огЊIИШ'Ге разорено И коме је .i:невино 
чедо обесчашћено, онда :би !вам при свакој !његовој речи капала суза 
и свака 'би та суза rбила rизраз новога бола, а /сваки би тај бол био 
за iВашу ду~шу нов и !нов iдОГађај и ви би га као таквог, :Као нов дакле 
исписали. 

На Косову, недалеко од Приштине, Три су села, :којих је Јаде 
rешко чу~и. То су Бабљак, Робивци и iБабуш. 
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Ј\/Iанастир Грачаница 

На Бабљак наишао Арнаутин Хај,риз Реткопуц 'и ударио 30 злат
них лира порезе. 1Село малено, 20-30 iкућа, 1а он лепо разрезао порез 
за себе и то 'одредио колико :Ће која кућа ща му \плати. Тужили се 
мутесарифу, а он /ИМ \реко да ,немају ~бриге, нек спавају мирно, но 
Хајриз 1ено та ~ош у Вабљаку и очекује да !му се скупи пореэа, па 
да пође на другу страну. 

У Бабушима, ~селу iкоје ,има своју шуму, 1такође наишао један 
мухаџир ~не знам му имена) Истерао једног домаћина (из куће, на
станио се у ;његовој кући и ,одредио :таксу за горосечу и то на селску 
шуму. Ко :год од 1сељана !хоће да пође у шуму по дрва, ;мора lfьему 
да се јави, \па ,му он онако lод ока одреже та1ксу и онда га пушта у 
његову сопствену имовину по дрва. 

У Робовцима пола села (заузели мухаџири. Рд то доба у селу 
нит ко сме Да lce одене, јнИт да се помоли lиз куће. Ако обуче гуњ, 
скида му 'га 'с леђа, ~ако обуче чакшире, свлачи му с iНОГу, и )свет ме 
го и бос, !ни славећи !славу, ни гостећи госте, /НИ 1молећи се богу. 

Овде сам вам, господине министре, 1само оцртао !стања у којима 
се та села налазе, ia ;већ догађаје који 'се из таквот \стања свакодневно 
порађају, било би 1и јна дугачко iи iна широко. 

Међутим, сем rгих настањених хајдука, у !овој околини има и 
лутајућих хајдука, :који кад исцрпе једно село, ~крећу ;се и Падају 
на друго. Од тих су и најпознатији и ~најопаснији А~ир беј Џелединов, 
Диља и :Бејта Сr.щслим rro he бити онај Бејто који је уценио прошле 
године митрополита Мелентија 1са 50 дуката). Они слободно шетају 
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и власти им врља мало \Стају на пут. Но баш и кад би хтеле више 
власти од мале је вајде, јер су и саме опкољене разбојницима. Тако 
н. :пр. јав1Но се зна да је :доскорашњи косовски буљубаша Весел-ага 
јавно ортаковао са Азир беј Џеледином. Један [ЈУТ је покорио се и 
одлежао овај Азир :неколико месеци ~апса, али је из ње изишао са 
мартинком о рамену и отишао :певајући у гору, да !Продужи свој занат. 

У Породимљу, 1:<Iак до Призрена, царују опет !Ибрахим Кострћ 'и 
Реџеп од Бл1аца. Сад су се 1наврзли на село Скољаново. Кука онај свет 
од њих али нико \ца му чује јаде. 

Па као и предузети су неки кораци да се ,стане овом хајдуковању 
на пут, али како? !!;оведен у Вучитрн један батаљон ,аскера, разм.е
штен по српским 1Кућама \Ца кантонује, јер веле по 1ту1Јсжим не мо·же 
због була, !па (одатле :не миче већ зимује ту и ије и пије н:а рачун 
српске сиротиње а Азир, Беј~го, (Ибрахим ~и Реџеп и ~аље хајдукују 
опет на рачун српске сиротињ~. 

Но .. такве rпри.љи'Ке ,'у овој зе.мљи 'Не ,.мо~у да буду ;'Ни 1.ма.љо ч,уд'Не, 
јер је !у iњој сва'Ко ~хајдук. :Ето, 'Неки паша зидао овде у !Јiришти'Ни 
пар'Ну ]воде'Ницу, ,узео Јео.ља, ртишао у Гра"tа'Ницу 'Крај 'Које ;Јl,ежи 
краспо ~старо !~робље и 'Натоварио 'На ко.ља )сво /'Ка.мење :са ~робова, 
сво ;старо /и З'На.Ме'Нито 'Ка.мење, ,пу'Но садржи'Не, пу'Но ,натписа, и њи.м 
назидао водепицу. '~душа да ~вас ,забо.љи, 'Кад видите какав стари .мра
мор, 1који 1би доц'Није, ,'Ко зна ,'Какву историјс'Ку 'истипу испри-чао, 'Како 
сад рав'Нодушпо .меље 'Кукуруз. 

Толико 'о прил:и1кгма, а кад се будем боље упознао ·са њима ја ћу 
се трудити, господiИiне министре, да :вам не подносим више овако 

скучен извештај. 

Но, ја и iово сматрам као :познавање прилика овдашњих. Под ./. 
част ми је јподнети вам извештај о стању Пијаце у Лриштини и 
Призрену,за прошлу недељу. 

И :ако сам, путујући за овамо, (Наишао на намере !Неких наших 
трговаца, да са ·својим артиклима iпродру дуж митровичке пруге и 
одавде извезу производе ове околине, !ипак ја не могу ово сматрати 
као трговачки извештај, који ће моћи нашим трговцима какве ко
ристи донети; али ;верујући, да стање трговине, ~а стање 'економно 
увек служи као израз политичкога стања, ја овај извештај са пиј аца 
призренске и приштинске, подносим само юю []јрилог целокупном 

данашњем мом извештају, обричући, ако ,ви изволите за потребно 
наћи, да r<a ДОIIуiНИМ и извештајем са митровичке пијаце. 1 : 

Молећи вас, господине министре, да опростите ономе, .што можда 
није морало а ушло је у овај извештај, узев у обзир моју неизвежба
ност у том погледу, ја вас у једно молим да и овом приликом при
мите уверење о моме одличном поштовању. 

Бранис.1~ав Нушић. 
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Краљев. срnски консула'!' 

Пов. N!! 22. 7 /П 1890. г. 
Prichtina 

Господину ђенералу С. Грујићу 
Председнику Министарског савета 
Министру И!Ностраних дела - Београд 

Госnодине министре, 

Са овдашњим 1мутесарифом имам две афере, услед којих су се 
наши односи пооштрили, али којих iисход обећава велике ,моралне 
добити за ~нас. Па к<a:iro ,су оне у првом мом сукобу са пашом добиле 
заједничку ;одушку, то сум nостале нек.:t цели:на и ја ћу вам: о обема 

"' уједно писати. 

Но да би вам ,обе биле што јасније, дозволите ми, господине ми
нистре, да вам нај1Пре карактеришем оод. мутеоарифа, јер само 
познавање њега ;учиниће да ћете имати доброту, одобрити ми моје 
мало оштрије и опорније држање у овој прилици. 

МеХ!мед Хавиз паша је човек средњих година, по рођењу Ана
долац; по типу нешто 1грђе, !по образовању :Нико и ништа. Човек који 
зна само :свој турски језик, али за :ТО ипак не зна и своје турске 
законе. Отуд долази да 1је непоуздан у оно што каже; слаб у ономе 
што брани; подложан туђем упливу; бојазљив пред оним који песни
цом лупи у сто и :позове се на юаюав закон, а ,Понизан пред оним 
који прети. 

Упознав :ове његове особине, .ја 1сам добио вољу да променим до
садањи :начин пријатељског 1опхођења са њиме а 'то в.ећ и ·с тог, што 
су се користи таквог опхођења састојале само у обећањима. ~ 

Дакле сад да вам објасним и први и други 1сукоб. 

Ваљда бла1годарећи детињастом понашању београдске опозиционе 
штампе, која је буквално 'разумевана могла iстворити појам: о некој 
нарочитој мисији мојој, Или томе што сам ја често излетао у околнэ. 
села, сматрајући за дужност да се познам :и опријатељим са овдаш
њим светом, или још најпре биће да се овдашње 'власти оно што су 
пропустиле док је :г. Маринковић lбию овде, хтеле да поправе код 
мене: тек само, iнастала је једна општа претња да се у Консулат 
не сме прекорачити. Ко иде у Консулат, тај ј.е непријатељ цару. 

И та је претња све више и више расла ,а разуме се упор~до је :И 
страх растао. Дошло је до тога да се ;свет од мене склања као од 
каквог страшила; ако сам отишао у цркву попови се клоне за олта

ром; ако ;сам стао код ћепеника да пазарим, газда 'се повлачио натраг 
у магазу а Протурао ми је шегрте; ако сам се ;коме јавио, он је оборио 
очи на земљу и најпосле Десио се случај Да ~е човек имао да визира 
пасош и није 'смео да уђе у Консулат. 

Претњом је отпочео ,сам паша при свом повратку из Ј'илана и 
полицајци сад јавно прете. Прете чак мојим слугама, како ћу ја 
отићи ·одавде, па :Ђ_е им они показати како сме да служе код српског 
консула; претили су мајсторима који су позвани да нешто поправе 

на кући, како не '.сме да иду у српски 'Консулат. И анда, зар би било 
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чудно кад би се још један пут повторило оно договарање међу 

Арнаутима, да убију српског консула, што је већ једном било, као 
што вам је (већ) познато. 

Природно, нисам више могао да чекам, већ сам се спремао да 
изјавим паши, како под оваквим условима, ја не могу више да радим. 

У том је стигла већ и друга ствар. У суботу 3. ов. мес .. ·~ед 
подне, позвала је полиција српску поданицу Јелену Дробњак и пре
дала јој позив да иде у Скопље да сведочи нешто за Трајка Марко
вића учитеља, к;оји се тамо :У затвору наљази. У полицији, на про
токолу, изјавила је Јелена да је српска поданица. Но чим, је отишла 
куhи ,својој 1дош.л.о је та.мо 9 ,и с.л.ово.м, девет по.л.ицијских "iU'Новника 
са неколико оружаних заптија. 

ОНiа је ту поновила да је српска поданица, но зато нико. није 
хтео да чуј-е, и на ~ајбруталнији начин претресли су јој цео стан, 
тако да су И сваку поједину чарапу превртали. Покупили су ·ствари 
без икакве компромитујуће садржине (међ осталим чак ·и слику неког 
њеног рођака који слуЧЈајно има на себи униформу). 

Ја за све то :НИсам ништа чуо, јер нико није смео да дође у 
Консулат да ми јави. У :недељу пре подне био сам у Грачаници и тек 
кад сам се вратио сазнао ;сам и то оамо за сам случај а не још за 
појединости. 

Одмах у понедељак у јутру отишао сам к паши да И једну и 
другу ствар потргнем. Ја сам ;Му изнео мој положај у Приштини, 
оцртао сам 'му како је эаплашен свет, казао сам му како се то мене 
ни мало не тиче 'ако су то можда рђави поступци појединих полица
јаца, ја само констатујем факт да је мени овде 'створена немогуhно·ст 
да радим, јер људи чак не сме да Долазе да визирају пасоше и !:нај
после казао сам му да ћу затворити Консулат на његову одговорност, 
оставити њему кључеве а ја отићи у Београд. 

Завршетак овога говора њега је просто препао. Он је блед скочио 
са столице и молио ме да се не љутим; да то није могуће да је тако, 

да му дам имена полицајаца који прете светини па ће их одмах 
истерати из службе ~ли бар да му дам имена грађана којима је пре
ћено па ће он сазнати. 

Одговорио сам му да му имена грађана не могу дати јер он и 
онако показује велики апетит за гонењем хришћана, :па само још то 
треба да му дам. 

Он се и против тога бранио и тада сам му ја изнео какво је стање 
хришћана iюд њима; указао сам му прстом на оне силне који су 'по 
апсанама, юазао сам му како се сваког дана по неком претура кућа 
и кзао сам му да ми то све најпосле није ни мало чудно, јер његова 
полиција веh је почела и туђе поданике да гони. Тиме сам навео 'на 
питање о Дробњюювој и ПИ'l1ао сам како се смео у :суботу да 'претреса 
њен стан без мога знања. 

Паша се, токорсем, изненадио да је она српска поданица. Ја 'cat"VI 
захтевао да се призове полицијrа која зна, но полицајци који су се 
сви редом предамном изређали, онако, турски, у очи су лагали како 
нико не зна да је она српска поданица. 
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Ја сам изразио врло велико сажалење да полиција ни то није 
могла знати а и сумњу да није знала. С тога сам се одмах од паше 
дигао и отишао кући Дробња1юве. Тамо са:м сазнао све појединости, 
као и то, да се она при свом доласку у Приштину јавила полицији 
као српска поданица. 

Одмах после тога послао сам Министарству депешу у којој сам 

питао: хоћу :ли да уложим протест. Но нечекајући одговора, ја сам 
после подне узео Дробњакову и отишао с њом Паши. 

Ту, пред његовом брадом, утерао сам у лаж полицију да није 
знала да ј>е Дробњакова српска поданица. 

Одмах сам, дакле, уложио формалан протест и захтевао да се 
против Дробњакове ништа даље ;не предузима. Даље, захтевао сам 
да ми се донесу њене узапhене ствари. Паша ми је рекао да нису 
компромитујуће ствари и да не треба ништа да се бојим. Ја сам 
казао да ћу им радо дати ствари нека се носе у Скопље, но хоћу да 

се састави :протокол претрес,а и да се Јелени да реверс на узете 
ствари, јер ја сад више немам поуздања у полицију која је кадра 
да лаже и оправдано се бојим да се међу ствари Јеленине не под
метне што год. 

Паша се извињавао како би ми то учинио, али су ствари вefi 
отишле у :скопље, па кад сам и њега ухватио у лажи (јер од суботе 
цо уторника нема никако железнице за Скопље па нису могле отићи: 
ствари у С1юпље) тада је призвао полицајце, подмигивао се с њима 
и они су потврдили како су ствари по нарочитој пошти (на коњу) 
отишле за Скопље. 

Није ми дакле ништа друго остало, до казао сам паши да за 
њега лично везујем сву одговорност за Дробњакову и онда сам 
отишао. 

Међутим, није с горег да напоменем, како је при мом поласку 
паша устао :са свога седишта (са ког се иначе не креће) испратио 
ме до врата и готово молио ме да о томе ништа не јављам Мини
старству; да је то једна ситница коју .ћемо ми исправити и да на:ше 
владе не би требале да се споре због таквих ситница. Ја сам му 
одговорио да, и iако је то можда за владе ситница, ипак за мене, 
који сам и постављен овде на првом месту да заштићујем интересе 
српских поданика, не може никако бити СИ'ШIИЦа и да сам најпосле 

дужан да доставим својој влади. 

Кад сам отиnтао од паше, ја сам преко мог повереника, чинов
ника из Сараја, дознао поуздано да узапћене ствари Јелене Дробња
кове, нису отишле у Скопље но да ће тек у јутру ићи железницом. 

Нисам хтео одмах ништа да предузимам, јер сам исчекивао вашу 
депешу. 

Сутра дан, 6. тек. мес. чим је приспела ваша депеша, послао сам 
паши акт овакве садржине: 

, ,Ексел,енциј о, 

Јуче сам имао част уложити вам протест, што је овдашња власт 
повредила права српске по данице Јелене Дробњак. Данас пак, част 
ми је тај протест написмено поновити. 
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Па како сам јуче тражио да се против српске поданице ништа. 

више не предузима, па ви ипак нисте хтели да ми предате на :пре

глед њене узете ствари, које су ~ек јутрос у Скопље отишле, то 
сматрам да се овде па.мерно вређају права српског поданика и :Ја 
то част .ми је јавити вам, да сам предузео кораке да са друге стране 

добијем сатисфакције, кад од вас не могу. 
Изволите, екселенцијо, и т. д." 
Ствар је сад на томе. 
И ако може изгледати да ствар не заслужује особите пажње, 

ипак ја налазим да би се ми требали њоме да користимо. Мехмед 
Хафиз паша ~-Ie стоји баw бог зна како код Порте, он је већ једном 
,био премештан за Азију, па је на дуге и дуге молбе остао овде. 
Такву би сатисфакцију ваљало сад захтевати, држећи се онога да 
Консулат не мож,е да ради. 

То би .била грдна морална добит пред овдашњим становништвом, 
у толико пре, што је овај паша, њихов прави гонилац. Ја сам већ у 
једном писму напоменуо да је ои ~љавни узрок затварању шкоља на 
Косову, 1шо 1што је ;мелентије ~.1~авни узрок неотварању. i 

Свету је већ познат мој сукоб са пашом. Полиција је страшно 
преплашена од мене, а наши пријатељи зебу да ми полицајци не 
учине какво зло, или да се не .понови она стара жеља Арнаута, да 

убију српског консула. Да би ту бојазан разбио, ја сам синоћ већ 
пред мрак, сам без ,гаваза, прошетао кроз целу Приштину и кроз 
њеяе најзабаченије сокаке. То се сад већ сматра као кураж. 

Ја ·с нестрпљењем очекујем, господине министре, да моје посту
пање у овој !ствари одобрите или осудите, као и да ми пружите 
нужна упуства за даље понашање. 

Изволите, госrюдине министре, и ,евом приликом примити уве

рење о моме одлич:ном поштовању. 

Краљ. српски консулат 
Пов. Ng 26. 15/,П 1890. године 
Prichtina 

Господину 
Ђенералу С. Грујићу 

Браиислав Нушиh 

Предсемюику Министарског савета 
Министру иностраних дела - Београд 

Господине министре, 

Част ми је јавити вам, да сам примио вапrу депешу, којом ми 
наређујете како ћу да поступам у питању са печатима. Као што сте 
се уверили из мога акта од 8. ов. мес. Пов. N!! 23, ја сам тако већ 
био и учинио а разуме се, после ваще депеше, остао сам ·стално при 
првашњој мојој изјави. 
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Но док сам ја мислио да ће паша ·све моје :1юраке у афери 
Дробњакове увек одбијати само овим новим питањем, дотле су се 
у Сарају четири дана мучили и превртали rна сваку руку, како ће 
да одговоре на мој акт, којим сам уложио написмено протест и који 
сам вам имао част у целости саопштити. Најпосле ми је одговорено 

по концепту глаВ1Нога секретара овд. мутесарифата. за кога Турци 
веле да је "врло добар на перу", актом пуним нелогичности и недо
следности, који у преводу од прилике овако .гласи: 

"Добио сам ваше поштовано писмо од 6. тек. мес. Бр. 156. и прау
чио његову садржину. Према захтеву вашем у 'истом писму, наредио 

сам ов. прокурару да вам се да сатисфакција, јер овај ·случај десио 
се деловањем иследника и прокурора и мене се не може тицати, јер 
сатисфакција која се иште није лична веh официозна и мора се увек 
дати од наших власти ако су исте незаконо погазиле права ваших 

поданика. Случају, који се десио са Јеленом Драбњаковом могао би 
дакле бити узрок неправИЈПiости чиновника и с тога сам одмах на
редио да се у случају те неправитюсти, сви потчињени ми чинов
ници казне ;и опомену. Но жалим што ви у једно протестујете и за 
то, што вам није јављено за претрес куће Дробњакове. Према капи
тулацији наше царевине, дато је само великим силама, да им се при 

претресу стана њихових поданика мора дати терџу.маи и јавити 
унапред. То право дакле :имају само велике силе а српска га краље
вина нема, јер је то млада држава. То се може видити и из привре
меног уговора чл. 1. који ,fie вам горње потврдити. Ја вам дакле 
дајем за право што сте протестовали, но ви горње право немате. 

Према нашем поданичком закону пар. 9, имамо право да Јелени 
Дробњаковој не признамо српско поданство док се не осведочимо о 
'Iоме, и дакле за то поданство ваља ,се осведочити. Код нас још 
постоји и један циркулар од 17 сафера 1305 - 22 октобра 1302 'год. 
од Министарства правде, ,:по коме ако ·се деси да је потребна хитност 
у извршењу интабулације над страним подаником, не морамо узи
мати ни тердџумана нити јављати Консулату. 

С Ј'ОГа, дакле, отомански чиновници, који због афере Дробњакове 
не морају бити адвокати, и ако знају нешто од међународних закона, 
њих се не тичу, они имају само свој посао да изврше. 

Ви свакојако морате да заштиhујете свој.е поданике, али је нужно 
било да знате горње прописе, као и то, да српска Краљевина нема 
права великих сила. 

Овај случај до душе није интабулациј·а, али је ипак једна хитна 
н важна ·ствар, те с тога нисмо ни терџумана дали, нити коме јав

љали. Најпосле ни на протоколу саслушања, ни кад су стан претре
сали, нису могли чиновници знати да је она туђа поданица, што све

дочи и то, што је она потписала протокол а није ништа казала а и 
пакет с писмима на-гписала је својеручно ("Ово су 'моја писма") што 
значи да унутра нема ничег компромитујућег. Овај је протокол над 
Јеленом Дробњак овом извршен на основу привременог закона правде 
и нема никакве незаконитости јер су чиновници првостепеног суда 

тачно свој посао извршили и с тога част ми ј•е јавити вам, господине 
деловођо, да није могућно да вам се да сатисфакција и овом приликом 
уверити вас о моме одличном поштовању. 

Хавиз Мехмед паша". 
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У први мах сам се уздржавао од одговора, јер сам према вашој 
депеши, господине министре, очекивао пошту, рачунајући да ће ми 
она доиста оmлирна упуства и разуме се дати ми материјала како 
би са што јачим разлозима потврдио све моје раније кораке. Па како 
ни до сад нисам добио ту пошту, а кињен, мож:да и себИЧ'ним поносом 
да ни тренутка не дозволим каквом главном секретару који је "добар 
на перу", да ликује, одговорио сам данас паши следећим писмом: 

.. Екселенцијо, 

Част ми је јавити вам да сам примио вашу поштовану ноту од 
10. фебруара т. год. Бр. 501, која је 'Својом садржином учинила на 
мене утиске разноликих изненађења. Не мислим то због самог тона, 

којим је иста нота писана, јер је она место које мене поучава шта 
треба предходно да знам да би могао заштиhиватн наше поданике, 
или оно, које онако, наивно ве:Ли како турски чиновници за љубав 
једне српске поданице не морају знати законе; сматрам као ошипку 
какве секретарске хитрости или пргавости; но, изненађење лежи у 

самом закључку целокупне ноте, у коме се вели, да ми се тражена 

сатисфакција не може дати. 

Из тога видим, да се моје писмо од 6. тек. мес. Бр. 156, није ра
зумело она&о, како је оно заиста написано. Ја својим актом Бр. 156. 
нисам ни тражио сатисфакције од овдашњих власти, јер држим да 

би то било од мене врло нетактично, кад би истим актом, којюvr 
констатујем да овдаш:.ье власти 1-1д.мер1ю и мимозаконо вређају права 
српских поданика, 'Гражио и сатисфакције. 

При нашем последњем састанку, Екселенцијо, 3-ћег ов. мес., ви 
сте се сами уверили исказом Мустафе-ефендије комесара полиције, 
да је Јелена Дробњакова пасош, предат полицији при њеном доласку, 
лежао код исте пуне три недеље, и то вам је био довољан доказ да 
су овд. полицијске власти које су претрес извршиле (а извршио га 
је баш сам Мустафа-ефендија) знале да је Дробњакова српска пода
ница. После тако јасног доказа, ја сам захтевао да се над Јеленом 
Дробњаковом ништа више не предузима и да ми се да реверс на 
узапћене ствари, и то ми се није хтело учинити. Дакле, у два ма:х:а 

је показано очито, да се па.мерио вређају њена права, и мени није 

остало ништа друго, до да ту намеру овдашњих власти актом од 

6. тек. мес. констатујем и сатисфакцију потражим са дру~е страuе, 

као што сам у акту и рекао. 

Но настаје сад и једна друга ствар, која ме такође не мало изне

нађује. Ви, Екселенцијо, који сте при нашем послед1.z,ем састанку 

3. ов. мес. покушавали да браните неправилну радњу ваших чинов

ника, најпре тиме што нису знали да је Дробњакова српска поданица 
а за тим тиме, што је то погрешка која се може у свакој држави 
да деси, па не треба је, као ситну ствар, тако узети к срцу и: од ње 

правити, велико питање, којим би се чак и наше владе занимале; 
у један пут сад, последњим вашим актом не признајете то никако 

као погрешку, већ тврдите, да је. цела радња потчињених вам власти 

на зак;ону основана и, чак, да су овдашње власти имале права то да 
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чине и знајући да је Дробњакова српска поданица и необзирући се 
на међј71народне, већ само на ваше, земаљске законе. 

Добро, дакле, ја ћу покушати да вам оспорим такво мишљење, 
почев најпре баш од ваших земаљских закона, а остављајући на 
страну начела међународних закюна, која су увек, у овоме случају, 
на мојој страни. 

Тежина неправилног тумачења ваших земаљских закона, на које 
сте се у .акту свом позвали да докажете, како сте имали право да 

не разбирате за поданство Јелене Дробњакове, лежи у тумачењу 

пар. 9. Закона о поданству. Ваш акт изриком каже, да према томе 
параграфу - имате право да не признате некоме поданство, док га 
не испитате и док се не пропитате, и т.д. Мени је, Екселенцијо, познат 
турски закон о поданству од 1288. годи.не. Прва алинеја пар. 9, тога 
закона, мање је важна, То је уобичајена формула која се провлачи 
кроз грађанске законе свију држава и мени се чини да у тој поло
вини пар. 9-ог ви нисте ни тражили ослонца за оно погрешно тума
чење, из кога сте извели, да имате право Ђекоме непризнати по

данство. 

Друга алинеја истога параграфа изриком гласи: "Они који тврде 
да су иностранци, мора то да посведоче". Нужно је врло много наив
ности, па да се !из ювако јасне одредбе, изводи тако погрешан закљу
чак, да се има право коме не признати поданство и онда кад се тај 

нозове на свој пасош. Ја сам и сувише љубопитљив да знам, да ми 
је то заиста озбиљан исказ - који се мора извести из вашега тума
чења друге алинеје пар. 9 - да се и поред пасоша српског, има још 
нечим осведочавати српско поданство. Ако би ви остали при таквом 
тумачењу, .ако би и даље тврдили да на основу пар. 9. закона о по
данству, и поред уредног пасоша, имате право коме да спорите по

данство, онда би се ви на првом месту огрешили према вашим зако
нима, а на другом месту, ви би учинили једну и нову и већ.у погрешку, 
јер би званичним актом, који се сад у мојим рукама налази, одобра
вали и тврдили намеру непоштовања пасоша, а таквом вашем пона

шању - ви можете сами предвидети - када би се равном мером 
са наше стране одговорило, до каквих би последица дошло. 

Мислим да сам вам ја сно показао, колико се поступак овдашњих 

власти не може да одбрани вашим рођеним законима, које ви, како 
изгледа, претпостављате међународним законима, но кад сте већ 
имали доброту да и ове друге поменете, то их ни ја нећу обићи, и 
а:кю се они, по вашим речима, не тичу ваших чиновника. 

Вама је, без сумње, познат члан XL Берлинског уговора, који 
јасно одређује начин, на који ће се, до закључења уговора између 
Србије и Турске, поступати са поданицима српским који путују или 
станују у Отоманској царевини. А кад је тај члан познат, онда још 
мање може бити ·сумње, да вам нису позната она општа начела ме

ђународних законодавстава, која, ни у ком случају, не одричу пошто
вање страних поданика и право заштите. И онда дозволите, Екселен
цијо, да такав један општи закон, као што је Берлински уговор, бу~е 
претежнији, но што је циркулар једнога Министарства правде, КОЈИ 
као да вам је, такође, много ослонца дао за правдање неправилне 

радње потчињених вам чиновника. 
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Најпосле, Екселенцијо, када ми се у први мах, дакле још кад је 
могла ствар да се поправи, то није хтело да учини, ја држим да ћете 
и сами признати да сам морао да потражим онде задоволења, одакле 

ће ми се, уверен сам, дати, а ·слажући се с вама да ова ствар није 
личне већ официоне природе и вољан, да и даље сачувам ваше сим
патије које сте ми увек исказивали, ја вам благодарим на оној доброј 
вољи, којом сте у први мах ову ствар предусрели и молим вас да и 

овом приликом примите уверење о моме одличном поштовању". 

Ето тако гласи мој одговор, господине министре, но ја сам већ 
извештен о добром успеху овога писма. Паша се ocerta у 'шаху, а 
опај што је "добар :иа :перу" врло yзne.11tupeu. 

Међутим сад да објасним моју депешу од 15. ов. мес. Тог дана 
још у јутру, ја сам сазнао да ће ми доћи акт којим се траже имена 
лица која су градила пуномоћија. Ја сам одмах на подне испратио 
депешу, којом сам вам то јавио а после подне сам заиста и добио акт. 

Тај акт овако у преводу гласи: 

"По ствари, коју ми је овдашњи прокурор својим актом доставио, 
о остављању некаквих лажних печата Халимових и Хусеинових у 
српском Консулату, имао сам част да добијем, господине деловођо, 
ваше писмо од 8. тек. мес. Бр. 162., којим ме уверавате да је та ствар 
вама непозната. Ја и сам то потврђујем, јер је то заиста извршено 
за време вашега претходника г. Луке. А овом приликом част ми је 
и изјавити вам своју пријатељску благодарност на вашој доброј вољи 
да ми ставите на расположење услуге Консулата. 

Но, вама према самим актима, мора да је познато, да је ваш 
предходпик i. Лука Марипковиh направио многим лицима пуномоћија, 
немајући никаква права да то чини и стварајући тим поступком само 
неприлике у народу; па и тога, а према вашој обећаној готовости, 
част ми је замолити вас, да ми изволите дати имена свију који су 
правили пуномоћија у српском Конзулату, јер се с тога десио врло 
хитан испит, да би се одмах изрекла казна. 

Примите и т.д." 

Ја на овај акт још нисам одговорио а одговорићу још вечерас и 
то у смислу ваше шифроване депеше, коју сам примио. Нисам пак 
одговорио што очекујем данашњу пошту из Београда, која ће ми 
донети, према првој вашој депеши, опширна упуства. 

Међутим, морам и ово приметити. Хусеин и Халил, нису заиста 
по деловодном протоколу градили никаква пуномоћија овде у Консу
Јшту, но су то други њих опуномоћавали и ако има преваре, у томе 

и лежи она. 

Изволите, господине министре, и овом приликом примити уверење 
о моме одличном поштовању. 

Бранислав Нушић 
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Краљев. српски консулат 

Пов. N!? 27. 18/П 1890. r. 
Prichtina 

Господину 
Ђенералу С. Грујићу 
Председнику Министарског савета 
Министру иностраних дела ~ Београд 

Господине министре, 

Пропустио сам већ приЈ"1чно времена а нисам вам писао у опште 
о стању на Косову. Томе су узрок последње неприлике, којима сам 
сав ~био обузет и, за мало, прекинуо моју пажњу !на ~другој страни. 

У једном од ранијих извештаја говорио сам о хајци која се дигла 
на учитеље и из које ее изродила афера са Дробњаковом. Но док је 
та хајка имала у први мах карактер чистог гонења учитеља а у 

цељи затварања школа, данас се распрострла она и ван школских 

зидова и добила карактер опште11а гонења а извесно у цељи опште~а 

застрашења. 

Сем учитеља, сад су отпочели у Скопље да зивкају једног по 
једног од најугледнијих грађана приштинских. Тамо их ма о чему 
испитују, држе их по неколико дана, фортају их и, 1ю зна каква их 
још судбина чека. По вароши се само о томе говори и поговара се 

да ће још велики број бити позван, па разуме се настала је овде у 
Приштини једна општа паник1а, коју сам ја чини ми се давно и давно 
предвиђао и у једном је свом извештају назвао разочарање.'.t. 

Сем ових позива ·и испитивања 'по Скопљу, у Приштини још 
једнако претресају .станове и полиција још 'неуморно застрашује 
људе. 

Овим су појавама предходила два узрока: 

а) Ја сам већ у једном иЗвештајv говорио о оном општем растра

шивању људи да не иду у српски Консулат. Ја ,данас већ имам и 
доказа да је то застрашивање рочело од ,самога џаше, али су ,ти 

докази такве природе, да их :ни у ·случају највеће 1потребе ,неби 
могли употребити, 1јер би, позивајући се на њих довели у опасност 
многе -и многе грађане рвдашње а тиме изгубили оно што је нај
битније за щ~ш ~Даљи .рад т. ј. ,поверење. i 

Но док је та лретња, 1сишав .са цашинога сиџадета до ;заптињских 
јеме'Нuја, порасла у читавог баука, дотле од стране српског Консу
лата није се гледало да се из раније уклоне узроци последица које 
су се могле предвидити и које су, ево настале; 

б) Као што се у опште при појавама панике, свака ситница 
која ииспадне из уста каквог стокуће, прима као готов баук, тако 
је и овде међ грађанством искрсла једна нова ствар. "Комити, ко
мити, комити се хватају!" Шапће се са страхом свуда. Приповеда 
се о некаквим "комитима" (извесно од "com.ite") и најпосле доно
сећи дршћуће усне до ушију најприснијег свог пријатеља, повер
љиво се шапће, како је српски консул главни "комит". Пред овом, 
икако смешном појавом, ваља се са озбиљношћу зауставити и запи-
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тати: где ли јој лежи извор; да ли је она баш са свим безузрочна 
и безнамерна појава, и ако има намере, где је та? 

Ви ћете појмити, господине министре, тежину мога положаја 

према оваквим појавама. Ја на разна питања, на позиве да помогнем, 
прекрштам на груди руке и, позивајући се на бога, тешим људе. 

Кад би се могао у натраг вратити, чинио би оно, што сад чиним 
да би отклонио даље последице тј. користећи се овим појавама као 
скупоценим искуством, ја одржавам своје односе са овд. грађанством 
са пуно обазривости и такта. На Консулату нису више врата широм 
отворена; моји односи са Србима нису никако јавни или су само у 

толико, у колико су и са Турцима, Еврејима и сваким другим. 

До душе такво би понашање код по где којих од овдашњих 
хришћана могло да доведе у питање леп суд о мени, јер као и свуда, 
тако и овде има их који сматрају као рад на одржавању српске 

мисли ручавање и вечеравање у Консулату, али ја сам највиђе-

Некадашња женска ношња У Призрену 
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нијима објаснио најпре такво понашање и позвао их да ме rю
могону и они у томе, недолазеhи са мном у додир и онда кад је то 

сасвим излишно. 

Међутим, -ка-ко је у Приштиии, та-ко је ·нд и,едо.м, Косову, с тим. 
само што је на Косову несре'hа појачаиа и страхом од хајду-ка -који 
се ·н.а све стране uадазе и сва редом седа обидазе. Заптије (жан
дарми) кобајаги разаслати су на све стране да чувају народ, том 
мером пак учињено је да сад на Косову има и униформисаних хај
дука. Они (заптије) чиuе све оно што и најдуци, сам.о што заптије 
'1(.ине 'Насиља у и.ме царево а хајдуци у и.ме своје. И народу сад, кука
јући поред хајдука и од заптија, који су отишли да га избављају, 
није остало ништа друго, но да уз своју кукњаву прИ'Пева оно 

Змајево: 
"Избави нас, Боже, 
Од избавитеља!" 

Да су овакве прилике довел.е сиротињи душу у под~рљаu,, нај
лепши вам .ie до-каз што су се оном.ад четири хриш'hанс-ке породице 
из сел.а Лепине - потурчиде овде у Приштини, нашав у томе кораку 
једини пут за избавдењем.. 

Пре неки дан учинио сам покушај да прегледам овдашњу војску, 
како би вам могао и један извештај о њој послати. Ја сам казао 
паши како сам и сам војник и како би радо хтео да гледам кад се 
турска војска вежба. Паша је то врло љубазно примио, али после 
дужег саветовања са овдашњим војним командантом, ја сам био 

прекјуче позван у стан главне команде, на каву. То је био читав 
м.еџдис. Там.о сам. зате"Као пашу, пу-ковника Рифат-беја -команданта 
приштинс"Ке војске, , муфтију , (турс-ко?. , митрополита), председни-ка 
суда, iдaвuoi се"Кретара .м.утесарифата и jeдuoi судију. Врло сам 
лепо дочекан и тако у /друштву те највеће 'господе приштинске, 
провео сам скоро два сата. Командант ми се извињавао како по овој 
ладноhи још не излази војска, али кад буде у марту излазила, да 

ће ме позвати да заједно на коњима ,идемо на вежбање. :Ја сам му 
благодарио и казао како би то за мене била врло лепа забава, јер 
и онако овде немам где да излазим: 

Могу вам за сад само рећи, да у војсци влада велика смртност. 
Дневно умиру најмање двојица, а ја мислим да поред осталих узрока, 
једног од ове двојице увек носе на душу нови турски ећ.и.ми, који 
су доведени из Цариграда на место прогнаних хришћанских док
тора. То су страшне незналице, које су своје студије свршавали у 
цариградским колеџима и чија се диплома састоји из цвикера на 

носу. 

Овде се поговара да ускоро долази аустријски Консулат. То 
ће вама пре бити познато а ја ово бележим само као глас. 

Још нешто. Начуо сам од самих турских чиновника, да они 
сумњају да се у Скопљу, поште српских консулата отварају. Ја Ћу 
писати г. Карићу и обратићу му пажњу на то, али би за сигурност 
ваљало ипак ма какве кораке предузети. 

Изволите, господине министре, и овом приликом примити уве
рење о моме о~личном поштовању. 

Бранисдав Нушић 
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Краљев. српски консулат 
Пов. М 29. 25/П 1890. године 
Prichtina 

Господину 

Ђенералу С. Грујићу 
М:инистру иностраних дела ~ Београд 

Господине министре, 

При.мио са.м ваше поштова по пис.м,о од 17. фебруара тек. ~од. 
Пов. N2 212. и .морам призпати да .ме је опо, својом кратком аЈ1,и 
јасном садржином, потпупо декуражира.л,о. Сви кораци које са.м 
предузео по афери Дробњакове оцењују се тим пис.мом јасно као 
неправи.лпи, јер пису потекли из потребе да се заштите интереси 
српских подапика, веh из .моје .личне ревности у КОЈОЈ ca.1t, шта 
више, .ма.ло претерао. Ја се, ~осподине мипистре, пос.ле ово~а пис.ма, 
осеhа.м у положају оптужепо~а, јер за .мепе не.лtа веhе оптужбе до 
да (да) са.м учинио какву неправи.л,ност у раду, и онда, ја вас пај
Ј1,епше .мо.л,и.м,, дозволите .ми да се оправдам. 

Ни један мој корак у целој афери Дробњакове није без прет
ходног или накнадног одобрења. Пре но што сам уложио протест, 
дакле пре но што сам "побркао" са пашом, ја сам добио из М:инис
тарства депешу ове садржине: 

"Уложите протесrr и тражите да се ништа даље не предузима 
против дотичне". Ја сам на основу те депеше уложио протест и о 

томе известио вас писмом Пов. NQ 22, и сад појмите како се осећам, 
кад ми се у одговору на то писмо каже да сам претерао и да нисам 

морао да улажем протест (да, јер улагање протеста то је то што сам 

"побркао" са пашом и ништа више) и да сам требао да узмем на ум 
да су наредбе паши дошле из Скопља. 

Ако је заиста требало узимати на ум да су наредбе долазиле 
из Скопља, и ако је то разлог да треба сваку неправилност дозво
лити за то што је паша не врши по својој вољи, већ по наредби 
из ;скопља, онда сам ја ,збиља погрешио [што нисам узео 'на .ум 
одакле је могла да потече наредба за претрес стана Дробњакове, 
али lби юнда учинио .канда једну другу неправилност а та је, што 
не би послушао вашу наредбу у горњој депеши. 

Да и ово поменем: 
а) У Скопљу се није знало да је Дробњакова српска поданица 

и наређено је да јој се претресе стан; овде се знало и могло се, на 
мој протест, одговорити Скопљу, али то се није хтело учинити већ 
се и после мог захтева да се против Дробњакове ништа више не 
предузима, предузимали кораци, као што вам је то из мојих изве

штаја познато; 
б) У Скопљу се и сад продужава афера Дробњакове и питање 

о праву српског поданика. Тамо је Јелена Дробњакова, позвата у 
суд на сведоџбу, изјавила да неће ићи на сведочење без присуства 
српског консула. Тамошњи Консулат уложио је такође протест, како 
је могла и први пут бити пози~ана, и тај се протест тамо поштује, 
јер се Јелена не позива више на испит. 'Дакле хоћу ово да извед~м: 
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тамо одак.ле је потекла наредба да се Дробњаковој претресе стан, 

поштује се њено право поданства и право заштите српског Консулата. 

Но ја имам и друге олакшавајуће околности: 

Из афере Дробњакове развила се афера о печатима. Ја сам и 
о једној и .о другој ро сваком предузетом кораку извештавао. Ја сам 
мој извештај, од 6. фебруара т. г. Пов. N2 22, завршио речима: "Ја с 
нестрплењем очекујем, господине министре, да моје поступке у овој 
ствари одобрите или осудите, као и да ми пружите нужна упуства 
за даље понашање". И ја сам 12. тек. мес. добио из Министарства 
депешу, у којој се измеђ осталог вели: "Ваше држање до сада у тој 
ствари добро". Па ако се ово односило на целокупну ствар (која је 
тиме што је једна из друге потекла добила неку заједницу) то онда 
мора да ме изненади писмо Пов. N2 212, у коме ми се каже, да сам 
претерао у ревности, а ако се оно одобравање односило само на ствар 
о печатима, ја ипак имам пред мојим корацима вашу депешу, којом 

сте ми изволели наредити да учиним оно 'о чему сам имао част изве
стити вас мојим писмом Пов. Ng 22. 

Осећајући се оправдан, господине министре, част ми је известити 
вас, да сам ипак ја победилац у овој ствари, јер сад ми се већ отво
рено признаје да се на мој последњи акт упућен паши по ствари 
Дробњакове, одавде не може одговорити, и да ће се морати потра
жити разлози из Цариграда или цела ствар признати као погрешка. 

Изволите, господине министре, и овом приликом примити уве
рење о моме одличном поштовању. 

Краљев. српски консулат 

Пов. Ng 36. - 8/III 1890. године 
Prichtina 

Господину 
Ђенералу С. Грујићу 
Министру председнику, 

Бранис,л,ав Нушиh 

Министру иностраних дела - Београд 

Господине министре, 

Срби на Косову, бацив општи пт,,л,ед на њихово стање, при
тиснути су једнако.м си,л,о.м и оз~о и оздо. Притиску оз~о, - притиску 
од в,л,асти - ne.мoiyhe је дахакати; ту ва.ља прекрстити руке и чекати, 

ие бо.ља вре.мена, веh бо.ље .људе, тешко се у то.Ј\~ по~,л,еду .може оче
кивати бољитак и од будуhих, .можда, закона и уредаба, јер се за
кони предају на милост и немилост у руке извршиоцима, који на 
сваком кораку очитују начело да им је "закuн последња воља". 
И само можда европска гласила, којих пажња када неби никад скре
тала са свакодневних појава неправда и злочинстава власти, могла 

61 



би донети ма и једну трунку добра, а и толико би доста било па да 

се дане душом. 

Притисак; оздо, то је дру~а сиЈZ,а, сиЈZ,а нехришhанс'Ке .масе, а кад 
је реч о Косову, на прво.м месту сиЈZ,а Арнаута и Арнауташа; сиЈZ,а 
'Која ВЈZ,асти држи у шаху а хришhанску .масу терорише, и за коју 
ваља изнаЈZ,азити 'Ндчине на јој се одоЈZ,е. 

Арнаути не могу да замисле силу над својом силом, власт над 
својом влашћу, и тако ни влас1 ни песница, ни пушка, ни пранге, 

никад нису начинили, којима ће се моћи њихова обест сузбити. 

- "Ено, видите, то је тај што је ту пре неки дан убио тог и тог 
ту и ту! - казаће вам рецимо какав чиновник. 

- Па, за бога, зар он тако слободно долази на пазар у Приш
тину?! 

- Е, па знате, то је Арнаутин! 

И ви сад знате, да је Арнаутин "слободан грађанин" (у буквал
ном смислу речи "слободан") простране падишине царевине. 

Дакле, остаје као једини начин, да се у том погледу помогне 

нашој ојађеној браћи, приближење Арнаутима и понашање које ће 
их припитомити, које ће их освојити и које ће их стећи за нас. 

КонсуЈZ,ат у Приштини, у том noiJZ,eдy, и.ма мо~уhности да деЈZ,а. 
Сва-кодневно доЈZ,ази велики број Арпаута, 'Који и.мају посЈ1,а са Срби
јом (.мухаџири). Али ,то је iвеhино.м 1,Арнауташ, на к;о~а се ,може ,човек 
uрло мало ослонити, који је лажљив, не држи задату реч, који је 
изи~рао "бесу", к;оји се улизује, притворап и ни .ма.л.о nЈ1,е.менит, но 
к;о~а ипак; треба освојити. Прави Арнаутин (из фиса) наврне, тек 
по где кад, и таквом се приликом ваља користити, јер њих ваља 
на првом месту придобити. 

Ја ћу вам изнети, господине министре, један мали успех у том 

погледу, и ако тај успех нисам својом вештином но самим случајем 
постигао. Тек вредно је забележити. 

Ту скоро наишао је у Косулат један Арнаутин из фиса "Гаш", 
који насељава предео око Дреновца, у средишту трокута Пећ, Приз
рен, Приштина. Ја сам га врло лепо дочекао и разбирао о приликама 
у његовом крају. При поласку, са свим случајно, рекох му да однесе 
гоздрав "Плећнији" т.ј. старешинама фиса. Такав поздрав код 
правога Арнаутина није обична ствар и свакодневни обичај, већ нека 
света испорука. И он је чак из другога села потегао у Дреновац 
где "Плећнија" станује и испоручио поздрав Исмаил-бегу, старешини 
фиса и најстаријем, по годинама, у племену. 

Исмаил-бег, пак, примање поздрава од "Српског консула", узео 
је као ништо врло значајно. Он је узјахао коња и дошао да се позна. 

Исмаил-бег, старешина племена "Гаш" је велики, коштуњав ста
рац, врло поносит и достојанствен. Његово је понашање лепо, речи 
су му одмерене. Човек врло бистар и промишљен. Ја сам га дочекао 
са пуно љубави, тако да сам одмах опазио на њему задовољство, 
што се са мном упознао. По његовој жељи показао сам му српску 
заставу; слику нашега краља, причао сам му све и сва о њему; 

причао сам му о српским судовима, како се у нас дели правда и 

многе ствари, које је хтео да зна. Он ми је пак причао, како "његов 
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фис" (увек га у говору зове својим), много щше Црногорца. што јс 
јунак као и он, вели: "Та су два народа (Арнаут и Црногорац) богом 
одређени да држе Царевину: један ју је пустио (Црногорац), ако је 
и други пусти, неће канда ништа бити од Царевине". После осталог 
разговора, позвао ме је да му дођем у госте, у Ар'Наутлук Ја сам се 
обећао, ако останем овде. 

Он се врло лепо опростио са мном и обећао се да :ће ми још који 
пут доћи и ако он ретко излази из Дреновца. Ја сам га молио да ми 
дође. 

У опште има услова да се веже лепо пријатељство са Исмаил
-бегом, а ја би са одушевле~~ем бацио себе у ту опасност да му идем 
у госте, што би било од велике користи. Овим би путем ваљало поhи 
и 'Код фиса "Фа'Нди", "Шаља" и "Кабаш" 'Који 'Насељавају поједи'Не 
крајеве .Косова, Породи.мља, Гору, Опоље, Љу.м и Сирипиhе. 

Као што рекох, можда ово није тако важна ствар, али је тек 
вредно забележити је. 

Међутим више вредности за овај извештај имаће једна друга 

ствар. 

Пре неколико месеци ухваћен је овде један Арнаутин, који је 
имао намеру да убије Алај-бе~а ('Комапдапт батаљопа з'Начење је 
речи, али се то опште име сад свело само 'На 'Комаида'Нта жа'Ндарм
С'Ко~ - заптијс'Ко~ - батаљо'На. По рангу бимбаша - мајор. Тај 
коме је било намењено да га убију премештен је одавде - ваљда 
услед тога - и други је дошао за бимбашу, Алај-бега). Ова је намера 
некако откривена, али је откривено и то, да су га потплатили и наго
ворили многи овдашњи грађани - Турци. Арнаутин је затворен, али 
Турци који су са њим тај злочин спремали, непр!!стано су радили 
да га ослободе затвора. Паша им је све молбе одбио и Арнаутина 
окованог послао најпре у Скопље, а већ одатле где буде. Сад је 

настало међ Турцима грозно ровење против паше. Већ од пет шест 
дана опазио сам како се Турци искупљају по :ћепенцима око ма'Н~ала 

и нешто шушкају. Једва сам јуче сазнао шта је. Почели су да купе 

потписе да пашу туже цару и да одлучно захтевају његов премештај. 
Приметио сам на паши да је у врло непријатном расположењу. 

Но Турци, противници пашини, као да хоће да придобиј у и 
хришћане за се и да покупе и њихове потписе. Ја сам хришћане 
саветовао да се уздрже и почео сам с њима да кројим план, како 
Ћемо се овим случајем користити. Мислим да Ћемо моћи и пр. ако, 
у накнаду за што друго, учинимо услугу паши и не потпишемо се. 

Ствар тек сада узима маха и док је добро не упознам нећу ништа 
да радим. Турци су се поделили на две партије; у Турској су се 
општини такође расцепили и позавађали. Ја целу ствар врло пажљиво 
пратим и са свију страна испитујем. Као обично при таквим појавама, 
искочили су на тапет и многи лични рачуни, који једног везују за 
а једног против паше. То ми брка много, чисто познавање целе 
ствари, а чим је добро познам, као и њен карактер, имаћу част 
јавити вам, као и начин на који мислим да се њоме користим. 

Међутим, ја с пашом стојим у најбољим односима, и његове 
симпатије према мени с дана на дан расту, тако да ми он чини 
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сваку могућу услугу, коју ја чак и не тражим. Ја се опет са своје 
стране трудим да подесим такво понашање, које he га што више 
задобити. 

Изволите, господине министре, и овом приликом примити уве

рење о моме одличном поштовању. 

Краљев. српски консулат 

Пов. NQ 38. - 14/III 1890. године 
Prichtina 

Господину 
Ђенералу С. Грујићу 

Бра'Нисљав Нушић. 

М:инистру иностраних дела - Београд 

Господине министре, 

И.ма већ девет ~одина, -ка-ко иесрећ'Ни поп-Даи:че (Цвет-ков) Фрту
пић, пози.ати патриота и рад'Ни'К из Ву'Читри.а, та.мпује у Родосу. 
Његова породица у Вучитуну, од месеца на месец продаје, најпре 
кров над главом па за тим хаљине са тела и шаље му издржавање. 

Мислим са наше стране чињено је неколико безуспешних покушаја 
да се тај прота - а и поп Спаса - ослободе. 

Сад је настао арапски месец шабан, кад султан (не знам ког 
дана, мислим 12,ог или 16-ог) чини помиловања. Породица поп-Данче

това обратила ми се с молбом, да јој дам извесну суму новаца, да 
тога дана пошаље један телеграм султану, који би потписали сви 
грађани вучитрнски. :Та би сума морала бити мало јача, како би се 
могли потплатити кај.ма-ка.м и једа'Н а~аљар, да се потпишу и за собом 
повуку и остале Турке, у коме би случају тек, ова депеша могла 
имати успеха. 

Ја нисам ништа обећао породици, до да ћу њену молбу доста
вити вама, но да сам имао на расположењу кредит на ванредне 

трошкове, ја неби могао одолети утиску, који је на мене учинило 
бедно стање ове породице и њена очајничка молба. 

Ја не знам да л' би имало начина да се и преко г. Новаковића 
предузме какав корак за дан који напред поменух, али ако би се ма 
како могло, неби ни то ваљало пропустити. 

Очекујући што је могуће хитнији одговор (у случају одобрења 
кредита депешом, како би се стигло за тај дан) част ми је замолити 
вас, господине министре, да и овом приликом примите уверење о 

моме одличном поштовању. 

Браи.исљав Нушић 

АС - МИД ПО - I/9 - 1890. 
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" 

Цене iiроизвода на iiujaцu у Пришшини и Призрену 

1890. године 

Стање пиј аце 

у Приштини и Призрену, за последњу недељу 

Приштииа Пр изр еи 
а) Новаv, 

Лира турска 124 гроша 124 гр. 

Наполеон 108 
" 

109 
" Дукат 64 гр. 64 гр. 

Меџидија бела 23 гр. 23 гр. 

Металик 12 пр. 12 пр. 

б) Производи 
(на оку) 

Приштина Призрен 
Примедба 

Гроша пара Гроша пара 

Пшеница 30 пр. 
Раж 20 32 
Јечам 24 30 просечна 

цена 

Овас 24 20 
Кукуруз 24 35 
Пасуљ 2 12 
Брашно пшенично 1 32 5 просечна 

цена 

Брашно кукурузно 32 36 
Лој з 3 20 
Свеће лојане 6 6 
Восак 25-30 23 
Леб 1 1 10 
Со бела l 1 10 
Со црна 1 10 1 20 
Гас 2 6 3 
Суве шљиве 1 20 з 
Шећер 4 20 3 30 у грумени-

ма, иначе 

јефтинији 

Кафа 18 16 
Сапун 4 (има и 20 3 (до 5Ј 20 

5) 
Суво грожђе 4 3 20 
Ракија нова 2 1 20 
Ракија стара 4 2 
Вино 1 20 1 
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Приштина Призрен 
Примедба 

Гроша пара Гроша пара 

Ћумур 10 8 
Дуван од 6-23 од 8-20 крижен 

Луч нема га 16 
Црни лук 12 12 
Сено 12 12 
Кола дрва 12 23 
Товар 3 6 
Кожа овчија 5 6 најбољи 

еспап 

Кожа козија 6 10 иначе 

много 

Кожа од јарца 7 12 јевтиније 

Кожа зечија 2 10 2 20 
Кожа лисичија 20 до 30 
Савтијан 17 израђује 

се у 

Призрену 

Мешине 6 9 
Месо говеђе 2 9 
Месо овчије 3 3 
Месо козје 2 2 20 
Надница 4 7 

АС - МИД ПО - Ф. П - 1/9 - 1890. 

66 



Арбанаси гоне Србе са њихових сшариначких 

башшина на Косову 

Рађено у канцеларији Начел. округа 
топличког - 11. маја 1890. године 

Боја Јаковљевић из Цркољеза, Јован Савић iиз Белице и Добросав 
Јефтић из Согрла, пећске нахије у Турској, престали су овом На
челству и изјавили следеће: 

Ми смо као земљеде.л:ци живили у ·ндшим селима као старо
седијоци од па.м,тиве-к:а; обделавали с.мо пашу зем.љу и ~ајили сто
·ч,арство, - па тако с.мо и ове ~одине засеја.ли жито по њива.ма наши.м 
као увек, окопавши кукурузе и уредили повр'hе; но нас у овоме на
ше.м .м,ирио.м живовању узнемирише Ариаути, разним кинењем и 
.мучење.лt, а из које~ узрока нас почеше од неко~ вре.лtена ~анити 
нез·ња.лtо, али .м,и смо сило.м и зулу.мо.лt њиховим. иатераии били да 
'IШШУ дедовииу остави.лtо за сва~да, и у Србији уточишта потражимо, 
- а то је било овако: 

28. априла т.~. дошли су у паше ку'hе Ариаути из се.л.а Укче и то: 
Зејиу.л. Ибрахи.м,ов, Абаз Мусли'h, Садик Ка.мберов, Бе'hир Кајтазов 
и Даут Арифов, а из Со~рла А.м,ет Алитови'h. Када ступише у ку'hу, 
иаложише од.мах ватре по кућ.а.ма, помешташе своје ствари и уведоше 
своје фамилије, па пас аида почеше ~опити иапоље из иаших кућ.а, 
велеhи "Хајте у Србију - овде за вас ие.м.а више опстанка". Ми се 
писмо хтели одмах се.л.ити, - те су иа.м тако чељад иаша и ариаут
ска пољешапа заједио живила у куhаља иашим читаву иедељу дана. 
Но кад пас после то~а почеше Ариаути ту'hи и мучити, прете'hи 1-La.AL 

да 'he пас све редом побити, упируhи 1шм у ~руди пупе пушке, а пад 
децом чиие'hи разиа свирепства, - шта смо знали радити дру~о, ио 
да избе~ие.м.о извесну смрт, даље -1tучење и зверско насиље, не~о да 
се се.лимо 11 Србију, иа које смо се и реши.л.и, те се тако 3. маја те~. 
~од. креиемо пас 7 фа.лtи.л.ија са 73 душе, 37 'КОЊа, 419 ~рла ситие стоке 
и 75 ~рла ~оведи, а се.м то~а пртља~ иаш и по'Ку'hанство иатовареио 
иа коњима. 

Када се решис.мо да иде.лtо, .напред помеиути !Арнаути понудише 
се да пас прате, 11,ашта .м,и и пристадосмо, <да 1би што си~уриије до 
српске ~раиице дош.л.и, ia 1са њима су би.л.и још и ови Ариаути: Фета 
Фејзии iU ~Реџ.а ње~ов братаиац из Кострца, и Хисаи из се.л.а Балетuие. 
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Тулбе на Газиместану: гроб главног турског барјактара, погин:улог у боју на 

Косову 13891. године 

До близу :~ранице путовали смо мирно, но ту :нас Арпаути паведу 
па заседу, коју су биЈ1,и заузели Турци Колашинци, који су у ,tелу 
Копориhу па самој r~рапици пасељени и који то~а пута 1беху у бу
сијама. 

Пушке одједанпут запуцаше, те се тако отпочео бој; наша пратња 
пуцала је на Турке Копориhане и аскер који са њиме помешан беше, 
а опи опет па њих, по то је било тако удешепо, да rједан 1дpyioi пе 
~ађају у месо, не~о само су привидно пушкарали да ти.ме 11-шс аб.мапе 
и да пас побију и опљачкају, а то се и ти.ме тврди, ,што пи са једне 
стране юд њих i1iико пије 11,и по~ипуо ,11,ити је 1који рањен. 

Ми смо пак ~разно :страдали и то: по~инуо rje Живан Вукајловић, 
стар 17 ;~од. и Стеван Савиh стар 45 ~од" :ње~ова жена Стојана и њено 
дете од 3 .месеца и Стаписава жена Јована Савиhа, а рањеп је rнн 
Јоксима 1из Поља на, младић, од 15 zодина. 

У тој 11,ашој по~ибији, а ,усред ди.ма од пушака, 1уплашени и iбез 
оружја разбе~ли с.мо 1се на све стране, но једва смо ,се 11,ас 16 душа 
спасли и прешли овамо са 10 коња и mртља~ом, а опо дру~о ,све паде 
у рукама Konopuhana као робље и 'rплен и бо~ једипи lзпаде !шта је 
са њима до сада учињено. 

Ово се ~све десило па 15 .лtетара близу ~ранице, 'Које и :српски 

по~раничпи стражари посведочити љо~у, тим 'пре ,што су пас он,и и 
прихватили и под пушчано.лt ватром с опасношhу сво~а живота изба
вили пас и то 1 О пања с пртља~о.лt. Турски па'К аскер (низа"њ) поји 
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је па карауЈiа.Ма па.мештен да обдржава ред и Ј1tир, у ,Ј\Lесто да су нас 
бранили и заштитили, они су још пома~али разбојпии,и.1~а, да иас 
пљачкају, убијају и плепе. 

О ово.ме случају јавили с.мо одмах среско.м пачал. у Куршу.млији, 
чи.м смо ту приспели и оп пас је и па саслушање узео, !НО незна.мо 

- да ли је што по ювој ствари даље предузи.мао, те да 'Нам се отета 
стока, пртља~ и покуhанство са робљем заједно врати, а убии,е и 
разбојници казни подвр1.пу. 

* Боја Јаковљевић 
'!' Јован Савић 

* Добросав Јевтић 
потп. С. Миљковић 

Оверава - Начелник окр" 
П. Божовић. 

Рађено 14. маја 1890. године 
у Начелству топличком 

Предста овоокр. Начелству Раденко Вучетић из Пећи у Турској, 
бегунац, па изјави следеће: 

У петак 3. ов. месеца пребегао сам из Турске у Србију преко 
границе на месту "Мердаре". 

Из Турске сам пребегао од турсн:ог зулума, који узима све веће 
размере, а ево шта је и како је: 

Од Митрова дана па па овамо, Арнаути - сељани - .свако~ дана 
пападају на пас хришћапе и злостављају нас пошто нас претходно 
опљачкају, они су се тако осилили да иJIL ни са.ме турске власти 
пишта 'Не .мо~у, јер ;'Нес.меју вет вароши да шиљу lсвоје 'Заптије да их 
хватају, пошто Арн.аути и са.м.и.м заптија.ма - жапдарима - ryipeтe 
убиством. 

Ради уверења наводим неколико случајева и то: 
1. Антоније Раловиhа и братанца му из Рудника убили су муа

џери - насељеници - Арнаути, због тога што је Антоније бранио 
снају кћер, не давши им да је потурче. Ови су Арнаути из 5елице. 

2. Пре 5 недеља Смаил Аџијини синови и Муртез Пељић из Ра-
давца убили су Милића Ћалића из Т~:;ебовића само зато што није 
могао да им исплати уцену од 1.000 гроша. 

3. Ђорђа Ковипића и још 3 куће ње~ови рођака, при прелазу за 
Србију код :карауле на Копривици, опљачкали су Дошњаи,и - Тури,и, 
одузев и.м све. Од људи је пребе~ло .са.мо 1 човек, 1 жена и два детета, 
остало је 'које побијепо а ''Које ,заробљепо. 

Да uабраја.м још, .било би Ј\ШО~о, но овде велим са.мо толико, да 
Арuаути не.милице оти.Аtају на.Ј\t ~~мање и женскиње. Ако се "Који 
успротиви с.места буде убијеп. 

Ово би исто и са 1.м.по.м. било, да н.иса.11t пребе~ао отуда и ја .бих 
по~ииуо. 
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У Пећи сам радио терзијски занат, :но мада с1ам у вароши био 
ипак живот ми је био у опасности. Неки Биља ДеволовиЋ, Ћаја чар
шијски, судио се са мном због једне механе коју је мој брат држао, 
па кад није добио код суда турског, он је пратио неког Мук-кора 
арнаут. касапина из Пећи да мог брата Атанасија убије, но срећом 
'l'Y се десили Бек Алија из Плављана и PaJ.V.Iia Усен из Петрча и они 
га одбранили. Овај Биља кад и ту није успео он ми је јавно претио, 
ја ли да ми одузме имање, ја ли да ме убије. 

У Пећи имам од имања једну механу, дућан и кућу, од овог 
имања имам и тапије к,оје се код мене налазе. 

Ја бих ово имање продао, јер :н.емам н.ико~ у Пеhи 'Који би ;са 
овим руковао, а вратити се -нес.мем, ако Jiu пак пе ,одем, за извесн.о 
време то he ми се сво упропастити. 

Мо.Ј1,иМ вл,аст ',да ако знаде каково~ пута и н.ачипа, учини ~та 
треба да 1се ови.лt зулумима стане ~па пут, јер ако овако u rдаље устраје, 
сав he парод хришhапски из тих крајева папустити своје и,м,ање 1и 
бе~ати амо у Србију, да се !уклопи од о-ч,евидпе смрти. 

ја Раденко Вучетић 

Краљев. српски Консулат 
Пов. N!! 77. 
Prichtina 

Оверава 
Начелник окр. топличког, 

1п. Божовuh · 

Приштина, 18. маја 1890. 

Господину ђенералу Сави Грујићу, министру председнику 
и мин. ин. дела - Београд 

Господине министре председниче, 

Јуче је мутесариф отишао у Митровицу да испита стање Срба 
бегунаца из округа пећ.ског, о којима сам вам унеколико мојих рани
јих извештаја писао, а потом и да извиди и питање о сметњама 
дреничког кајмакамата. Осим њега отишао је и војни командант из 
Скопља. Говори се, да ће мутесариф с војском морати ићи у Дреницу, 
јер кајмакам нигде несме да се мрда из конака. 

Прекјуче дође .м,и 1Ш штака.м,а :из Митровице, упуhеп од страпе 
свештени-ка, пеки Арсеније Митровиh, 1стараv, од сто -~одипа, из села 
Жеровниv,е среза .лtитрова-ч,-к:о~ и завапи за no.'rtoh јер 'ia .пеки Хасан 
Ариаутип из .митровачке Бањске упропасти, убивши му сипа :мила
дипа, пошто му је и 'Кућу 'caiopeo и о~њиште разорио. 1Арсепије 
испричавши .м,и своје јаде !показа и две пезалечепе рапе добијепе од 
Хасана. Ђедови'На ми је, ре-ч,е старац, у Жеровпици 'од преко ЗОО io-
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дииа а сада овај крвоЈ1,опија ето шта 1са .лшо.м у'Чи'liи. Жеиа .ми је по
бе~.л,а својипи а :y'liy'Чe оставих у пријатеља. 

З~розио са.м, се иедеЈ1,и.Ма Арпаута, видевши пла'Ч'На, рање'На rи 
уцвиље'На старца, да са.м се и сам :ње~овој тузи придружио. Нема 
'Човека 1које.м се 1'Неhе суза пиз Ј1,ице просути и '60Ј1, у души појавити, 
ко види и !КО 'Чује !како овди иечовечно rпоступају Арнаути са Србима. 

Пошто са.м Арсе'Нију дао пет динара и 'Њаранио ia упутим ia 
паши. Осим то~а по ~авазу пошљем визит карту и у истој на тур
ско.м препоручи.лt .мутесарифу Арсенијеву МОЈ/,бу. Истина .лtутесарифу, 
по -казивању ~аваза, 'Није биЈ1,о право што сам овако поступио аЈLи је 
ипа'К старца примио, сасЈLушао и још .му дао 5 ip. из сво~ џепа. Арсе
'Није .ми прича да ia је паша JLeno примио и да ia је питао ко ia _је 
ме'Ни упутио. Први'На ми је пашо, од~оворио .му је старац што овди 
доЈ1,ази.м па сам у путу упитао па Косову једио~ непоз'Нато~ Србииа, 
те .ме је он упутио ·нд 'КO'liCyJl,a да и\tе до тебе доведе. Старац је одавде 
отишао весео и задовољаи бЈ1,а~осиљајуhи и .меие и краљ. вЈLад11 која 
.лtе је пocJLaJLa у нади да he му паша по.м,оhи, јер му је иаредио да 
.му се кроз два даиа јави у Митровици, iд-:l he иhи. 

Примите, господине министре председниче, и овом приликом 
увереље мога особитога поштовања. 

" АС МИД - ПО - А/3 - 1899. 

Шеф Консулата 
понизни, 

Лука К. Марипковиh 
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Paciiopeд iilypcкe војске на Косову 1890. године 

Краљев. српски консулат 
Пов. Ј\Љ 79. 
Prichtina 

Приштина 24. маја 1890. 

Господину ђенералу Сави Грујићу 
Министру председнику и министру иностр. дела 

Београд 

Господине министре председниче, 

Част ми је <известити вас да је турска ·војска крэ.ј н:аше границе 
овако распоређена: 

У Приwтини 

Од XVIII-r алаја (пука) П-ги табор пешадије и од XVIII алаја 
незнам који је, али има један ескадрон (булук) каваљерије (сувари). 

Командант је војни миралај Мехмед Руфет беј стар 50 година, 
био је у рату против Руса, родом је из Анадолије и заробљен 7 'мес. 
у Русији. Његовом бинбаши име је Осман-бег, '50 год. стар. И он је 
био у рату против Русије. 

У Гиљању 

је юд ХХП .аљаја IV-ти табор пешадије а .командант :је Бинбаша 
Хусеин-бег. 

У Митровици 

је од XXI алаја 1-ви табор пешадије :и од ,VI алаја П-ги нишанџи 
табор пешадије. 

Примите, господине министре 1председниче, и овом приликом 

уверење мога особитога поштовања. 
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Краљев. српски консулат 
Пов. N<J 88. 

Господину ђенералу Сави Грујићу 
Министру председнику и иминистру ин. дела - Београд 

Господине министре председниче, 

У свези мог писма од 24. пр. м. Пов. N<J 79. част ми је известити 
вас на основу саопштења цар. руског консула у Призрену о ниже

следећем распореду цар. отоманске војске: 

Prichtina 
Приштина 6. јуна 1890. 

XVIII алаја I-ви батаљон пешадије са једним ·буљуком градски арти
љеријама и пола батерије горски топова 

II у Гостивару 
XVIII алаја ПI-ћи батаљон пешадије 

III у Ђакову 
XVIII алаја IV батаљон пешадије 

IV у Пећ.и 
IV алаја IV табор хаса пешадије 

V у Гусињу 

lV алај а III табор пешадије 

VI у Беране 
1V алај а П табор пешадије 

VII у Дибри 

наоди се два батаљона пешадије без да се сазнало ког су алаја. 

Примите, господине министре председниче, и овом приликом уве

рење мога особитога поштовања. 

НЗ. Из Дренице се ништа не чује шта 
је урадио Етхем паша. Мутесариф 
има пет дана како се наоди у 

Митровици. 
л. к. м. 

АС -· МИД ПО -- I/9 -- 1890. 

Шеф Консулата 
понизни, 

Лука К. Маринковић 
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Расвеiйљено убиство Луке Маринковића 

у Приштини. Убица осуђен на смрШ. 

Маринковићева суйруга Смиљана добила ошШешу 

за свог йреминулог мужа 

Телеграм из Приштине, 4. јуна 1890. 
Прева с турско~ 

Турско посланство 

Београд 

У вези с .бр. 8535 част ми је саопштити ово. Захваљујући насто
јањима, предузетим под ауспицијама царског величанства, Сејфедик, 
један од окривљених и ухваћених који је пре 5-10 дана тучен од 
стране консула и његова гаваза, признао је вечерас и одао своје 
саучеснике у спремању убиства поменутог консула. рекавши да су 
му при томе помагали од муслимана: мештанин Хамди, прокуuски 

мухаџири Ибрахим и Раиф, а од Цигана Миваз {ваљда; Ајваз). Од 
ових, Ибрахим, Хамди и Циганин Ајваз, на основу раније :сумње 
и индиција, ухапшени су. Раифово хапшење је одложено за доцније. 
Шта више, 12 сати након што је кућа поменутог Ибрахима опко
љена и узета у присмотру, изнесен је на видело и револвер који је 
он био сакрио. Приликом прегледа утврђено 'је да је од метака који 
се налазе у револверу један скоро опаљен, а и исто тако да је .метак 

који је извађен 1из ·тела убијеног консула сличан метцима :који се 
налазе у поменутом револверу. Пошто је ово прегледом ~утврђено, 
састављен је извештај о овоме и послан је надлежној правној инстан
цији запечаћен, с поменутим револвером и метцима. По вашем наре
ђењу, све ће се мере предузети да се 'фамилији консула, чије ће тело 
одавде бити послано у Београд, укаже .помоћ и учине потребна олак-
шаља. 

Мехмед Хафи 
Превод ?" Миливоја Ри.ме. по.моhпика мипистра иnострапих посЈ1,0Ва. 

В. М. Ј. 

Краљевско српско телеграфско надлежателство 
Телеграм 

1\/Iинистре пресидент ~ Београд 

Убице Мариnковиrщ осуђени су: Ибрахи.~" иа с.мрт, Ха.миди, Гај 
и Сефидии по пет ~одина робије. 

Стан:коrтh 
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Legation R-oyale de Serblje 
Бр. 808. У Цариграду, 28. декембра 1890. 

Господину председнику министарског савета, 

l\IIинистру иностраних дела ~ у Београду 

Господине министре, 

Као што сам имао част известити вас јуче шифрованим теле
грамом, царско-о-гоманско l\IIинистарство финансија положило нам је 
јуче дар Њ. в. султана за госпођу Маринковиhку у 3000 лира у .злату 
у банкнотама, које овде вреде потпунце као и злато. При примању 
новаца потрошено је на 1 1/2 лиру на прописане законом таксене 
марке за признаницу. 

Питање је како ,fi(;' СЕ' овај новац у Београд послати, пошто ни 
банке ни злато турско у Београду редовног течаја немају. Моје је 
мишљење да би најбоље било променити новце у Банци отоманској 
или другој којој овдашњој банци (ако би услови ~погоднији 'били) 
у наполеоне и тим начином 'у францима у злату путем чека новац 
послати у Београд у толико пре, што је сад овде течај наполеона 
јевтин, а лира је доста скупа )и тешко да би се где та промена 'могла 
повољније извршити. Ако бисте тај начин, извесно најугоднији, изво
лели одобрити, част ми је молити вас за наредбу да ли да тако учи
ним, као и 1да ~ЈIИ Щ1а чек извадим на l\IIинистарство или правце на 
госпођу Маринковићку, па да јој се исти као новац само преда? Исто 
тако част 'ми је молити вас за решење да ли Ће се трошкови горе 
означени при пријему новаца, и трошкови за промену у наполеоне 

и за куповину чека, узети на рачун Министарства, или Ће се одбити 
од новца г-ђе 'l\IIаринковиhке, како би се према томе посао што Пре 
свршио и рачуни се о Лромени и ситним трошковима за пошиљку 
према томе саставили. 

Очекујући 'ваше решење част ми је и овом приликом уверити 

вас о мом најодлучнијем поштовању. 

АС - МИД ПО - У/2 - 1890. 

Изванредни посланик и 
пуномоhни министар, 

Ст. Новаковић, 
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О убисШву срйског вице конзула у Пришшини 

Луке Маринковића 

Генерални конзулат Краљевине

Србије у Скопљу 

Пов. N9 lЈЗ. 

20. јуна 1R90. 
Uscub 

Председнику Министарског савета, министру иностраних 

дела, господину С. Грујићу, ђенералу 

Господине министре, 

Част ми је известити вас, да депешу г-!Је Маринковић којом је 

јавила Консулату да :је 'Лука погинуо и вашу којом сте наредили да 

г. Карић иде у Приштину, добили смо у 7. часова у јутру уједно, 
а влак за Приштину полази из Скопља 'у 7,40. Дакле, г. Карић Ћије 

имао кад да се јави валији :и \једва је стигао ,влак. У споразуму са 
њим ја ,сам :одма доставио писмено валији тај несретни случај и 'тра
жио сигурност живота г. !Карића за време свога бавлења тамо, а 1-!шао 

сам и лично да се споразумем о наредбама које !имале би да се даду 

приштинској власти. У говору о '•томе, валија на моје питање шта он 

де11аљно зна lo убиству и како му је ствар достављена, казао iми је 
по званичној депеши коју је юд мутесарифа добио то: "да уочи тога 

дана, пред вече, неки пијан Циганин седио пред вратима 'нашега 
Консулата у Приштини и лармао и да је :покојни Лука наредио 

кавазу да га :батинама истера, што је и било, да јуче тај исти Цига

нин опет дошао пред вратима и почео 'лармати и узнемиривати и да 

је наредио кавазу да га спроведе полицији И (да ће и он одмах да иде. 
Кад је изишао из Консулата сам 1и iишао је улицом, пао је убијен 
куршумом ·(не \каже 'да ли револвером или пушком) 'да је то било 
око 9 часа 'по подне, и да су 3 на којима је сумња пала затворени". 

Овдашњи грчки кюнсул дошао је лично и изјавио своју :жалост, 

а аустриски преко свог тумача. Дознао сам да исто вече убиства ва

лија је сву ноћ радио шифрама. 
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Ја сам сматрао за МОЈУ дужност о овоме известити и вас и на
шега посланика у Цариграду, да :би се могло из извештаја г. Карића 
сазнати у колико је све то истина. 

Изволите, господине министре, примити уверење о мом високом 
поштовању. 

П. Бр. 148. 
21. јуна 1890. 
У Цариграду 

Деловођа, 
М. Васиљевмh 

Господину председнику Мин. савета, Мин. ин. дела 
Господину ђенералу С. Грујићу - у Београду 

Господине министре, 

Синоћ 'сам имао част у кратко телеграфисати вам шта се јуче 
могло учинити услед вашег телеграма о убиству нашег вице консула 
Луке Маринковића у Приштини. Допустите, да се на све опширније 
вратим. 

Ваш те.ље~ра.м, приспео iми је о-ко 10 1/2 сах. Смис.љивши да Саид 
пашу потражим код куће, сат ~касније ,пошао сам са спре.мљеном 
нотом, од које част u.11taм при.љожити ./. препис, на Нишан 'Таш. У 
ноти сам, као што hете видети изложио садржину телеграма и оно 
што је :за први ,моменат неопходно, реэервисавши да касније {чим 
то истрага допусти) формулишемо наше захтеве за :сатисфакцију. 

Сс~ид паша се упрепастио кад је 'ЧУО за што са.м дошао, и рекао 
ми је да ништа не зна о ствари; затим је хучуhи почео говорити, 

како је и 1ш и,рно~орској ~рании,и битка .11tеђу Црно~ори,има ii Арба
насима, како већ, не ,зна шта да .л~ис.љи, јер очевидно iiмa 'Нечији прст 
у тамошњим -крајевима који се упео да упропасти и на з.љо навуче 
ii ;Турску \и Србију и Бу~арску и све Ба.љканско по.љуострво. Кад је 
про-читао ноту, рекао је да .he одмах ићи су.љта'Ну и да .м.и .може.мо бити 
си~урни да !he истра~а бити непристрасна и ;даh се з.љочини,и .нај
оштрије -казнити. Напоменувши, како је наш скопљански ген. консул 
г. Карић од вас упућен да оде у Приштину, ја сам казао паши. да ,се 
ево и опет потврдиле наше жалбе на 'неуредност и пристраснот вла
сти на оном крају (о iчему сам с iЊИМе баш пре неколико дана товарио), 
да би рКелети било да се истрага води с највећом употребом држав
ног ауторитета, да би интерес 'ствари 'захтевао да истрага буде ме
шовита и 'да 'и ми у њој учествујемо. 

На те напомене Саид паша је одговорио, да ће Порта све упо
требити iда се истрага изврши уредно и пажљиво, да наш консул 
скопљански, кад је тамо упућен, има прилике да се контролира, и 
ако би се по чему год видело да истрага не :иде iправилно, да lби се 
онда 1пак могло .,:Говорити о мешовитој истрази. Не знајући ни 1сам 
на !чему је предмет, ја сам то питање с резервом да га не закључу-
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јем, оставио на тој измени мисли и замолио сам Саид пашу да се 
нашем консулу не чине сметње у извештавању. 

На послетку замолио сам да ми се до мрака да одговор о ономе 
што 1је :предузето, .како бих вас могао известити и он је наредио 
да му се пред вече јави г. Теркан на Порти и да Ъ.е му казати шта 
је решено. 

Али сне до мрака они l:ништа нису имали од валије из Скопља. 
На питање које је велики везир одмах телеграфом упутио у Скопље, 
све до мрака није стигао никакав :одговор, .тако да синоћ до 1мрака 
на Порти (ако је истина) нису имали потвр~е ·о догађају од њихове 
власти са самог места. !Истом ноћас или јутрос добила је Порта и 
ту потврду. Ва.лија из Скопља те.ле~рафисао је својој в.11дсти, да је 
пок Лука Марипковиh iударио би1iе.м 19. ов. lм. rnpeд Ве1iе 'Некаква 
Ци~анипа 'и да ,ia је са ~авазо.лt пос.11,ао у На1tе.лство. ,Затим је и ·са.м 
пошао 1У На'Челство к .Мутесарифу, !и кад се ·отуд враhао, опда de од 
'Некаква непозната 1tовека пук.ла 'Нд њ rпушка, од r<;oje је ~ука .мртав 
остао. Убица још 'Није ухваhен . .Још је 'валија јавио, /да је •он већ. 
известио !.министра, аљи тај те.ле~ра.м није дошао (?) .министру до руку. 

Према овоме имамо сад да чекамо да се сазнаду све околности 
у којима се злочинство догодило и да се према томе изврши форму
лисање сатисфакције, које је нотом резервисано. 

За злочинство .само нама ваља сачекати извештај нашег консула 

и на основу истога ваљаће нам формулисати сатисфакцију. 
Најближи претходни случај јесте убиство француског консула у 

Сол~ну чини ми се 1876. Том приликом, пошто су већ преговори 
вођени о расправи источног питања, за тај су се предмет интересо
вале и остале силе, које су се својим консулима заступљене биле у 
Солуну. Истрагу је водио нарочити комисар под контролом консу
лата (на основу капитулација) и за сатисфакцију Турска је казнила 
кривце и дала накнаду удовици консула и још једног који је с њим 
погинуо. 

Према томе и ми можемо формулисати наше захтеве кад моме
нат за то дође. Осим горе наведеног могла би се тражити и сатисфак
ција застави. Мада сумњам да ће се у томе моћи успети, мишљења 
сам да се покуша. Нема сумње да Ће се Порта бранити .не само горе 
наведеним случајем (где су у питању биле силе које и засебне повла
стице по капитулацијама уживају) него и међународним правом, које 
у оваким случајевима препоручује умереност. 

Пошто је Србија .ма.ла зе.мља, а ја'Чu радо xo'lie над слабијим, да 
покажу си.лу .своју, корисно би би.ло, да влада ;кар.љевска за.мо.ли 
царско руску владу да нас у ово.м питању сатисфаки,ије rподржи, како 
би ;Србија сјајније изаwла iuз ове иепри.лике и !ти.«.е штоzод .у накиаду 
за свој у~.лед добила. Ја са.м истина одмах о све.м,у известио i. Не.ли
дова, а.ли lhe у оваквој ствари требат·и да се &оре спо.м,еиути.м иач,иио.м. 
поступи. Ја hy -ч,инити све што љо~у да бисмо успели, али је љако 
знати, да .м,оже.м.о и .лакше 1{, сјајније успети, ако uмa.1tto .неко~ јаче~ 
за леђима. 

Бој .међу Арбапаси.лщ и Црно~ори,и.ма био је од '17. ов . .м,. у Ру~ову, 
.м.еђу Пеhи ·и црпо~орско.м ~раниv,о.м. Ја /држим, да су 'то они исти 
Арбанаси -којu су !се буни.ли и . нису хтели lда три.ме •кај.маnа.ма (!Ј 
Дрениv,и. na се чу.ло да с~/ се одат.ле повукли у планине код Пе'!~и 
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(а ,то је Ру~ова;. Јуче је била жива из.лtена теле~ра.ма .међу Порто.м 
и Цетињем. 

Очекујући даље податке и молећи вас да бисте ми изволели ја
вити одобравате ли моје мишљење о формилисању сатисфакције част 
имам уверити вас о моме одличном поштовању. 

Ст. Новаковић 

П.П. Баш при свршетку овога писма добих из Бујукдера од 
г. Нелидова писамце којим ми одговара на моје јучераЈШње писмо 
којим сам га о овом догађају известио. Писамце гласи: »J'ai resu 
Ьоtге trJste comunnication et vons remercie 1de me :teair au coнrant 
de cet evenement tragique. J'ai charge М. Ivanov den catretenie Ia Porte 
dans le sens rde uos 1desirs. J'espere que la chose sera reglee 1sans trop 
d'embarras. L'acceuH ,fait 1а 'Uotre communicat:ion par Gaid-pacba et son 
aven rsur les excitations exterienres - me semЫent de bon :augure«. 

22. јуна 1890. г. 

У Приштини 

Ст. Н. 

Председнику Министарскога савета, министру иностраних 
дела, господину Сави Грујићу, ђенералу 

Господине министре. 

Част ми је поднети вам детаљнији извештај о убиству виде кон
сула пок. Луке Маринковића. и о томе шта му је претходило. 

Пре ,две :недеље 1iе'Какав напит Ци~апип лупао је па врата кон
сул,атска, аЈ1,и rкад ia је ~авас опазио, оп је искочио, и терао и уз 
то аша.марио. Непи Арбапас, '!-~оји и.ма куhу препо 1од КонсуЈ1,ата и 
још једап човек, ;са којим се :марипковиh једно.м 1-ieiдe ,У кавани, 
посвадио стану тада на~оварати Ци~анипа да тужи ~аваза и Кт~суЈ1,ат 
за бијење. Није .ми познато да Jl,U их је Ци~анин послушао uли 1ie, 
а.л,и он, доцпије, ипак дође iна ;врата и стане Јl,упати и викати. Г. Ма
ринковић, покојпи, rкоји .се тада ту десио, изађе и да .м,у један ~рош. 
На дан пак са.мош ,rубиства [дође Ци~анин по треhи пут, трештен 
пијап и стане ви1ити. Тада Маринковић, нареди ~авазу да ia отера 
у уhу.мат ,и та.мо пријави и преда. ,Ну 'иако се каваз био !задржао, 
пок. Маринковић, пође и са.м у ,т~равцу 1и 1уhумату усусрет 1швазу, 
и апо ia је ;ње~ова i~оспођа одвраћала и ioвopiuia .му да не 1иде. То 
је /биЈl,О ,у ,8 1/2 часова у вече. Ву .кад сти~не 1на побно . .itecтo, пукне 
пушка и по~оди ia ;са.мртно: пије ни корака крочио. 

Каваз је се .међутим веh враhао, аЈ1,и чувши 'lJl,aC riyш'l-~e у бли
зипи оп убрза кораке и пос.л,е некоЈ1,и'Ко тренутака оп је био пред 
пок. 1Марипковиhе.м, :к;оји је lna зе.мљи Ј1,ежао. Он уз.ме тада да ia 
приди~пе и види rшта щу de, с~ли сира.мах Мс~риюсовиh после 'две~ 
кратка уздаха издахнуо је. 
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У 8 1/2 часова овде је још видно, тим видније што је јощ и 
месечина. Место на коме се несрећа догоди.ла у најживљем је крају 
вароши: једна раскрсница у чаршији, неколики дућани ту у бли
зини били су још отворени, али убилац је ипак изабрао тренутак 
згодан да убиство изврши и да побегне. Ја сам .јуче тражио званичну 
секцију тела, која је и извршена. Отопсијо.м, при секцији констато
ва'На је 1смрт .од ,пуш'Чщщ 1зрна, извађепо је и одово. Из положаја 
пагс рапе оз·Нд'Че'Н је и подожаi стране iU 1 висипе, 1соји је убилац 
пре.ма по~ипуло.лtе заузимао, кад је .метак избацио. Тај ,је :пољожеп 
посље и 'Нађеп. Истра~а је предузета ~после више од једноzа сата. Са.лt 
поrсојни'К дежао је 'На .месту по~ибије 'Читав сахат и онда је те'К у 
Консуљат пренесен. 

Мени се ,'Чини да 1се ,истра~а и данас лабаво води и ако једnа'Ко 
наваљујем. Прво је затворено негсоли'Ко Ци~ана, а 'Као '.да се почело 
уљазити у тра~ и правоме убици, чији је уt>еволвер у ру'Кама вдасти. 
Са.мо ,1шrсву евиденцију Тури,и траже .да би осудили једно~а .мусло
.макина за преступ против хришhапина, :ово 1што се до сад и.м,а у 
рукама пије пишта, да пе ~ледамо на то .што he и ствар о'Кренути 
у бесгсопа'Чност. 

Валија косовски наредио је телеграмом најстрожији извиђај с 
тим, да и ја сам могу при извиђају бити ако кад нађем за потребно 
па на извиђај и .утицати. И посланик турски, Феридум беј, телегра
фисао је мутесарифу данас, по овој ствари. 

Приштевци .мисле да је ово убиство ,дело завере не'Колиrсих ов
дашњих Арнаута, 'Који су овде велики фанатици. У ло~а оно~а Ци~а
нииа бида de изазива'Ч'Ка, а завереници један или више њих били су 
у заседи. Тако јее све прили'Чно та'ЧНО слаже. Ја и сам, вео.~~а нт.ињем, 

ово.ме .мишљењу Приштеваца. 
Изволите, господине министре, примити уверење о моме високом 

поштовању. 

Консул, 
В. Карић 

НЗ. Оваки исти извештај послат је и г. Новаковићу, посланику у 
Цариграду. 

Краљев. српски консулат 

Пов. NQ 94. 
29. јуна 1890. г. 
Prichtina 

Председнику Минист. савета, министру иностраних дела 

Господину ђенералу Сави Грујићу 

Господине министре председниче, 

Част ми је у понизности известити вас да сам на дан 25. т. м. 
дошао у Приштину, о чему вас је одма г. Карић ·депешом известио. 
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• 
Дужност још 1ниса.м подпуно при.мио, јер у са.мо.лt при.мању -

26. ово~ .месеца 1стиже ваша депеша 'Којом 1наређујете да z. Кариh 
остапе у Цриштини до даље наредбе. . 

Кад при.мим lдужност, одпочеhу извештавати вас о све"11,у уредно. 
Ну ипа-к .моли.м вас [да од .ме'Не 'Не очекујете чешhа пис"11,а а нарочито 
још за 'Неколико \дана, а и извешhа ,моја \'Неhе iвам до'Носити 'Ништа 
што иије од важиости. 

Трудиhу се !да мојu.лt радом, поиа1нање.лt и :држањем, кориспо 
од~оворим своме позиву. 

До сада сам са г. Карићем ишао три пута код овд. мутесарифа. 
Примио нас је веома љубазно и нуди нам сваку услугу. Мутесариф 
вели ~а је убијцу и његове саучеснике пронашао и да је дело под
пуно доказано. Убица се зове Ибраим - Ибо - родом из Прокупља, 

" стар до 23 ~оди'Не овде живи од пре 12 ~оди'На. Мутесариф обећао 
дати нам сву истрагу на преглед. 

Изволите госпо;n;ине министре председниче примити уверење о 
моме високом поштовању. 

Краљев. српски консулат 
Пов. N!~ 96. 
Prichtina 

Заступа ко нз у ла, 
Т. П. Ста'Нковић 

Господину председнику Минист. савета, министру 
иностр. дела, господину Сави Грујићу, ђенералу 

Господине министре председниче, 

Част ми је у понизности известити вас да 'је власт турска већ 
готова са истрагом по делу убиства 'г. Луке Маринковића вице 
консула. 

Истра~ом се 'доказало да ;је ,убиство ~извршио 'Неки Ибрахи.лt [
Иби - Хусеиповиh, мухаџер, родом из Прокупља, (Но (који од осло
бођења Прокупља, живи ювде у Приштииу. Ње~ови су саучесиици 
у доzоварању и спремању за ово ,дело: (Хамди Едхемовиh, Раиф 
А~ушевиh, Турци и Сејфедин Алиh :ци~а'Ни'Н, сви !овдашњи. 

Код овдашњих Турака а и код Арнау'!1а по селима, влада по
већи страх због овог догађај а. 

Турци 1су .мисљиљи ,да се више ''Неhе i'Ни 1постављати српски 
ко'Нсу.љ и зато их је .мој [долазак у Пришти'Ну вео.ма зачудио. 

Ја ~отово :свако~ дапа пред 1вече, по >по сата, излазим у варош 
- ,по чаршију r- i('Наравно 'са ~авазо.лt) само зато да Турци 1-1,е .ff-исле 
да се бојим. 

"Косово" званични лист косовског вилајета у 630-том броју 
од 27. пр. месеца изјављујући сажаљење о овом несрећном дога
ђају, 'послужио се је неистином у томе, што је казао да је повод 
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убиству тај, што је пок. Маринковић на недељу дана пре тога 
тукао Сејфедина Ц:И'ганина. 

Па како не постоји уствари да је пок. Маринковић тукао 
Циганина, што је и сам Циганин на испиту казао да то не постоји, 
то сам данас званичним актом уложио протест овд. мутесарифату 
противу .неистине "Косова" и тражио сам да се одма у истом листу 
испрвка учини и каже како ,Маринковић ~није никога тукао. 

Горњи број "Косова" шаљем вам на увиђај. 

Да ли ће се мутесариф одазвати моме захтеву или не, видићу 
кроз 4-5 дана и известићу вас. 

Изволите господине министре председниче примити уверење 
о моме високом поштовању. 

4. јула 1890. г. 
Приштина 

АС - МИД ПО - У/2 - 1890. 
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Оснивање йрве срйске књижаре у ПришШини 

1890. године 

Consulat Royal de SетЬiе 
Краљев. српски консулат 
П.П. N2 9. 
26. I 1890. године 
Прицхтина 
Приштина 

Господину 
Ђенералу С. Грујићу 
Председнику Министа'рског савета 
Министру иностраних дела 

Београд 

Господине министре, 

Наишао сам \'На врЈ1,о повољ'Но земљиште за отварање српске 
књижаре овде у Пришти'Ни. Ненаилазеhи на неприлике сличне при 
отварању битољске књижаре, ни на погрешно земљиште на коме 
је у хитњи отворена скопљанска књижара и предата у руке врло 
непоузданом човеку, у могућности сам да за неколико дана, 'Чим 
добијем ваше 1-1д'ЧеЈ1,'НО одобрење, )отворим књижару са одобрењем 
овд. вЈl,асти iu :са ~~ара'Нтијом да сам је 'дао у руке поузда'НОМ и за 
'Нашу ствар искре'Но заузетом Ј1,иv,у. 

Но да неби, пред,лажуhи вам ово, затекао код .вас мишљење о 
излишности књижаре у Приштини, која има увек могућности да себи 
и својој најближој околини набавља књиге из Скопља, ја ћу вам, 
господине министре, у ;напред изнети разлоге који ће потврдити 

потребу Приштинске књижаре. 

У самој Пришти'Ни, ~де ,веh '20 ,1-одина скоро, постоји rсрпск,а 
Ш'КОЈ1,а, опажа се ;приЈ1,и'Ч'На iписме'Ност у становништва српске 'Ндрод
uости. О'Ни ,радо 'Читају :и lрадо 'Набављају књи~е rкад rим ice укаже 
мо~уhност а :има их 'Који редовно односе из КонсуЈ1,ата наше новине 
и пробаве ,uад :Њима rno некоЈ1,ико дана [док их до посЈ1,едње~ ,сЈ1,ова 
про'Читају. Даље, у рејону 1nриштинске обЈ1,асти приЈ1,ично су 1-усте 
српске шкоЈ1,е, r.:oje UЈ1,и 6Ј1,изином својом или желез'Ничко.м пру~о.м 
од Качаника ,до ;митровице, и.мају доста ypeђe'liy везу са Приштином. 
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Но и поред ових разлога, књижара у Приштини самој, не може 
донети онако велике користи какве ће донети са уређењем које ми 
је част ниже предложити вам. 

Приштине-ки књижар и.мао би овде свој у~.Ј1,едап дуhап, а.Ј1,и би 
само 2-3 зи.мња ".месеца пробав.љао !у .месту, ипаче, по у~овору ruмao 
би да устроји једпу путничку књижару, са 1-којом би 'Крстарио ,сваке 
-~одиие по 5 до 6 .месеци по iце.Ј1,о.М !Санџаку, ~док lби у дуhаиу .морао 
и.мати сво~а заступии-ка. 

По усменом и о&олищном разговору са човеком који би тај посао 
примио, он би био задовољан ·Са онолико малом наградом, која. кад 
би му се дала, 'стала би нас више нег пола јефтиније овд. књижара 
и са оваквим уређењем, но битољска која још и 'не ради. 

Човек fко.ме би се овај посао :поверио, Стеваи Марковић, овдаUl;њи 
у"tите.љ, ,ужива веftи'Ко поверење овдашњих iв /l,асти, ttито ,пајбо.ље до
казује при.мер, што је сви.ма ·овдашњим у"tите.љи.ма забрање-но :да 
раде а са.мо ње.му С.Ј1,ободпо :и [по ;паредби ,вftасти [дати ~11,,у сви разреди 
и :Оп .са њи.ма та.ља и да.ље. Ои је веh 16 .~одипа овд. lучите.љ ~ iсад 
учите.љовање .xohe 1,да преда сипу, поји је !свршио 1призрепс-ку ,Бо-~о
с.љовију. 

Г. Маринковић вам је својим писмом од 8. децембра пр. rод. 
Пов. NQ 7, напоменуо да је исти Стеван већ добио право на 1књижарску 
радњу и он га заиста и има али та 'ствар 1н:ије требала до сад да 
остане без даљег рада, јер да је ма што рађено ,ми би :сад већ у 
велико им,али овде сгоју књижару. 

Дакле, предлажући вам ово, господине министре, мени је част 
замолити вас да ми .што је могуће пре изволите послати одобрење 

да са Стеваном закључим уговор. 

Изволите, господине министре, и овом приликом примити уве
рење о моме најодлучнијем поштовању. 

П.П. Nc:> 101. 
ЗО. јануара 1890. 
У Београду 

Б. Нушиh 

Консулату у Приштини 

г. 

Г. министар је прихватио предлог који сте изнели у своме писму 
од 26. ов. м. П.П. NQ 9, односно отварања једне српске ;књижаре у 
Приштини. Према томе молим вас да са Марковићем, коме сте на
менули ,овај посао, ступите у ближи разговор и погодите се са њиме 
под ,којима би се услвима он примио овог посла. Шта будете уго
ворили послаћете на претходно одобрење Минист,арству. 

Примите итд. 
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Краљев. српски консула1· 

ПЛ. NQ 14. 
10. П 1890. године 
Прицх1·ин2 

Prichtina 

Господину ђенералу С. Грујићу 
Председнику Министарског савета 
Министру иностраних дела - Веоrрад 

Господине министре, 

С позивом на ваше писмо од 30. ја.1уара тек. године П.П. М 101, 
'Част ,11,u је послати вам пројекат у~овора, 'Који сам. 'са Маринковиhе.м 
у~лавпо, с !.молбом k.Ja 'И извоЈ1,иТе одобрити .или своје примедбе ста
вити. ;како би .мо~ао што пре приступити зт1;љу'Чењу дефииитивно~ 
ус.ов ора. 

Изволите, господине министре, и овом приликом примити уве
рење о моме одличном поштовању. 

Господину Б. Нушићу 
Деловођи КонсуЈrата у 1IрИШ'l'ИНИ 

п.п. N!! 190. 
19. фебруара 1890. 
у Беогре1т~;у 

г. Д., 

Б. Нушић. 

С позивом на наше ли.смо од 10. овог м. П.П. N!! 14, јављам вам 
да немам разлога не ~одобрити 'уговор који сте закључили са Марко
вићем. Једино што имам да приметим, 'то је да у чл. 14. изречно 
станите: да ће се плата 1књижару ,rиздавати тек од оног дана 'кад 
књижара фактички буде отворена. Молим ·вас да према томе даље 
поступите. 

Иначе је уговор и сувише теориске природе 1кад се узму на ум 
тешкоће са којима се боримо при таком послу у Солуну и Битољу. 
Примера ради да· 'узмем чл. 7. овог уговора: ко 1би смео узети на ,се 
обвезу да два пут годишње са књигама обиђе цео горњи Ар:наутлук? 
Сад како буде. Марковићу нека је срећан успех, а вама нека је пре
поручено да Консулат што даље држите од свега овог посла, јер се 
иначе пре може ·укварити него помоћи. · 

Примите итд. 
Др. М. Ђ. 
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У~овор 

Закључен између Стевана Марковића бив. учитеља приштинског 
с једне стране и Краљевско српског Консулата у Приштини, с друге 

стране: 

1. Стеван Марковиli се об.везује да овде у Приш·r·ини, на 'углед
ном мес•гу, отвори српску књижару. 

2. Стеван је обвезан, са с .. ЈОје стране, да растура све српске 
школске књиге које се штампају у Цариграду а по ,могућности и 
остале, у колико то овдашња цензура или 'друге околности допу
штале буду. 

3. Поред књига Стеван је обвезан да снабде књижару и са 'свим 
осталим школским материјалом. 

4. Српски је Консулат обвезан да у свима набавкама буде Сте
вану на руци, како за отварање потребног кредита, тако и за дро
налазак путова и начина да се материјал добави. 

5. Стева·пу је с.n,ободио, ако би то при.n,ике захтева.ље, да у својој 
књижари држи и ~·урске :шко.n,с-ке .књи~е, а.n,и иикако 1и бу~арске, 
~рчке и.љи 'КЊи~е \издања като.n,ичке ;riponaiauдe. 

6. Стеван је обвезан да уреди и једну путничку књижару, која 
мора бити снэ:бдевена са свим .материјалом, којим је и С'rална дри
штинска, а у цељи да њоме обиђе сва места у којима има српских 
школа. 

7. Стеван је обвезан један пут годишње да обиђе са путничком 
књижаром сва места од Приштине па кроз цео 'Новопазарски санџак 
до Плеваља, додирујући јужно Призрен, Ђаково и Пећ, и тај пут 
мора да падне у времену од свршетка једне до почетка друге школ
ске године. Но осим овога пута, Стеван ће бити обвезан, ако томе 
неби озбиљне сметње стајале на путу, да још један пут преко w:к;о.л
ске ~одипе обиђе цео Санџак. Но, да не изврши ово друго путовање, 
Стеван мора имати одобрење од Консулат.а, који ће га моћи истог 
ослободити, оценив озбиљност сметње. 

8. На ~овим путовима Стеван је обвезан да чини и све остале 
услуге српској пропаганди које би му српски Консула1' захтевао а 
које не би доводиле у опасност његов главни позив - радњу књи
жарску. 

9. За вре.ме путовања, Стевап .мора и.мати замеиика у Прищтuии, 
како ;се ста.л:на радња 'Неби :uикад :затвара.r1д. 

10. На и.ме naipaдe Стеваи he при.,1,~ати пет стотина (500) дииара 
zодишње по.моhи, коју ће, почев од дана к.ад књижара буде отворена, 
у тромесечним ратама у напред од Консулата примати. Осим ове 
помоћи Стевану се ,уступа 40°/о процента од продатих књига, док 
продаја не достигне 15 ООО књига годишњl:' а од тад по 30°/о. 

11. Стеван ће рачун о продатим књигама ,Полагати Консулату 
свакпх три месеца. 

12. Стевану се један пут за свагда даје 200 динара на име помоћи 
при отварању књижаре. 

13. Овај 'се уговор закључује за 10 година, а важи тек пошто 
га г. министар иностраних дела, коначно одобри. 
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14. Оваква су два једнака у~·шзора написана и потписања од юојих 
један се налази код Стевана а један у архиви Краљевско српског 
Консулат,а у Приштини. 

1. марта 1890. године 
у Приштини 

·Уговарачи: 
за Консулат Краљевине 

Србије, 
Деловођа Консулата, 

Б. Нушиh 
С2·ефаи Марковић,, учитељ 

(М.П.) 

К.ПП. N9 280. 

Овај уговор о,DЈОбравам. 

М:ИЈНистар председник 
ми~нистар иностраних дела, ђенерал, 
5. априла 1890. С. Грујић, 
Београд 

Краљев. српски консулат 
П.П. N'l 22. - 4. III 1890. године 
Прицхтина 
Prichtina 

Господину ђенералу С. Грујићу, 
Председнику Министарског савета 
Министру иностраних дела - Бео1·рад 

Господине министре, 

Ја 'Не .мту %и овде iда прикрије.#, .своју радост, што сам један 
посао срећно отпочео а још icpehuиje :завршио. Од ;1. марта тек. ~о
диие, отпоче.ла је овде у Приштиии да ради српска књижара. Ја сам 
предузео све нужне кораке да је снабдем шт10 богатије и што лепше. 
И ако сам 'у великој оскудици, издао сам већ сто динара као поло
вину од оне суме која је Стевану уговором обећана да се при отва
рању изда на име Пl()Моћи. 

Како сам важност уговора везао за ;ваше коначно одобрење, то 
час·г ми је под ./. пос.лати вам један егземплар да га изволите потвр
ди1.•и и наредити одмах нужне издатке, као што је онај који се по
миње у чл. 12. овога уговора и тромесечна помоћ од 500 динара го
дишње помоћи, која се има према обавези у чл. 10, Стевану у напред 
издати. 

УгоВЈОр сам у неколико само изменио. И то у чл. 5. поред књига 
грчке и бугарске пропаганде, забранио сам Стевану да може при-
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мати и продавати и књиге издања католичке пропаганде. То ми је 
налагала обазривост, шrо сам чуо да је овуда пре њеколико .иесеци 
пролазио једаи пут'Нички књижар, који је походио Јањево и дру~а 
като.дич1ш .места, и нашој школи (управо учитељима) беспљатно нудио 
књиге. У осталом ако би међу тим књигама било и таквих које би се 
могл~ употребити (као што је н. пр. превюд старог завета Св. Писма. 
издања енглеског друштва) .лако би било Консулату да одобри Сте
вану продају истих, и Стеван у таквом случају неби са своје стране 
поЕредио уговор. 

С !обзиром на примедбу у вашем писму од 19. фебруара т. г. 
ПЛ. N2 1190, ја сам, као што hете видити у чл. 7-ом приложеног 
уговора ублажио ону ·rешку обавезу Стеванову да два пут ~одишње 
.люра пропутовати Санџан;; но нисам га ипак са свим исте ослободио, 
већ сам оставио да то може Консулат учwнити, оценив најпре озбиљ
НОС'l' узрока са којих Стеван неби могао nредузети још један пут у 
години. У члану пак 1 О-ом ставио сам изрично да ћ.е ,пл.ата књижару 
теtи.t од даиа :кад књижару отвори, па како је ,то већ. учињеио, Сте-
вапу се .и.ма п.дата рачун.ати од 1. v.шрта 1тек . . ~одиие. 1 i 

У вашем горњем писму изволели сте напоменути, узев у обзир 
тешкоће са којима 1Се боре наше књижаре у Солуну и Битољу, да 
вам овај уговор изгледа сувише теориски. Ја мислим, господине ми
нис1'ре. да судбина соЈiунске и битољске књижаре, никад !Неће по
стићи ~И приштинску. Врло су далеко одавде и Солун и Битољ а 
још даље оне прилике и оне околности које задржавају и сметају 
овоме люслу у тим местима. У Солуну сd.м валија лично, не .призпаје 
еzзистеицију Срба !У свом вилајету iи онда ruз 1осиове r~ориче потребу 
српске пњи~е у (исто.м; у Битољу - раскрсници ~свију и политичпих 

и ,верспих пропа~аида -које се ,воде иа 1.ово.ме полуотоку - иовац који 
се 'сипа из разних ;0.11,упа поткопава земљиште 1-tај.млађој и најновијој 
српско} пропа~аиди за :коју се предвиђа 1да he [у ~будућ.пости, пове
дена .маЈ1,о .мудрије и са .мало више срестава, сузбити све ра-није које 
су иазидале своје з~раде па :иеприродно.м земљишту. 1 i 

Приштииа је по положају ,сво.Јtе у средишту оие територије :која 
још иије окужеиа страио.м. -полити-ч,ко.м. пропа~ањдо.м. Ни 'Ндјпрождр
љивији 1бу~арски захтеви ,'Неби с.мел.и да 'се очешу .о зидиие Грачаиице 
и рушевиие Са.модрже, а 1да у души 'својој ~ие '.осете ~подру~.љиви 
пре'Кор својој савести. У -ко.дико су )оие С.Јtетње :Које 1су чињепе !срп
ским. шко.да.ма 1н.а Косову, 1nотењцираие делање.м, 6у~арске пропа~ањде, 
дове.11,е до позиатих iua.м. !последица, у 'толи'Ко iте ~оследице 'rне.мају 
непосредиих веза са својим правим узроци.ма. Бу~арска пропа~аида 
де.//,ајуhи њајеиер~ич'Није 'на територији источио од 'турско~а Карада-~а, 
дакле Горњој Ма'кедопији, -као ;на rзе.мљишту ња ко.ме :he 1се по свој 
прил.~и.1/u. повести одсудиа и -крвава !борба 'у ·Српс'Ко-буzарско.м спору, 
изазива iкод вал.ије Косовско~ 'Наредбе 'и кораке, 'Који су :тој терито
рији иаяењепи, klл.и rкоји !Не '.мо~у и.мати Ј!,О'Ка.nд'Н ,-карактер веh се 
пре.ма просторији :вu.fl,ajeтa и њи.хава важност простире и 'На оие кра
јеве, 'који.ма иису иа.мењене, као ~што је ~Косово од 'Качаиика na до 
Митровице. 

Такве се наредбе по свој прилици неће очешати н о књижару 
приштинску и зато ја верујем и проричем добру будуhиост српспој 
'Књижари иа Косову. 
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Женска грађанска ношња у Призрену крајем XIX века 

Дужан сам још да вам јавим, господине министре, и (). ути·ску 
који је учинило отварање српске књижаре. 

Овдаw:њи хришhани., "Које су .м,а.Ј1,о застраши.Ј1,и пос.Ј1,едњи 'до~а
ђаји ·са lш'КОЈ1,а.м,а, поздрави.Јl,и су ~отварање :"Књижаре ;као утеху и fнаду 
да runa"К има српско~а бо~а i'К:оји -неда да се свето српско писмо уни
шти. Један ми је !од ,хришhана рекао ове Jl,ene речи: "Затвори.Јl,и су 
нам шко.Ј1,у да от.му књи~у из IРУ'КУ наше деце, а дозво.Ј1,UЈ1,U књижару 
да пруже књи~у \у наше руке. /Добро су учиuи.Ј1,и и lдahe бо~ да у скоро 
виде "Ка'Ко су добро учиnи.Ј1,и!" Ја ово бележим само као лепе речи, 
ако ни са чега другог а оно да се сачувају у актима. 

Међутим од"стране турских власти није остављено да се отва
рање ·књижаре са свију страна не омирише, неби ли се где осетио 
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траг консуЈiских прстију. Са мном је разговарао само један судски 
чиновник о том питању, али као што Ћете видити врло невешто. 

- Јесте ли чули, господине да имамо једну r:нову радњу у При-
штини - отпоче после обичних питања. 

Е, какву? да није за осигурање живота од Арнаута? 
Не, него српску књижару. 

То ми је мило. "А ко је отворио"? 
Бивши учитељ Стеван. 
То ми није мило! 
Е? а што? 
Па, он да је био добар учитељ остао би извесно - и даље 

на свом .месту, овако он је неки пи.лиfiар кад може учитељску катедру 
да замени са тезгом и fiепенком. 

-· Тако и ми мислимо. 
То је био цео разговор. 
Књижара ;је, ~осподине :.министре, на врло ш~ледно.м ,.месту и у 

налепше.м, !дуhану. За пеколико дана па ье .веh продат пове.л,ики број 
ка.л,ендара . .Стеван је човек врло ,велико~ rпоштења .и заузи.мљивости. 
За !ње~а неhе бити тешко да обиђе и \два пут и три nут ,~одишње :цео 
Арпаутлук. Оп 1се ;изпепадио кад сам ја треипа1tавао у~овор и хтео 
да .му ублажи.м ту юбавезу. 'Оп је староседелац овдашњи 1и ;и.ма ~веhих 
пријатеља µtеђу ;Арнаути.ма но ,међу Србима. Оп са !своје 1у.мешпости 
врло добро ;стоји ,са ;власти.ма и ,све ia поштују. 10п јем1tи да .може 
у 1сред поhи пропутовати кроз цео Арпаут.л,ук, .и да '1,а -ни ~.љава пе 
заболи. Таква његова уверавања су ме и натерала да га обвежем на 
два пута годишње, али и lсам сад мислим да је згодније овако преј
начена та обвеза. 

Још -нешто. iМо~ло би )се породити код вас, zосподике ,мипистре, 
мишљење да је (још lсувише рапа ;отварање -књижаре, док, се -не рас
"iисти питање ,са (У'Читељима приштипски.м. Си.ља ок,олпости је захте
вала [да к,њижара, рапије смишљена, баш ,у ово.ме що.мепту буде 
отворепа, u њепо отварање .мора he ,са.мо да допринесе решењу учи
тељск,о~ :питања, а ник,ако да одмо~пе. Ја то .м,о~у објаспити у слу1tају 
да се zорње питање к,од ,вас породи. 

Изволите, господине министре, и о:вом приликом примити уве-
рење о моме одличном поштовању. 

Б. Нушиh 

На основу уговора који је приштински Консулат закључио са 
Стеваном Марковићем о отварању српске књижаре у Приштини, и 
који сам уговор ја потврдио, 

Решавам: 

Да се Стевану издаје годишње пет стотина (500) динара на име 
помоћи, која да му се рачуна од 1. марта ове год. и да му се издаје 
у напред у тромесечним ратама. 

Да се Стевану, мимо ову п9моfi, изда две стотине (200) динара 
на име накнаде трошкова око отварања књижаре. 
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• Ове суме издаваће се Стевану преко Консулата Србије у При
штини, и пашће на терет суме одобрене буџетом за 1890. год. Мини
старству иностр. дела на достојније заступање државних интереса. 

8. априла 1890. 
у Београду 

Председник Министарског савета 
Министар иностр. дела, 

Ђенерал, 

Господину Л. Маринковићу 
Вице-консулу Србије у Приштини 

П.П. N!! 280. 
16. априла 189n. 
у Београду 

r. в. к., 

С. Грујиh 

С позивом на писмо Консулата од 4. пр. м. П .. П. N!! 22. част ми 
је известити вас да је г. министар потврдио уговор закључен са Сте
ваном Марковићем о отварању српске књижаре у Приштини. На 
основу тога уговора Стевану се има издати 200 дин. на име накнаде 
трошкова ако отварања књижаре, и, поред тога, припада му 500 дин. 
годишње на име помоћи која му се рачуна од 1. марта ове год. и 
издаје му се унапред у тромесечним ратама. 

Према томе част ми је у прилогу послати вам 325. дин. с молбом 
да их издате Стевану и то 200 ди:н. на име трошкова око отварања 
књижаре, а 125 дин. на име плате за март, април и мај ове год. 

Молим вас да ми пошљете Стеванове признанице на ове суме. 
и да примите итд. 

Краљев. српски консулат 
Пов. П. N!! 22. 
Прицхтина 
Prichtina 

Приштина, 18. априла 1890. г. 

Господину ђенералу Сави Грујићу 
Министру председнику и министру иностр. дела 

Београд 

Господине министре председниче, 

Част ми је у свези свог писма Пов. ПП No 22. од 4 пр. м. поново 
замолити вас да изволите ускорити пошиљку одређене државне по-
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моћи овд. књижару Ст. Марковићу, коме је Консулат аконто издао 
из своје касе изв.есну своту новаца. Уједно нек ми је дозвољено да 
овом истом акту додам, да је .мој за.мењеник z. Нушић, убрзао при
писати себи у засАуzу отварање овд. књижаре, која [nрипада са.мо 
i. Kapuhy коисулу и z. Трајку учитељу, а сииу овд. 'Књижара; 1по
САедње.м што је пре .мо~ доАаска и отварања КонсуАата издејствовао 
од .мутесарифата :дозвоАу данашње књижаре. 

Примите, господине министре пре,zкедниче, и овом приликом уве
рење мога поштовања. 

Краљев. српски консулат 
Пов. П. N!! 39. 
Прицхтина 
Prichtina 

Шеф Консулата. 
Лука К. Маринковић. 

Приштина, 23. априла 1890. г. 

Господину ђенералу Сави Грујићу 
Министру председнику и мин. ин. дела - Београд 

Господине минис·rре председниче, 

У свези вашег писмо од 16. ов. м. Пов. П. ;N2 280. част ми ,је 
послати вам ./. две признwнице г. Ст. Марковића, овд. књижара и то: 
једну од 200 динара издати на име накнаде трошкова око отварања 
овд. књижаре и 125 динара на име плате за месец март, април и мај 
г.г., и известити вас да сам Министарство са горњим сумама у ме
ђусобном рачуну задужио. 

Примите, господине министре председниче, уверење мога осо

битога поштовања. 

Краљев. српски консулат 
Пов. П. N2 54. 
Prichtina 

Шеф Консулата, 
понизни, 

Лука r;_. Маринковиh 

Приштина, 24. маја 1890. године 

Господину ђенералу Сави Грујићу 
Министру председнику и мйнистру иностраних дела 

Београд 
Господине министре председниче, 

Како мој заступник није оставио у архиви Консулата примерак 
уговора који је Консулат са Ст. Марковићем, овд. књижаром закљу-
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чио па послао вами на потврду, то част ми је замолити вас за наре

ђење да ми се исти у препису достави. (Има везе са Пов. П. N2 39. 
овог Консулата од 23. пр. м.). 

Примите, господине министре председниче, и овом приликом 
уверење мога особитога поштовања. 

Кракев. српски консулат 

Пов. П. N2 60. 
Priohtin.a 

Шеф Консулата, 
Лука К. Маринковић, 

Приштина, 11. јуна 1890. године 

Господину ђенералу Сави Грујићу 
:Министру председнику и министру иностраних дела 

Београд 

Господинf' министре председниче, 

Приликом издавања првог тромесечја плате овд. књижару ја 
сам месеца априла од истога наплатио неку стотину разни књига- и 

календара "Голуб", које сам од посланика нашег у Цариграду примио 
и на растурање књижару уступио. Да би могао наплаћени новац 
коме треба послати предходно за одбијајући проценат за књижара, 
обратим се г. посланику у Цариград и упитам га коме треба новац 
послати као и који би проценат имао од наплаћене суме за књижара 
зауставити. Како .ме је i. пос.лдник упутио на наш КонсуЈ1,ат у Скоп
.љу односно правиЈ1,а о књижара.ма, то се обратим за исти i. Кариhу, 
од ко~а сам добио ./. при.Јl,ожени акт као објашњење о проценту и 
остаЈ1,и.м, усЈ1,ови.ма тичуhи се књижара у Стар. Србији. 

Како је и мој заступник био закључио уговор са овд. књижаром 

то сам препис захтевао од :Министарства и данас пошто сам расмо

трио правила која је г. Карић прописао а г. посланик за наше књи
жаре у овим крајевима оснажио са оним уговором што се наоди у 

:Министарству, увидео сам велику несугласицу процента и начина 

снабдевања, да сматрам за дужност обратити пажњу вашу, госпо
дине министре председниче, на ово и умолити вас да се ови услови 

како тако v склад доведу. По мом мишљењу сви књижари треба 
да имају један исти проценат. Трошкове око мухурисања и експе

дицwје као и надзор рачунски над књижарама могли би водити 
консулати па и преко нашег посланства исплаћивати све поручбине 
књижари Зелића. Разуме се да ће књижари гди је вилајет дужни 
бити да траже мухурисање немухирисаних књига и да настојавају 
да се исте измухуришу. 

Што по овоме решите, молим да изволите ме известити. 
Примите, господине министре председниче, уверење мога по-

штовања. 

Препис 
Шеф Консулата, 

Лука К. Марииковиh 
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Генерални Коь:сулат Кр. Србије 
Пов. П. NQ 143. 
25. маја 1890. г. 
Скопље 

Господину Л. Маринковићу, вицеконсулу 

Господине вице-консуле, 

У одговору на ваше писмо од 21. V т. г. Пов. NQ 53. част ми је 
одговорити вам ово. Ја од 'г. посланика у Цариграду нисам никаква 
упуства за књижаре добио, него сам му послао предлог и он га је 
усвојио. 

По предлогу моме њиме одобреном књижарнице су а, главне 
књижарнице и б, подкњижарнице. Главне су књижарнице у вила
јетским столицама; у Косовском вилајету, дакле у Скопљу. Главна 
књижарница поручује издавачкој штампарији у Цариграду књиге, 
које се тамо штампају; те књиге подноси председнику вилајетске 
просветне комисије на преглед и мухурисање и онда их продаје. 

Књижара скопска и.ма од Зелић.а издавач,а процеиат 40°/о. Ну скоп
ска књижара поручује и књи~е од Валожић.а и Лихтепштајиа из 
Бео~рада и од браћ.е Поповић.а из Н. Сада, и те књиге такође подноси 
на мухурисање. Од књижарнице из Београда има 25'°/о а од оне из 
Новог Сада 40°/о. Све књиге морају бити мухурисане. 

Сад што се тиче подкњижарница, оне узимају ~књиге од :вила
јетских књижара, са процентом 206/о односно 12 1/2<0/о било за готово, 
било на конто-коренте, било на веру, како се споразуму, пошто је 
то чисто трговачки посао. Правило је и то да се књиге несмеју 
продавати скупље преко означене и утврђене цене. Тако исто и 
књижарнице не поклањају никоме ништа осим на свој ризик. Што 
се моје улоге код Скопске књижарнице тиче она се своди на то, 
што ја њенога књижара упућујем како да ради и које књиге да 
набавља, почем је сам невешт а ја тај посао разумем. Затим утврђу
јем му продајнv цену и контролишем да ли продаје по њој и напо
слетку, примам од њега новце за продате књиге, па их шиљем 

дотичним књижарима издавачима. Ово све радим тако, да нико и 
не види и не зна за мој однос према љњижару и књижарници. То 

пак што се Консулат држи далеко од књижаре по спољашњем, од 
веома је велике вредности за сам успех књижарнице. Док се књижар 
скопски мало извешти и док добије и кредита више, он ће после 
сам све радити без и какве моје мешавине. Он је турске књиге, јер 
ће и њих у књижарници имати, већ сам поручио. Ја мислим да му 
поручим и француских и грчких књига. 

Што се вас, господине вице консуле, тиче, ја мислим да ви са 
приштинском поткњижаром немат~;: никаква посла око рачуна. Он 

ће одавде узимати прегледане књиге, плаћаће на начин како се 
погоди са овд. књижаром и продаваће их. 

Што се тиче, снабдевања школа са књигама то ће се радити 
овако: кметови епитропи, стараоци дакле школски а и учитељи сами 

узимаће од књижара колико је којој школи књига потребно и пла-
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ћаће на начин, како се са књижаром погоде, а они ће после по истој 
цени од деце или дечијих родитеља наплатити. 

Примите и т.д. 

Консулат у Скопљу 

п. п. N!i 686. 
22. јула 1890. 
у Београду 

Консул, 
В. Карић., с. р. 

г. к" 

Пок. Маринковић писао ми је како је услед једног питања које 
вам је упутио односно приштинске књижаре добио одговор који 
се не слаже с уговором закљученим између приштинског Консу
лата и там. књижаре. На име он вас је питао коме треба да пошље 
новац за продате књиге, и који би проценат од наплаћене суме имао 
зауставити за књижара, а ви сте му одговорили писмом од 25. маја 
ов. г. П. П. NQ 143, које, као што вам рекох, стоји у противности с 
уговором. 

Уз ово писмо част ми је послати вам препис тог уговора, као 

што ћете видети према његовом чл. 10. књижар има мимо новчану 
награду и 40°/о од продатих књига док годишња продаја не достигне 

15.000 комада И одтада ло 30°/о. Даље, према чл. 11 књижар ће 
свака три месеца полагати Консулату рачун од продатих књига. 

Тако уговор. Ви пак у поменутом свом писму сматрајући приш

тинску књижару као поткњижару, држите да она све набавке врши 

од главне, вилаетске, скопске књижаре, која ће јој давати 20°/о 
рабата и саме водити своје рачуне. Из овог, као што видите, истичу 

ове несугласице: 

1. уговором је :стевану гарантовано 40°/~ од продатих књига, а 
ви му дајете 300/о. 

2. уговором је Стеван обвезан да тромесечно полаже пришт. 

Консулату рачун, а ви хоћете да он води рачуне само са скопском 

књижаром. 

Да би се ово питање извело на чистину, мени је част известити 

вас да што се тиче рачуна, мислим да би се могло удесити онако 

како ви предлажете. Ну што се тиче процента, ја нисам рад да га 

књижару смањујем. нити моrу кад сам му га уговором ујемчио, и с 

тога остајем при томе да 'књижарима дам 4010/о. Тога ради ви 
нађите начина да пришт. књижар ужива овај процент па било да 

набавља књиге од скопске књижаре било непосредно од Зелића. 

Ви ради регули~ања ове ствари можете ступити у непосредан спора-



зум с пришт. Консулатом, и удесите полагање рачуна она:ко како 

ви предлажете, а књижару оставите 40°/о процента. 

Шта будете урадили јавите ми. 

Примите итд. 

Приштинском Консулату 
г. Д. 

Пок. Маринковић писмом од 11. пр. м. П. П. NQ 60 молио је Мини
старство да расправи извесне несугласице које су се породиле између 

уговора закљученог са там. књижаром и уредбе коју је скопски 

Консулат израдио за књижаре у Турској. Министарство је о томе 
писало г. Карићу и шта се буде решило јавиће вам се. Ви пак до 
даље наредбе строго се држите уговора закљученог са там. књи
жаром. 

ПримитР итд 

Генерални Конзулат Краљ. Србије у Скопљу 
П. П. NQ 132. 
8. августа 1890. 
UscU'b 

Председнику Мюшстарског савета 

Министру иностраних дела 
Господину С. Грујићу ђенералу 

Господине министре, 

Др. М. Ђ. 

Поводом вашега писма од 22. јула т. г. П. П. Бр. 686, част ми је 
одговорити ово. 

Ја сам бавећи се у Приштини због оног несрећног догађаја, нашао 
и прочитао био већ онај уговор, што га је г. Нушић закључио био 
са Ст. Марковићем књижаром и изненадио сам се ве·ома непријатно. 

Г. Нушић похитао је да нешто створи, па је једну важIIу ствар 
укварио. Тако је нешто било и по другим странама, али ћу се на 
то вратити другом приликом. Да бих пак показао како је овим и 
другим уговорима ствар у:кварена морам изложити шта је по књи
жарству нашем у :ПослаIIству у Цариграду урађено. На мој предлог 
г. Новаковић је усвојио: 

а) Да књижарнице буду двојаке: вилајетске и обласне. Вила
јетске да буду у главном вилајетском месту а обласне по варошима 
у унутрашњости вилајета, колико их се год отвори. 

6) Да вилајетски књижари имају процеIIт од књига српских, које 
се у Цариграду штампају, 40°/о и да оне обласнима дају књиге са 
процентом од 20~/о 



в) Да сег. Новаковић стара да се вилајетске књижарнице снабде
вају књигама штампаним у Цариграду а ја са књигама из Београда 
и Н. Сада. 

То је дакле основа. Овака подела књижарница морала је бити из 
тога разлога, што се свака књига мора 'мухурисати, а тај посао као 
и експедицију у царинарницама најлакше је и с најмање трошка 
могућно вршити ономе, који је у вилајетскоме месту, ту пред вла
стима. Према овоме о поклањању књига од стране књижара нема 

речи. Књижарски је посао чисто трговачки и књижар кад зна да ће 
више имати кад више прода, он се мора трудити да продаје. Само 
у случају, кад се зна да прођа не може бити довољна може се дати 
субвенција. Поклањање то је ствар консула: да он оцени коме и шта 
поклонити треба, и кад је ~о у његов1 ·м рукама онда :има и већега 

"' ефекта. За то пак треба отворити консулу нарочити кредит. Па и 
тада треба поклањати само нешколске књиге, а школске само у 
ванредним приликама. Кад би се овако радило онда би се увео неки 
ред и међу родитељима ђачким и учитељем и уредио би се однос 
између књижара и консула и између књижара и издавача. И у 
опште знао би се неки рачун, док овако како је у Битољу и Приш
тини никакога рачуна нити има нити може бити. Г. Новаковић и ја 
имали смо доста посла с књижарима и књижарницама и према томе 

колико смо могли оценити овамошње прилике мислили смо да је 
овако уређење најбоље. Ну г. Нушић уздајући се само у се није 
отварајући књижару нашао за потребно никога да пита. Али ја 
држим, да цео онај уговор нема смисла: 

а) Што овдашњи књижар вилајетски, пошто нема никакве суб
венције и мисли да живи само од продаје књига не може давати 
проценат ни од 30°/о а камо ли од 40°/о. 

б) Што књижари у унутрашњости вилајета овдашњега књижара 
не могу обићи, јер пошто се све и сва мора цензури подносит, они 
би морали за сваку и најмању ствар у Скопље долазити и ту неко
лико дана бавити се и трошити, а то је за њих веома штетно, осо

бито при маломе њиховом обрту. То је дакле посао вилајетскога 
књижара који седи у месту. 

в) !Што се оним уговором ставља у изглед велико разрачу
навање консула са књижаром. На тај начин додир консула с књи
жаром, осем што мора бити тешњи и чешћи, дакле тежи за прикри
вање, него морају без сумње доћи и размирице због контuолисања 
и због рачуна, које могу изазвати и врло непријатне последице. Док 
по моме плану, сваки је књижар вилајетски одговоран материјално 
дотичним књижарима издавачима а обласни књижари вилајетскима. 
Ја, на прилику, од књижара скопскога узимам са свим формалне 
признанице о пријаму на име дотичних издавача у Цари~раду, Бео
~раду и Н. Саду, и собавезом да се у извесном року исплате. Ако би 
дакле књижар хтео врдати, и дошло би се и до парнице, ја немам 
никака посла са њим већ дотични издавачи, на основу обавезе пис
мене. Тада не може ни да ме компромитује. 

г) У уговору стоји само то да Ст. Марковић полаже консулу 
рачун, а о новцима се нигде не говори. Ако Ст. Марковић прода 
књиге и новце попије, као што је он одиста почео радити, консул 
на основу уговора не може од њега тражити накнаду, нити га суду 
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тужити, а вилајетски књижар, кад би Стеван књиге од њега узимао, 

може. 

Моје је дакле мишљење ово: да се овај уговор, који и иначе 
нема никакве правне вредности, откаже; да се Стевану даје и даље 
500 дин. годишње, пошто је продаја књига још слаба, да би од ње 
могао живети; да се Стевану закаже да се он сам стара за набавку 
књига из књижаре у Скопљу, и да Ће му се помоћ од 500 дин. отка
зати ако књижарницу не попунч како треба. У Приштини се може 
наћи красних људи за књижара г. Станковић, уверен сам, да Ће их 
наћи красних људи за књижара, т. Станковић, уверен сам, да ће их 
који Ће се примити и са мањом помоћи. Ја не бих био противан, 
да се г. Стевану, у случају, ако би књижарницу морао напустити и 
другоме предати и нека пенсија да, да би се смирио, ну свакојако 
уверен сам да књижарница у његовим рукама неће никад прокопсати. 

Изволите, господине министре, примити уверење о мом високом 
поштовању. 

Генерални Конзулат Краљ. Србије у Скопљу 
ПП N2 208. 
19. августа 1890. 

Председнику Министарскога савета 
Министру иностраних дела 
Господину Сави Грујићу, ђенералу 

Господине министре, 

Консул, 
В. Kapuh 

У свези са својим писмом од 28. јуна т. r. ПП Бр. 179. част ми је 
известити вас да је приштински књижар Ст. Марковић још крајем 
прошле године из овдашње књижарнице узио књига за 564 динара. 
Кад се од ове суме одбије 121 динар 20°/о процента онда је он књи
жарници остао дужан 443 динара. Ну Стеван не само да није ништа 
од ове суме платио него тражи и даље књига, опет на вересију. 
Међу тим у овој суми од 443 дин. лежи 20°/о процента дакле 121 
динар овдашњега књижара. Сад ако Стеван настави књиге узимати 
а не плаћати онда ћемо ми морати овај 121 динар овд. књижару 
накнадити, па тако и у будуће све једнако 2010/о процента плаћати. 

Да Стеван не мисли радити како ваља сведочи и то што је он 
пре неколико месеци и од мене узајмио 120 дин. за попуњење књи
жарнице, и још ми их није вратио. Он је осем тога узео и нешто 

плате од свога сина, Трајка. Према свему овоме ја сам нашему вице
-консулу у Приштини писао, да, ако се ова ствар не може за сад 
поправити, тражи кредит за снабдевање приштинске књижарнице, 
да би се, кад већ тако мора донекле ићи, бар овдашња књижарница 
поштедела од заплетених рачуна, и какве год интриге. 
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Ја вас, господине министре, молим, да бисте приштинском вице
-консулу за ову потребу што пре кредит отворили да не би школе 
без књига дангубиле. 

Изволите, гссподине министре, примити уверење о моме висо-

ком поштовању. 

Краљев. српски кунсулат 

" ПП Ng 89. 
PrichtJina 

Председнику Мин. савета, мин. ин. дела 

Господину Сави Грујићу, ђенералу 

Господине министре председниче, 

Консул, 

В. Карић 

Писмом вашим од 22. јула ове год. ПП NQ 686. препоручили сте 
ми да се до даље наредбе строго придржавам уговора закљученог 

са књижаром овдашњим. 

Према 4-тој тачци поменутог уговора, консулат је обвезан да 
у свима набавкама буде књижару Стевану на руци како за отва
рање потребног кредита, тако и за проналазак путова и начина да 

се материјал добави. 
Извршење ове тачке не само што је немогуће, но би извршење 

њено било од велике опасности по саму књижару. 
Књижар Стеван обратио се мени и тражи да га снабдем потреб

ним књигама, јер у књижари својој нема довољно школски књига 
нити има пара да од скопске књижаре купи. 

Држећи се уговора, ја сам под 17. овим месецом П.П. Ng 80 молио 
консула скопског г. Карића да на неки начин из скопске књижаре 
снабде овд. књижару потребним књигама. 

Консул г. Карић писмом својим од 19. истог месеца ПП Ng 207. 
одговара ми да књижар Стеван дугује скопској књижари 564 динара 
за књиге које је још прошле године узео па још ни паре није дао, 
а само за процент има од те суме скопски књижар примити око 

110 динара. 
Према овом одговору г. Карићевом, питао сам Стевана и он 

вели да нема капитала да књиге купује, а књиге, за које скопској 

књижари дугује 564 динара, није још распродао и зато још није 
исплатио дуг. 

Ја се слажем са мишљењем г. Карићевим да књижари сами 
набављају књиге и сами их исплаћују без да о томе воде рачуна 
консули. Консули би требали да воде надзор само у толико, да књи

жаре буду увек снабдевене потребним књигама и осталим школск~м 
потребама, јер и сами чести састанци књижареви са консулом, падаЈу 

у очи, а камо ли још кад би књижар примао књиге из консулата. 
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Моје је учтиво мишљење да се овд. књижару Стевану Марко
вићу одма изда ово годишња помоћ по 500 - свега 1000 динара, 
па да он са тим новцем као са својим капиталом, буде дужан снабде
вати књижару прописним и одобреним књигама и свима потребама 

школским. 

На овај начин књижара би, по спољашњем, далеко стајала од 
Консулата а главна би се цељ књижаре успешно постизавала. 

Моја би после брига била да озбиљно водим надзор над Стева
ном те да он по обвези својој врши своју дужност како треба. 

Поред осталога, водићу рачун и о томе, колико и каквих књига 
месечно распродаје, о чему ће он водити нарочиту књигу, као што 
ћу и ја у Консулату то исто чинити. 

Овом приликом част ми је замолити вас, господине министре 
председниче, да изволите наредити коме треба, да ми се пошљу до 
20 комада икона Св. Саве за школе које су под мојим надзором, 
јер је готово ни једна школа нема. 

Иконе Св. Саве, нећу ја лично раздавати школама, но ћу их 
дати књижару да их школама распрода по цени која ми се уз по· 
шиљај буде означила. 

Изволте. господине министре пр~дседниче, примити уверење о 
моме високом поштовању. 

25. авг. 1890. године 
Приштина 

Конзулат Краљев. Србије у Приштини 
ПП N!! 106. 
24. септ. 1890. године 
Приштина 

Господину Сави Грујићу, ђенералу 
Председ. Мин. савета, мин. ин. дела 

Господине министре председниче, 

Вице-консул, 
Т. П. Стаиковић. 

Част ми је замолити вас, господине министре председниче, да 
ме изволите известити о своме решењу по предлогу мом од 25. авгу
ста ове год. П.П. Ng 89., о књижари овдашњој. 

Изволите, господине министре председниче, примити уверење о 
моме високом поштовању. 
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Конзулат Краљев. Србије у Приштини 
П.П. N!! 124. 
8. новембра 1890. године 
Приштина 

Председнику Мин. савета, мин. ин. дела 
Господину Сави Грујићу, ђенералу 

Господине министре председниче, 

У свези свога писма од 24. септембра ове год. П.П. N!! 106. молим 
вас, господине министре председниче, да изволите одобрити мој пред
лог од 25. августа ове год. П.П. N!! 89. о овд. књижари. 

Изволите, господине министре председниче, примити уверење о 
моме високом поштовању. 

П.П. N!! 45. 
16. 10. 90 

Решавам, 

Вице-консул, 
Т. П. Стающвиh 

1. Да се Стевану Марковићу, књижару у Приштини издаду из 
касе Министарства иностраних дела на име помоћи две стотине и 

девет (209) динара одсеком. 
2. Да мv се годишња помоћ (од 500 дин.) одређена мојим ре

шењем од 8. априла 1890. П.П. 280. изда од једанпут за ову годину. 
Обе суме имају се издати из партије одобрене буџетом за те

кућу годину на достојније заступање државн. интереса, и послати 

што пре преко г. Станковића. 

10. I 1891. 

Консулату у Приштини 

Г. В.К" 

Преде. Мин. савета, 
Мин. ин. дела, ђенерал, 

С. Грујиh 

У одговору на V. писмо од 28. дец. пр. год. ПП Н. 143. а наро
чито с погледом на V. писмо од 25. августа исте год. П.П . .N!! 89. 
част ми је послати вам: 

1) Две стотине деведесет један динар и шест пара (291,60 дин.), 
колико припада (књижару Ст. Марковићу) на име редовне помоћи 
за седам месецИ (јуни - децембар) 1890. године. 
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2) Пет стотина (500) динара, колико му по ранијем решењу 
припада на име помоћи за текућу годину, и 

3) Две стотине и девет (209) динара на име помоћи одсеком, 
како би се њима подмирила сума од 1000 динара, коју сте ви вашим 
горњим писмом П.П. NQ 89 тражили. 

Ви ћете на све ове суме послати за сваку посебице признанице 
по уведеној nрактици, с тим само да се признаницана прву суму 

датира под 31. децембром прошле године. 
Прим. итд. 

11/I 1891. 

АС - МИД ПП - 40 - 1891. 
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Конзул Тодор Сшанковић: о срiiским школама 

и учитељима на Косову 1890. године 

Конзулат Краљев. Србије у Приштини 
ПП N2 122. 
5. новембра 1890. године 
Приштина 

Председнику Мин. савета мин. ин. дела 
Господину Сави Грујићу, ђенералу 

Господине министре председниче, 

Част ми је поднети вам, господине министре председниче, свој 
опширан извештај о стању свију школа у Приштинском мутеса
рифлуку, како о школама које сам затеко у дејству тако и о шко
лама које су мојим дејствовањем отворене и о школама које ће се 
ускоро отворити: 

I. У Приштини сам затеко школу сасвим затворену. Да би се 
прокрчио пут поставлењу бољег учитеља, примљен је за учитеља 
Мика Ђорђевић, кога су ранији извештаји консулатски представ
љали као шкијуна турског и кога је онд. паша хтео да протури за 
учитеља. О овоме постоје мој особени извештај под 8. августом ове 
год. ПП NQ 73. 

После поставлења М~шино~ дошао је Стојан Капетановић,, кога 

је овд. општина примила за првог а Мику оставила за млађег 
учитеља. 

Капетановић и ако је имао сведочанство о способности за учи
теља, које је и посланством турским у Београду потврђено, ипак 
је морао ићи Муарифату у Скопље и тамо положити испит. 

Кад сам дознао да ће Капетановић полагати испит пред испит
ном комисијом у којој ће бити и Бугара, ја сам шифрираном депе
шом то јавио посланику г. Новаковићу у Цариград, те се после 
нареди да не приrуrтвују Бугари испиту, и тако Капетановић по
ложи испит само пред одређеним турским учитељима и Муарифа 
скопског. 

Капетановић је отпочео радити у онд. школи 29. октомбра ове 
године. 

У овд. школи сада има свега 108 ђака. 
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Мика се сада врло добро понаша и ништа се не може приме

тити против њега. 

Капетањовиhу сам заказао да са Мико.м, лепо жив~t а да J\ty 

ипак ништа ие поверава. 

Мика још ни један пут није дошао у Консулат, али пре месец 
дана писао ми је да би дошао но несме. Ово ми је писмо Микино 
добро дошло, јер имајући у рукама његово писмо, он неће смети 

ништа противно радити. 

П. У ГUЈ/,ШНе сам затеко уч:итеља Радована Нu:колиhа и млађе~ 
(без наше помоhи) учите.ља Андрију Трајиhа са 100 ђака мушки. 

Сада је примљен за учитеља и Трајко Кова'Ч,евиh, који ми је 
упућен под 29. јулом ове год. ПП NQ 797. чије је сведочанство 
Муарифат скопски, пре неколико дана, потврдио без испита. 

Гилаиска општина при.лtиЈ1,а је за у'Ч,итељку женске школе Лепо
саву, жену учитеља Радована Николиhа, која ми је упућена под 
23. августом ове год. ПП NQ 993. 

Сада у Гиј/,ански.м шкоЈ1,ама има 150 ђака .лtушки и 45 женски. 
III. У Митровици сам затеко у'Ч,итеља НикоЈ1,у Ђурђевиhа и 

Јсиtиhија С.љавковиhа са 45 а сада је 53 ђака. "Учитељи остају исти. 
IV. У Вучитрну сам затеко у'Ч,итеље Лазара Студиhа и Антонија 

Радивојевиhа са 60 ђака. 
Лазар је Студиh отишао у Београд да продужи школу, а на 

његово је место привремено примљен Димитрије Лемпић, }јак IV 
раз. Призренске богословије. 

Сада у Вучитуиу има 7 8 ђака мушки и 5 женски. Женска деца 
иду у мушкој шко.љи. 

V, У Липљану сам затеко Јанић.ија Ђурђевиhа у'Ч,ите.ља са 16 
ђака. Сада је у Липљану у'Ч,итељ Дена Дебељковиh, који ми је упу
'hен под 28. јуЈ1,ом ове ~од. ПП М 797. а Јани'hије је O'l'иwao у Бео
~рад да продужи шкоЈ1,овтье. 

Сада и.лtа у Липљанској школи ЗО ђа'Ка. 
Vl. У Добротину сам заТе'КО Ш'КОЛУ напуштену, јер није би.!/,О 

у'Ч,итеља. Сада је у Добротину учитељ Станоје Башиh, који ми је 
упућен писмом од 28. јула ове год. ПП Ng 797. Сада има 25 ђака. 

VII. У Грачаници сам зате'Ко учитеља Јосифа П оповиhа са 20 
ђака. И сада је исти учитељ, ђака и.лш 30. 

VIII. У Гуштерици сам затеко учитеља Недељка Миљ'Ковиhа 
са 16 ђака. Сада сталног учитеља нема, јер је Миљковић отишао у 
Београд да продужи школу, а привремено га заступава ФиЈ1,ип Попо
вић, ђак из Гуштерице. У Гуштеричкој школи сада има 25 ђака. 

IX. У Неродимљу сам зате'Ко учитеља Димитрија Станојеви'hа 
са 18 ђака. И сада је исти учитељ, а ђака има 30. 

Х. У Штрпце сам затекао у'Ч,итеља Антонија Поповиhа са 20 
ђа'Ка. И сада је исти учитељ а ђака има 30. 

До сада се учитељи сеоских Ш'Кала иису по~ађа.љи с општиио.м 
иј/,и цр'Квом, ио је одређивао иа ~лаву детета колико дође, па су 
толико родитељи .м,ора.!/,и и nЈ1,аhати, те збо~ то~а сиротнија деца и 
'Нису мо~Ј1,а бити примљена, што и јесте прави узрок малом броју 

ђака. Сада није тако, учитељ се је по~одио са црквеним туторима, 
~де цркве има, а ~де цркве нема, са општиио.лt, а црква или општина 
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то покупе од и.м,уhиих сељака, те родите.љи сирот-них ђака иишта 
не п.11дћдју, и зато је ове школске ~одине више ђака но у прошдој 
~адини. 

Нашао са.лt за иужно да се отворе шкоде још у ова .места: 
1. У Девичу код манастира Девичко~, у Дреничкој нахији. 
2. У Лап.ље сеАо на Косову. 
3. У Витиње, Гиданске иахије. 
4. У Ка.лtеници, исте uахије, и 
5. У Маиастиру Св. оца (Прохора) у Пчињи. 
Сва ова побројана места важна су, а особито је важно место 

манастир Св. отац. 
У Девичу је пре неколико дана отворена школа и та.лю је узет 

за учите.ља Јеротије Е.лезовиh, бив. учитељ сјеuички. 
,, Елезовиhу he .манастир плаћ.ати по 30 дин. .месечно и храну. 

А ја сам обећао манастиру на име тога 500 дин. годишње. 
За шкоАу у Лап.ље село на Косову, сељани су дали .молбу .муте

сарифу и ои је упутио .митрополиту рашко-призреиске епархије 
i. МеАентији, да је оп са своји.м миш.љење.м пош.ље Патријарху у 
Цари~рад. Из~лед је да he се ствар пово.љио решити. 

У Вuтињу је шкоАа отворена пре иеки даи и та.мо је узет за 
учите.ља Трајко Васовиh, који је свршио 4 раз. основне школе у 
Гилащ> и који је почео учити Призренску богословију па због сла
бости здравља школу напустио. 

У Ка.меници he се кроз који даи отворити школа. 
У .мамстиру Св. оца (Прохора) отвориhе се школа, јер су се

љани околних села са настојником манастира Јевтом Антићем 
свештеником, дали молбу Пајсији скопском владики да он подеј
ствује за нужно одобрење. И сада је изглед да Ће се ту отворити 
српска школа. За учите.ља ове шкоАе узеhе се Михај.ло Јовановић, 
из Гилана, који је свршио 4 разред Призренске богословије. 

О прошлој госпојини, када је манастир славио, неки су Бугари 
нудили попа Јевту да отвори бугарску школу у манастиру, но попа 
Јевто и сељани из околних села не присташе. 

Cpeha је те је овај маuастир у Прешевској иахији, која - иа
хија - припада мутесариф.луку приштиuском, те hy се моhи пру
жати и иа тој страuи. А једном ми је приликом, у разговору, муте
сариф обећао да неће дозволити да се у његовом мутесарифлуку 
појаве бугарски учитељи. 

На карти се види од какве су важности за нас ова места да се 
у њима одржи наша народност. 

У ГиАанској uахији и.лtа још две школе: Кор.мињане и Рани Лу~, 
у којима су учите.љи пеки стари даскаАи поји уче децу стари.лt 
бу-квари.ма и час.ловци.ма. У првој је учитељ Ди.ма Мејанџиh из 
Кор.мињана а у дру~ој А.лекса поп Стојановић. из Рано~ Лу~а. 

Купио сам за 10 динара и преко Јована Денића трговца из 
Гилана послао сам учитељима у Кормињане и Рани Луг ове књиге 
на поклон: 20 ком. срп. буквара, 8 ком. читанки за I разред, 4 ком. 
слав. буквара, 2 ком. мале црквене историје, 2 ком. мали кати
хизиса, 2 ком. противу пијанства, 2 ком буквица болести, 2 ком. 
"Родитељи и школа" и 2 таблице за рачунање. 
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Стара Приштина турска управна зграда Хућумат 
санџака приштевског 

седиште мутесарифа 

Шко.ле: у Светој Петци, Бујановцу, Биљачу и К.липовцу, о 
који.ма Пајсије скопски води - баја~и - рачуна и надзор, а за 
које се управо и незна да.ли и постоје, консул i. Карић предаће их 
.мени да се ја о њи.ма стара.м, јер с.мо .међусобним споразу.мо.м то 
за нужно наш.ли. 

Сада је нужно да нађем једно поуздано лице да оде, извиди и 
ца ми донесе тачан извештај о школама о којима се Пајисије стара 
i1 за које му је до сада на имс плате учитеља давато годишње 1500 
динара. 

Лицу, које будем упутио, треба дати :на путни трошак најмање 
!10 динара. 

Сви.ма у'Читељи.ма, који стоје под .мојим надзоро.м, за.Казао са.м 
да ни један о !ферија.ма и иначе, без веЈ1,uке потребе, пе иде у Бео
~рад, но за све !што би и.маЈ1,и да се обраћају Консулату, јер њиово 
трчкарање у ;Србију изазива сумњу турске 1ВЈ1,асти. Наредио 'са.м и.м 
да све своје књи~е и хартије пажљиво пре~.ледају, па ако нађу .ма 
шта противно !Турци.ма, 'да то ~од.мах ,униште и да .међу своји.м књи
zа.ма и хартија.ма оставе написану К-акву беседу иJiu пес.му којом се 
хваЈ1,и и уздиже суЈ1,тан, 1те у rс.лучају какво~ претреса 'да се не :нађе 
ништа противно, но напротив, да се нађе оно што ne ВЈ1,аст турс1'-У 
уверити, 'да српски учитељи '/iису онаки за .какве 'их Бу~ари пред
стављају. 

Најзад казао сам им да се неће указивати никаква помоћ оЋом 
учитељу, који из rн:епажње и лакомислености дође до какве одговор-
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ности, но да ће се ценити и уважавати само они учитељи који сво
јим паметним држањем и понашањем одрже 'и себе и 'школу. 

Подносећи овај извештај о стању школа у приштинском муте
сарифлуку, из кога се види и мој четири месечни рад на :школама, 
молим вас, господине министре председниче, да изволите примити 

уверење о моме високом поштовању. 

Генерални консулат Краљ. Србије у Скопљу 
П.П. N2 299. 
7. новембра 1890. 
Uscub. 

Председнику Министарског савета 
Министру иностраних дела 
Господину С. Грујићу, ђенералу 

Господине министре, 

Вице-консул, 

Т. П. Станковић 

Част 'ми је известити вас да је она денунцијација Шемси бега 
већ имала последица. iВалија Ејуб паша је још није изнео пред 
Меџлис али је предузео један корак, који је ~само турских 'Власти 
достојан. Он је у Тетово, Тетовску и Гостиварску нахију послао 
некога Јусуф ефендију, бившег вилајетског драгомана, као шпијуна 
и агент provoca:teur-a. У недељу прошлу Јосуф је већ био у Тетову, 
и чим је стигао, он је отишао код проте Симе, поздравио га ко санЋим 
од моје ,стране 'и 'казао да је дошао да 'гледа, 1где he са њим по 
селима да отвара српске школе. Пошто га је прото Симо како треба 
дочекао L-. јер 1сам га ја известио iбио :о радњи ~Шемси беговој -
Јусуф се измакао, али исте ноhи претресла је 'полиција станове 
учитеља Јована, То.ме и Да.мњана и, наравно, није нашла ништа. 
Јусуф се :сад на ;к;оњу, nреоблачеhи се, 1кад као трговац, кад као 
дервиш итд. упутио по ~елима, да :тамо изазива и шпијуни. 

Ја сам јуче Вали-паши дао 'писмени 'протест и казао: не могу 
имати ништа противу тога што се овде подмећу замке сопственим 
поданицима, али протестујем против злоупотребе мога имена. 

Јусуф ефендија је некадањи Аустријанац, који се потурчио збо~ 
тоzа ,да би избеzао 'Казну за неку fповелику крађу, 'Коју је извршио 
као секретар Црвено~ .крста, за вре.ме окупације. Као дра~о.ман овде 
стајао је и у служби :бу~арске пропа~анде и особито велике пакости 
чинио Срби.ма. То ~е опај, 'Који је стрпао и приштинске учитеље у 
затвор. Ну аустриско посланство, у Цариграду, после многих рекла
мација, успело је )Ј,а ',се над Јусуф ефендијом поведе истрага. Али 
он, да lби то избегао, да оставку. Ну пошто га Вали паша особито 
воли он га задржи код себе, rна свој рачун, плативши му месечно 
5 лира, и Јусуф 'ефендија имајући толико и од Бугара, остане 'овде 
као тајни полициски агент валијин. Као такав доставио је валији 
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да овдашњи Срби, који су тражили да отворе школу мисле издржа
вати је помоћу друштва Св. Саве, с тога није отварање допустио. 
Јусуф ефендија притеран уз дувар од аустриског посланства изми
рио се са овдашњим аустриским консулом, који је 'овде више -ради 
бугарских но аустриских послова, !обећа му услуге против . 'Срба, 
добије и од њега помоћ и тако остане опет на миру. Ово му је сад 
први поход у новој дужности, после би имао по Србији да разгледа 
шта се тамо ради. 

Ејуб паша постао је овде са сви.лt аустриски ч,овек. То говоре 
сами турски чиновници готово јавно и иду те се жале Етем паши, 
војничком команданту вилајетске војске. Он је од Шмукера готово 
не раздвојан и своју приврженост доказује терајући бугарофилску 
политику очевидно. Тако је на прилику пре месец дана цркву ку
мановску предао био Патријаршиској страни, дакле Србима, ну на 
наваљивање Шмукера, аустриrког консула, 'он iопет у њу ·пусти и 
огзарховце. 

Што !се тиче аустриског консула, по ·живој Ј?адњи коју он овде 
за рачун Бугара развија, изгледа ми као Да је у томе смислу, а због 
догађаја црквених :који се у Цариграду развијају, морао добити 
поштене наредбе. 

Ја мислим да би било корисно :Кад би се и из садржине овога 
мог писма \начинио какав допис ;или бар )телеграм. У том .случају 
молим .ца се не помиње ни име проте Симе ни оних тетовских .учи
теља. 

Изволите, господине министре, примити ~уверење о мом високом 

поштовању. 

АС - МИД ПП - 7 - VIII - 1890. 
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Сйисак срйских учитеља на Косову 1890. године 

Генерални Конзулат Краљ. Србије 
у Скопљу 

:s: 
:i: .,...., Име школског 
1::( о 
(ј) р.., места 
р.. \О 

Име учитељско 

------------·---

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

Призрен 

" 
" 
" 
" 
" 
" Стре цк а 

Горње Село 
Љубижда 

Орао вац 
Велика Хоча 
Зечиште 

Пећ 

" 
" 
" Ђаково 
Ђурђеви Стубови 

А. Косовски вилајет 

I. Призренски санџак 

а) Призренски округ 

Глигорије Чемерикић 
Сава Х. Поповић 
Стојан Зивчаревић 
Ђорђе Чемерикић 
Спира Камперлић 
Магда.лина Марковићева 
Босиљка Камперлићева 
Антоније Ламић 
Манојло Лазаревић 
Деспот Илић 

Благоје Кујунџић 
Крста Маниташевић 
Ђуро Стојановић 

П. Пећски санџак 

а) Пећски округ 

Лазар Николић 
Димитрије Петровић 
Симка Поповићева 
Олга Лазић.ева 
Петар Миловановић 

Цветко Стаматовић 
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III. Приштински санџак 
а) Приштински округ 

20. Приштина Трајко Марковић 
21. 

" 
Стеван Марковић 

22. 
" Јосиф Студиh 

23. 
" 

Јелена Дробњак 
24. Неродимље Димитрије Станојевић 
25. Липљан Јанићије Ђурђевић 
26. Добротин 
27. Доња Гуштерица Недељко Миљковић 
28. Грачаница Јосиф Поповић 
29. Штрпце Антоније Поповић 

б) Гилански округ: 

30. Гилан Радован Николић 
31. 

" 
Андрија Трајић 

32. 
" 

Зорка Драгутиновић 

в) Вучитрнски округ 

33. Вучитрн Антоније Радивојевић 
34. 

" 
Лазар Студић 

г) Митровички округ 

35. Митровица Никола Ђурђевић 

36. 
" 

Јанићије Славковић 

АС - МИД ПП - 7 - Ш - 1890. 
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Пушовање вице - конзула Тодора Сшанковића 

у Самодрежу и Бањску 

Конзулат Краљев. Србије у 
Приштини 
Пов. N2 116. 
14. јуна 1891. године 
Приштина 

Господину М. Кр. Ђорђевићу, министру ин. дела 

Господине министре, 

У \одговору на писмо ЈЗаше од 8. марта т.г. iПов. N2 222. част 
ми /је у лонизности известити вас, господине министре, да ћу се 
за Призрен iи друга ме~та кренути одавде на пут најдаље 25. овог 
месеца, о чему Ћу вас пред сами полазак и телеграмом известити. 

На путу овом :Путоваће са мном и жена моја, 'но ово не ради 
каквог провода, rно само зато, да ~Турци не изводе какву сумњу 
од овог :путовања. 'Места која ћу обићи не 'само што нису такова 
да .1се по њима \може путовати ради 'уживања, но су скопчана ,с 
велики и свакојаким тешкоћама па и опасна по животу путујућих. 

Ово :достављам вам зато што ћу пу11овати на 'трошак Мини
старства па ;да 'ми се не би доцније што пребацило. 

Изволите, rгосподине министре, примити 'уверење о моме висо
ком поштовању. 

Конзулат Краљев. Србије у Приштини 
Пов. N2 164. 
8. септембра 1891. го.цине 
Приштина 

Вице-консул, 
Т. П. Стан:ковиh 

Министру иностраних дела, господину М. Кр. Ђорђевићу 

Господине министре, 
У свези писмо мог lод 14. ;пр. месеца N<> 151. част ми је поднети 

свој :извештај о путовању мом до Бањске: 
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10. пр. месеца званично сам известио :овдашњег мутесарифа да 
hy 11. истог месеца nоћи преко Митровице у Бањској. 

Сутрадан 11. истог месеца 'у 7 сати пре подне дођоше пред Кон
сулат 3 коњаника - 'Жандарма, од 'којих icy двојица наредници а 
један редов, који су ме на 'путу 'Пратили. 

Тачно у 7 1/2 сати пре подне пођосмо на пут. 

Кад ,смо 'дошли испод Ново село, сетих се цркве "Самодреже" и 
села, које то име носи, те остависмо 'друм вучитрнски и пођосмо 
десно Преко Новог села у Самодрежу, које је село lод главног 'друма 
- Приштина - Вучитрн - удаљено 5 километара. 

Кад ,с.мо .та.мо сти~Ј1,и, ·нађосмо та.мо све са.ме Арнауте, :а ни~де 
ни једно~ Србипа. :На питање, и.ма ,л.и у ,ово.ме сеЈ1,у 'Која српска куhа, 
од~оворише Арнаути да и.ма са.мо .4 српс'Ке 'Куhе. 

Наредих једном заптији - .жаидар.му - Јда позове једно~ до.ма
hина од оие :4 :српске јкуhе .да ~и покаже "1tесто цркве "Самодреже". 
Оде .жаидар.м и [Кроз rне'КОЈl,и'Ко .минути дође са Живо.м Лазаревиhе.м, 
Србиио.м из исто~ сеЈ1,а, ко.ме ,беше -куhа на 1'Крају ;сеЈ1,а. 

Жива, човек око 50-60 ~одииа ]старости, у ;одеЈl,у 1~одерано.м ,и 
састав.љеио.м. !све од \са.мих rкрпа, rк:оје се :држе иа по једио.м коичиhу, 
приђе 'К .м.еии и пошто lce поздрависмо питах ,ia ови.м реч,и.ма: "ЈеЈl,и 
брате ~де је цр'Ква ,Самодрежа"? ,Е ~ој ~осподиие, ие.ња цркве Са.1tо
дреже, оиа је не~да постојаЈ1,а а сада је :од ње 'Ндчињена воденица, 
но ајде да ·ти је по-каже.м, од~овори 'Жива. 

Идући тако путе.м 'Ка цркви Самодрежи, поЈ1,а~аио питах Живу 
овим реч,има: "Како живите овде .међу 'овим Арнаути.ма?" - Само 
што с.мо живи, аЈ1,и ова-ко~ живота 'бо.ље да ia није, од~овори Жива. 

Та'Ко ~у раз~овору са Живо.1t дођосмо до ч,увеие цркве Са"1~одреже, 
од ,које се :сада држи са.мо још један зид у деб.љини 1 1/2 а у висини 
само 1 .метар, преко xoia 1теч,е вода у воденици, -која ~1е иаправ.љеиа 
од -ка.м.еиа исте цркве а µспод саме ~цркве, 

Свуда по сеЈ1,у 'r!Jacejauo је тесаио -ка.мење са цркве Самодреже 
и ,нема онде рриаутске куhе 'Која пије подзидана 'Ка.мепо.л~ с1сищ;то~ 
са цркве Самодреже. 

Поред црквеио~ зида прокоnаЈ~а је вода Једиу japyiy у дужини 
35. а у дубиии 2 1 /2 .метара, у rкојој се 1ia 1 112 до 2 112 .л~етара у 
зем.љи, 1ш десиој обаЈ1,и исте japyie, виде врЈ1,о мJioio -костију од 
одрасЈ1,иХ .људи, ~ ии једне дечије. Кости .ове показују да иије :сваки 

zроб засебан, јер се костију од више .људи па.лазе иа ,једио.ме .месту. 

А преко тих ~робова поређеио је тесано ка.мење 1и по свој три.лици, 
~робови се простиру 'још 'да.ље 1преко којих су сада засејане !њиве. 

Ја ;%ао иаси~урпо [држим да ,су онде за'Копапи српски јунаци 
који су у Косовској борби из~и'Ну.Ј!,и. 

Од тих костију узео сам једио парч,е од Јl,убање, које је по.луока
.лtењепо и па 'Које постоји један зпак 1од удара ЈLадни .. 1t оружјем. То 
парче ЈLубање част .м,и је пос.лати вам иа увиђај. 
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Док са.м разZЈ~еђивао оно .место око цркве ие би ли нашао к:акав 
запис, дође сопствеии'К оно~а .места, ~де је била црква Самодрежа 
и садање воденице, ;неки Аде.м Фазлић, itз села Са.модреже, 'Који .ми, 
пошто с.мо се поздравили, стаде причати како је ту била велика 
црква, 'Коју је 'поди~ао неки цар српски и ко.iа је после фета (фет 
зна"iи по'Корити) порушена. 

Упуштих .се ,у раз~овор са Аде.11ю.м и казујуhи .му ~како је ir, сра
.мота :и ~рехота :поништавати ,и о.маљоважавати вакуфе (вакуф зна"iи 
задужбииа ,и у опште 1црквеиа добра); ре1-сох .му iда би требало да 
ои (Ндпусти iводеиицу и .да врати воду у своје ре"iно 'Корито, те да rне 
откопава и fне разноси ове свете 'Костију, а пајзад .1ty рекох: "Ко 
чува и поштује 1туђе задужбине и iбoi ће /чувати ње~ове". На ове 
речи .моје Адем се је заклео !да he одмах иапустити воденицу ,и i)a 
ће вратити воду ~ своје !Корито ,и сво iоно ·место .плоте.м о~радити, а 
кад 'све то .изврши, репао је, да ће доhи да .м,и то јави. 

До српско-турспо~ ,рата било de у Самодрежи 50 српских, а сада 
је 70 ариаутских, а ;са.мо 4 српских 'Куhа. 

Пошто сам [у Самодрежи !дао бакшиша .Живи Лазаревићу и иеки.м 
де1~а.ма, крепусмо ,се за :вучитри, ~де смо сти~.л,н у 12 сати, у тодие. 

Вучитр'Нски.м 1улица.м,а велика нечистоћа и пустош. Ни~де ии лар
"iета 1од калдр.ме, све је ,пролоквано -као да је :до jy"ie ту вода јурила. 
Није ·ништа ~боље 1,ни под само~ 1-сућу.мета, ~де в.л,аст ву"iитрпска ста

нује. Са.мо 'турска школа звана "Руждије" .(полуги.мназија), која је 
скоро озидана, ,из~леда унеколико по јевропски. 

ИЗ Вучитрна се кренусмо у 3 1/2 ,а у Митровици стигосмо у 
4 1/2 сати по подне. 

На један сат после доласка у Митровици посетио ме је кајмакам 
митровачки и жандармериски капетан. 

Кајмакам ми је одмах казао да је послао два жандарма у Бањ
ској да 1ми :спреме квартир 'и да се тамо нађу око мене. 

У Митровици ,преноћисмо и су·градан се у 1 сат по подне кре
нусмо за Бањску у пратњи 4 коњаника, где стигосмо у 3 сата 'ПО 
подне. У Бањској 'Нас са"iекаше два жандарма и :до.11~аћљ'Н куће Мемет 
Абдула~иh - Диздаревић, из Бањске, са још неколико Тура'Ка он

дашњих. 

У iБањској :сада !нема пи jeд'l-le српске куће, la турских и.м 60 
куhа. Ондашњи.Ј\{, :Турцима је :.Матерњи језик српсюt и српским се 
језиком служе. 

После .мало~ од.мора у :куhи Диздаревиhа, одос.11tо до. обиl)еЈ~ю ~рад 
и у )Ње.му стару :цркву, :посвеhе'Ну 1Св. Стевану. 

Град је изнад села Бањске и изнад Бањо.м - купатилом. 

Град 1се /још :добро ;држи ;и :има два улаза, један са ceвep'l-le 1а 
дру~и са западне страие. 

На северuој страпи до ~радске капије, зид .је за један, .метар у 
ширипи и ,два у.,.висини порушеи. По свој ,прилици ту су Турци тра
жили какву оставу. 
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Црква је доста велика. Јужни је зид уједно спојен са ~радски.м 
зидо.м. Олтарска окру~лина :прави испупченост ~раду. 'Просторија 
је ~радска испред :северне и западне стране цркве. 

Сви су зидови ,v,рквени до крова здрави, а високи су 6 1/2 .метара. 
На цркви је једно :кубе здраво и у ње.му стоје и сада 11 ланаца 

од по.лие.леја, а виде се и iостатци живописа. 

Сва је црква озидана .од ,тесано~ ка.мена и цu~ала, а юд зе.мље 
за два .метара у ·Висини, с поља, v,рквени су !зидови, као и сва спољ
ност олтара, насла~аии тесаним 'Ка.меном беле, плаве и црвене боје, 
представљајуhи српску тробојку. 

Турци су направили .мунаре пад северним врати.ма исте v,ркве, 
које се пије .мо~ло :одржати ио је ~орњи део 'до викала пао, а остали 
део ~атова је до дна mукао. Турци 'су се уверили да им /се неда да rга 
црква буде џа.мија, те зато је r'Ндпустили и н~правили џа.1~ију у са
.мом селу. 

Извадио сам основни план исте 'v,ркве и под ./. доставља.лt ва.м ia 
на увиђај. 

У ?,раду код v,ркве 1иља три турске куhе, чији укуhаии 'НU .мало 
ие штеде цркву гсао светињу, 'НО сваку печистоhу у њој бацају па 
ту и по~ане. 

Говорио са.м Турци.ма у Бањској све оно што са.лt ~оворио и Аде.му 
Фаз.љиhу за цркву IСамодрежу. И iиеколико њих казали су .11,и да he 
~ледати ,да се оне ~три куhе 1из ~рада гп,реселе доле у селу, те да ти.лtе 
ослободе v,ркву сваке нечистоhе. 

Неки стари rгурци причали .су .ми да /СУ до пре 40-50 ~одина у 
истој цркви 'и .око цркве iбиле пеке 1?,робнице 1и иа њима плоче са 
натписи.ма, ио је то разнешено а нешто 'и затрпано у земљу. 

Тражио сам неби ли нашао каквог год натписа, али нисам могао 
наћи, јер и ако што има, ·то је затрпано рушевином крова црквеног 
и нанешеним ђубретом. 

Свуда по селу 'расејано је тесано !и ~латко ка.л~ење са исте v,ркве. 

И на самој ,Бањи има врло млого камена са цркве, а особито 
два изрезана мермера, .који су шарама својим красили цркву, сада 
се један налази узидан :на спољном 'зиду Бање, а други до прага, 

при улазу у Бањи, на земљи. 

Пошто сам платио трошак и дао пристојан бакшиш заптијама, 
бањаџији, децама из куће у ·којој смо преноћили и домаћину Дизда
ревићу један сат од 14 дина:ра вредности, кренусмо се натраг за Ми
тровицу 13. истог месеца у ,g 1/2, а у Митровици стигосмо у 11 1/2 
сати пре подне. 

Из Митровице пођосмо за Приштину истог дана у 3 сата по подне, 
а у Приштини стигосмо у 17 1/2 сати :у вече. 

У повратку за Приштину, свратио сам у цркву митровачку 1и 

вучитрнску и у обе сам \цркве дао по један златник. 
Изволите, господине министре, примити уверење о моме високом 

поштовању. 
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Т. П. Станковић, 



Консулату Србије у Приштини 
Пов. N1 1145. 
21. септембра 1891. године 
у Београду 

Г.В.К. 

Примио сам ваше извешћаје од 3. августа и 8. септембра тек. 
године Пов. NQ 145. и 164. о путу, који сте учинили пю Старој Србији. 
Ја ~сам их прочитао .са највећим интересовањем и надам се, да ће 
ово ваше путовање имати веома повољне резултате по нашу ствар, 

јер налазим да (је код нашег народа у тим крају може најбоље 
одржати свест о његовој народности :и улити нада на бољу будућност 
и уједињење са осталом његовом браћом, ако се iон буде уверио да 
се о њему Србија брине, а то ће уверење, по мом мишљењу, најпре 
добити онда, кад од времена на време виђа њеног представника у 
својој средини. 

Са тог разлога, а потпуно задовољан резултатима вашег садаш

њег путовања, ја сам намеран, да идуће године, још с пролећа, оби
ђете lи она места ·у која сада нисте могли отићи, а где би ваш дола
зак био користан за нашу народну пропаганду. Радо признајем да 
је овакво путовање тю тим крајевима скопчано са много тешкоћа, 
а није !ни без опасности, .али ја :сам ипак уверен, да ћете га се ви, 
као добар патриота, примати са највећом готовошћу и да ћете га 
извршити тако, како ће оно бити најкорисније по нашу народну 
ствар. 

Благодарећи вам на труду, који на садашњем путовању нисте 
жалили заложити само да iби што боље и сигурније постигли његов 
циљ, мени је част, господине вице-консуле, уверити вас о своме 

одличном поштовању. 

АС -- МИД ПО С/9 - 1891. 
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Ciiucaк cpiicкux учишеља у основним школама 

на Косову 1891. године 

Употребљене су шифре које сте послали уз своје писмо ППNQ 178. 

Списак 

по коме се ,приштинском Консулату шиље хонорар за учитеље и 
агенте према писму Министарства иностраних дела од окт. о.г. 

:s: 
::i:: .,....., 
~ 8. За кога се шиље 
Р-! 1.0 

------·--------- ---

1. Босиљку Капетановића учит. у Приштини 
2. Димитр. Станојевића учитеља у Неродимљу 
3. Јанићија Ђурђевића учитеља у Грачаници 
4. Ант. Поповића учитеља у Штрпцу 
5. Радована Ниюолиhа учитеља у Гиљану 
6. Данила Катанића учитеља у Вучитрну 
7. Спиру Радивојевића учитеља у Митровици 
8. Стерђу Ставриhа учитеља у Митровици 
9. Дену Дебељковића учитеља у Липљану 

10. Трајка Ковачевића учитеља у Гиљану 
11. Стојана Капетановића учитеља у Приштини 
12. Станоја Рашића учитеља у Добротину 
13. Лепосаву Николиhку учитеља у Гиљану 
14. Трајка Марковића учитеља у Гиљану 
15. Недељка Миљковића учитеља у Гуштерици 
16. Школу у Девичу 
17. Школу у Витиљс:~юм (Трајко Васић) 
18. Поп Ђорђа Поповића учит. у Виморовцима 
19. Јеротија Елезовића учитеља у Девичу 
20. Петра Поповића у Приштини 
21. Јована Стевановића, учитеља у Ранимиру 
22. Дим. Алемпића учитеља у Вучитрну 
23. Јосифа Спасића учитеља у Дубоком Потоку 
24. Трајка Илића учитеља у Гиљану 
25. Породици пок. Косте Трајиhа 
26. Петар Поповић агент у Приштини 
27. Г. Станковића, по решењу П.П. N2 1307. 

АС -- МИД ПП --- 38 - 1891_ 
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Иншервенција цариградског иашријарха код Порше, 

за слободан рад срйских школа 1892. године 

Legation Royale de SerЬie 
Consta:ntinople 
П.П. N\J 139. 22. марта 1892. г. у Цариграду 

Господину Н. Пашићу, председнику Министарства и 

министру иностр. дела - у Београду 

Господине министре, 

Јуче сам ишао код г. Нелидова да се известим да ли је ишао 

код Великог везира, да му и он 1од своје стране проговори, да по 

даном ми обећању штогод у корист српских школа у Турској учини. 

Г. Нелидов рече ми 'да није још виђао В. везира, али да се спрема 

да ово дана то учини; .међутим ре'Че .ми: "и.ма.м да ва.м саопштим 

једиу пријатну ствар, а то је, ;да је сам патријарх то~а ради ишао 
на Порту и са 1.мипистро.м просвете дужи раз~овор о 1ваши.м шко.1~ама 

водио". На представке 1патријархове да 1зе.1щљске власти треба да 

се тако исто заузи.Јtају ru ва ·православно-словенске школе, као ~што 
се заузи.мају за бу2.арске. Министар је обеhао ;подјед-н,аку зашт,иту, 

али 'је 'Чи-н,ио примедбе, 11{ако Турској није у и-н,тересу да по.маже 

слове-н,ску пропа~а-н,ду! Патријарх је -н,а ово приметио, како су и Бу

~ари Словени, ·па се њима све 'Чи'ftu, !па треба и Срби.мд Словени.ма, 

који су .му оста.л.и верпи. Министар је од~оворио у духу владајуhе~ 
до ·сада -н,а Порти - -н,аравно по~реш-н,о~ - Ј\tњења, :да су Бу~ари, 

иако вазали, остали у ~екој заједпии,и с Турском, докле се Срби 
из ове издвојили, т~а зато као да и.мају pa'Чy'fte да се више 'за Буzаре 

по за Србе заузимају. 

Као што се овде све у тајности и шапутањем ради, тако ми је 

г. Нелидов и овај први разговор патријархов на Порти у поверењу 

саопштио. Ја вам га, господине министре, ради 1знања достављам, 

бележећи га ипак као један корак даље на путу наше просветне 

пропаганде у западним вилајетима царевине. Ја ћу се и даље старати 

- као што ми је и г. Нелидов исто обећаю - да патријарх не остане 

на овом првом покушају и да се погрешно мишљење овдаа:.uњих вла-

117 



дајуhих кругова о односима Турске према оба словенска балканска 
народа по могућству исправе. 

Изволите примити, господине министре, уверење о мојем одлич
ном поштовању. 

АС - МИД ПП - 191 - (III) - 1892. 
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Изванред. посланик и 
пуномоћ. министар, 

Генерал, 
С. Грујић, 



1~ ' 

Весши из Конзулата у Пришшини 1892. године 

Консулат Краљ. Србије у Приштини 

М:инистру иностраних дела 
Господину М. Кр. Ђорђевићу - Београд 

Господине министре, 

Част ми је известити вас, господине министре, да је 22. фебруар, 
дан прогласа Србије за Краљевину и ступања на рресто Њ. В. Краља 
Александра I, прослављен овде колико достоја:нствено ;толико и .све
чано, како томе дану, .по важности његовој, доликује и како би се 
наш државни и народни углед узвисио у очима овамошњег света. 

Како је истога дана био и празник - Тодорова субота -- који 
прослављају овдашњи Срби, то сам ујутру :био на богослужењу, у 
цркви, са својом породицом и писаром Консулата г. Авромавићем, 
а потом примао честитања у Консулату. 

Почев од 9 сати, у јутру, па све до заласка сунчева, ређали су 
се многобројни гости, у~наточ хладном и посве рђавом времену тога 

дана. 

Бахри паша ~дошао је у ·н,ајсвечаније.л~ походу. Осим своје бо~ато 
украшене униформе, с мноzобројним одЈ1,ичијама, -који.лш се ·ТОоа дана 
окитио, он је од 'Конака, средином приштинске чарши.iе, !дошао до 
Консулата на 'коњу, с ,'читавим јеараваЈiОМ коњаника, пешадиских 
заптија и полица.iаца; позади ње~а .?ахао је 'њеzов терџоман. 

За овдашње ,варошане ово .Је био врло редшк rripизop, па је, како 
међу Србима, тако и /Турцима, изазвао интересовање и разноли-ка 
тумачења. 

Дошав у Консулат паша ;се задржао половину ;сата и веома ласка
вим речима изразио је своје најлепше жеље ~За Србију, и њено~ 
владаоца, уверавајући и ~м.е'Не о своје.м пријатељству ;и цењењу. 

Како су за време његове посете дошли и неколики гости, то је 
он прекратио даље .своје бављење, пославши сутра дан свога терџо
мана, да ми јави, како је био очаран дочеком с наше стране и да 
би радо остао и" дуже, али услед доласка .других гостију, отишао је 
раније но што је мислио. 



Стари мухамеданац са Косова 

Оси.м паше би.љи ,су .м,и скоро сви подру'Чни .му 'Чиновници, такође 
и официри овдашње~ ~арнизона, у потпуно riapaднo).t, оделу, ,с 'Честит
ка.ма за здравље и ду~ живот наше~ краља. И при.љи'Чан број ~рађана 
- Турака с-- .люјих \.л:ичних пријатеља дошд~t су на честитање. 

Овдашњи представници грчке колоније, затим и изасланиця је
врејске општине дошли су такође. 

И наши сународници, Срби овдашњи, долазили су у великим 
групама, тако да је ретко који, послом спречен, изостао. Они су били 
најмноrобројнији, а такође и највеселији, на њиховим лицима чи
тала се раздраганост, кад су доживели, да на Косову, а под српском 
заставом, пију у здравље српскога краља, у тако свечаној прилици. 
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Како сам напоменуо у почетку, тај дан је у овоме Консулату 
прослављен свечано и достојанствено, 'а општи утисак, који је 
за собом оставио, потпуно :је задовољавајући по наш углед. 

Ја сам на себи имао своју официрску униформу, пешад. капе
тана I класе. 

Увече је Консулат био оснетљен веома лепо с ,многобројним 
свећама и лампијонима. 

Извештавајући вас о овоме, част ми је, господине министре, 
уверити вас о мом високом :поштовању. 

в. консул, 
Т. П. Стан:ковиh 

Консулат Краљев. Србије у Приштини 
Пов. NQ 35. 
7. марта 1892. године 
Приштинэ 

Господину Мих. Кр. Ђорђевићу, министру иностраних 
дела 

Господине министре, 

На дан 3. марта прослављен је овде дан рођења султана, може 
се рећи доиста лепо, 'и, према околностима, потпуно свечано, јер је 
Бахри паша обратио сву пажњу да се тај дан што више истакне и 
тиме пред очима овамошњих становника уздигне значај самога про

слављања у славу Падишаха. Без сумње, да је Бахри паша у тој 
бризи :помишљао и на морални успех који ће он, лично, пожњети, 
познавајући зар добро колика се пажња обраћа на сличне церемо
није од стране цариградске владе. 

Извештен нарочито од Бахри паше о дану прославе, преко њего
вог терџомана, који ми је поред поздрава и особеног позива, донео 
још и писмени извештај о овоме дану, ја сам око десет часова ујутру, 
поменутога дана, у парадноме оделу пешадиског капетана I класе, 
отишао званично са писаром г. Аврамовићем у конак, камо је Бахри 
паша посете примао. У авлији конака била је постројена војска, ђаци 
свих школа и многобројни свет. 

Чим смо се појавили :на 'капији војска је на команду својих 
официра пресентирала и тада је пред нама ишао један мајор, који 
је свуда командовао стражама: "предперси", које беху постројене 
на четири места док се до салона дођ·е. 

Паша је изашао пред нас у ходник и одвео нас у салон, кроз 

редове чиновника, који беху у .ходнику. После уобичајених поздрава, 
ја сам честитао празник, напоменув у кратком говору, да Њ. В. сул
тана бог дуго поживи на ;срећу својих поданика. 

Како је салон баш према главном балкону, који у авлију гледа, 
а фотеље тако постројене, да се цео преглед авлије има, то је и цео 
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свег који се у авлији находио, видио овај дочек овако свечано изве
ден од стра.не Бахри nаше. За то време ђаци су доле певали и српски 
и турски и музика је свирала. 

После бављења од по .сата, опростисмо се са Бахри пашом који 
нас је испратио до ходника. 

При повратку страже и војска опет су пресентовале. 

'Увече смо нарочито позвати у конак да присуствујемо ватро
мету, који је био изведен у ,rrространој коначкој авлији. 

Око 8 часова отишли смо ја и г. Аврамовић с мојом породицом 
у конак, где на·с је Бахри паша дочекао и уступио најодличнија 
места одакле се могао ватромет посматрати. 'У конаку су били при
сутни сви највиши представници овдашњих власти и први грађани. 

Бахри паша је био врло љубазан и целог вечера проводио је 
уз нас. 

Ватромет је био ванредно вешто и богато изведен, те је све 
присутне изненадио. 'У опште прошлих година не памти се овде 

овако лепа свечаност о овоме дану. 

Сва важнија државна здања била су дивно осветљења увече, а 
нарочито конак и војена болница. И Консулат наш као и стан r. Авра
мовића бејаху лепо илуминирани, онако исто као и о дану прославе 

прогласа српске Краљевине. 

'У вече доцкан вратисмо се од Бахри паше, коме сам се захвалио 
на љубазности и дочеку, одавши признање његовој толикој бризи 
да lce овај дан тако лепо прославио. 

Извештавајући вас о овоме, част ми је, господине министре и 
овом приликом уверити вас о мом високом поштовању. 

Консулат Краљев. Србије у Приштини 
Пов. N!~ 47. 
18. маја 1892. године 
Приштина 

Вице консул, 
Т. П. Станковић. 

Председнику Министарског савета, министру 
иностраних дела, господину Ник. П. Пашићу 

Господине министре председниче, 

И ако су "Ислахати" још па окупу и раде па измирењу крви, 
ипак убиства и rпљач:ке (не 'престају. Не само да раја страда, rю се ru, 
.11tеђусо6но сами ·Ар"Наути к.рве, р.. 1то •је ·пајбољи доказ, да 'he све 
поуздање у ове арнаутске к.омисије остати илузорно и да се Арнаути 
ни~да •нећ.е умирити, ии iпоправити, <док се против њих сиЈ1,а -не упо
треби, да их најпре разоружа и за дуже 1времена, као Да.моклесо.в 
.лшч, држи иад њихови.лt ~лава.лщ сву оштрину '.једно~ ванредно~ ста-
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ња, са преки.м, војни'Чки.м судо.н. Кад се оваке појаве доzађају сад, 
-кад су ис.љахати 1Ш !окупу, а шта се .може оче'/Сивати, -кад се разиђу? 
Тада ће тек ·ндстанути 'Цр'Ни да'Ни за Косово. 

Из Пећи .ми јавља један ·ндш <човек, да се та.мо Ар'Наути убијају 
"''~еђу ·Собом, '/Сао и пре, а та'/Со се чује и са оста.љих страна у ово.м 
.мутесарифату. 'У б.љизипи Лриштu'Не би.ља је скоро 'Не'/Со.љико уби
става, д пре четири дана уби једа'Н Ар'Наутип дpyioi Турчина овдаш
ње~, усред ње~ова до.ма, још пи су'Н'Це 'Није Gаш.љо би.ља. , 

Кад је овако са .муха.медов-ци.ма .ља'/Со је разу.мети ка'/Со је раји. 
У се.ља Беривоји,е, на дан 1. маја ове године дођоше Арнаути -

качаци - из истога села, неки Реџеп Муаџер и другови му и отеше 
жену неког Величка, из Божевца, која беше дошла мајци Дуди у 
походе, преуда-гој за Миљка, из истога села. ' 

Ну, пос.ље то~а [дође и Селим, Ар-наути-н, из Бусовате, и брат .му 
Џе.ма, да ту .исту жепу от.му, па кад је 'Не нађоше, и 'Чуше да је већ 
у~рабљепа, опи дохвате .њепу ,м..љађу ~сестру, девојчицу 1од 14 !lодипа 
и повукоше 'је, да сњо.м.е 'беzају, и одве.љи би је да је :'Није отео једап 
по.л:,а'IС. 

Отета жена, по чувењу овде је, у Приштини, у једној турској 
кући, добро прикривена. 

У Ги.ља'Нс'/Сој ''Нахији, у српско.ме селу БytLtи1"l.Цy, уста'Новиљи су 
сад ne'/Cy ;порезу иа :.л,uс'Ни'/Се, која до сад 'Није ;постоја.ља. Узиv1~ају rno 
3 'Черека 'На лис'Ни'IС, али то са.мо од Срба, Турци су 'ос.љобођени ове 
порезе: 

Неки Ја'Нија, ту.мар, одређеп је одавде да купи ";Гај приход [Од 
лиспика. Он не иде по селима, већ вреба људе, сељаке, кад дођу !У 
Приштину, на пазар, те им наплаћује, према попису лисника, ову 
порезу, а ко му се опре, он га туче на сред чаршије. 

Кад је 'вршио попис лисника, узимао је од свакога по 1 белу 
меџидију мита, па да их токорсе ослободи дације, а сада их бије ;и 
опет новац узима. 

Осам турских дервиша зашли су по српским '·селима ПО Косову, 
те просе милостињу, па веле: "дај за светога Николу и за друге 
хришћанске свеце". Многи су им давали од страха. Они дођу у. куће 
сељачке те их морају да часте, и на конак приме. 

На Ђурђев дан ове године Арнаути из села Ајвалије, близу При~ 
штине, пуцали су из пушака, шенлука ради, преко српског дев<Јјач
ког кола у Грачаници и претећи псовали су им крст и веру. 

У Новоме селу, у нахији приштинској, пуцали су такође Арнаути 
на српске сватове живе, црквењаке из манастира Грачанице, на дан 
16. маја. То су били Азир Џендин и дружина му, из Мрамора. 

Сали паша :командант војне посаде у Митровици, зида карауле 
према нашој граници и много мучи народ, гонећи га да доноси креч и 
камење, а без икакве плате. Сад је највећи рад у пољу за сељака и 
сиротињи пропада летина, а нарочито они пропишташе што су бли
же граници. 

Карауле подиже држава својим новцем, а не кулуком, а Сали 
паша ~ан.и парод иа рад, а од државе н.ап.љаhује наднице и трпа у 
свој џеп. 

У Подујеву Турци сад подижу једну касарну за војску, а овде 

нису никад имали војске до сад. 
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Недавно се вршио избор једнога члана кривичног - џемијет -
одељења првостепеног приштинског суда, и досадашњи члан, Србин, 
Благоје Јовановић из Приштине, добио ј-е понова свих пет гласова, 
тј. гласове: прИIШтинског, гиланског, митровачког, вучитрнског и пре
шевачког меџлиса, јер ови два кандидата бирају једнога, а неки 
Хаџи-Мила, Србин, из Приштине добио је само два гласа. Сад је 
дошла потврда од косовског валије, где се Хаџи Милан избор потвр
ђује а Благојев ништи. 

Овдашњи Срби ·СУ овим поражени, јер им је Благоје био увек 
добра заштита у суду, те Турци не могоше да чине поред њега све 
што би хтели. Они су га с тога и омрзли и гледали да га се отресу, 
те су одавде власти писале у валилук да га не потврђује и ако је 

једногласно изабран од свих пет варошких меџлиса, у којима седе 
и Турци. 

Благоје је врло честит, озбиљан и мудар човек, и кад су га на 
овај начин изгонили види се да се Србима добро спремају. 

Хаџи Мила је истина Србин, али турска улизица, веома безна
чајан човек, непоуздан и све ће учинити што хоће турске власти. 
Таман су нашли какав им требаl 

Пређе су изиграли и одагнали из меџлиса Петра Симоновића, 
овдашњег, а сада Благоја, обојицу заузимљивих људи и добрих Срба. 

Част ми је, господине министре председниче, и овом приликом 

уверити вас о мом најодличнијем поштовању. 

Консулат Краљ. Србије у Приштини 
Пов. NQ 57. 
1. јуна 1892. године 
Приштина 

Деловођ Консулата, 
Сима Ј. Авра.1tовиf;, 

Председнику Министарског савета, министру иностраних дела 

Господину Ник. П. Пашићу 

Господине министре председниче, 

У вези писма •свог од 18. :маја ове год. Пов. N2 51, част ми је 
послати вам и следећи извештај о неделима Арнаута: 

1. Бајрам Н. из Бусовате, у нахији гиланској, тукао је секиром 
Иву Симћиа, из Каменице, у истој .нахији, само зато што је Ива хтео 
да тужи Бајрама ислахату у Гилану, што му је овај - Бајрам -
прошле године отео секиру и гуњу. 

2. Порез'Ник, у ~и.ллнској 'Нахији, Цурак, у сељу Бушu'Нv,у 13. мар
та ове ~оди'Не, тукао је Србе, што му не дају и rno дру1.и пут порезу 
коју су [Срби већ. једио.~~ исп.л.ати.л.и бивwе.1,1, порезиику. ,Кад су људи 
пош.л.и да .се за юво ,'Насиље жале в.л.асти.м.а у Гилаиу, Дураrс пошље 

своје заптије те су их вратили и поиова тук.л.и. 
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Овај исти порезник 'У .место да врши св,:ју дужност, седи у селу 
Ајиновцу и !ту ~ради дуhа'Н, у ко.ме њеzови .молщи тр~ују. Сву zрађу 
за исти дуhа'Н оцекли су и 'довукли Срби из села: Ајинови,а, Ме
шине и Тери'Ни,е, а све ку.л,уко.м од страха порезника - дахије. 

3. Кад је турска власт проuме ~оди'Не подиза.л,а ку.л,е поред ~ра
нице српске, -на~оње'Нu су сељаци - Срби - из се.л,а Буши'Нца, да 
секу ха.ме'Н за хуле и тада .и.м је ре-ч,ено да he и,м, !се за ово платити, 
или одбити од iпорезе, а сад нити и.м плаhају, нити одбијају од по
резе, ко.л,ико су [зас.л,ужи.л,и, веh од~оварају, да је то био кулук! 1 

4. 12. марта ове године уграбише Арнаути Наду, кћер Станоја 
Станковића, из Словиња и одвукоше је у Оклапу. Чује се, да Ће је 
Зећа Бељулов, из Оклапа, потурчити и за жену узети. 

5. У марту ове године убише Арнаути Киту Стевовића ·- Шо
бића, из Неродимља, који се :као тутор манастира Св. Уроша враћао 
кући из манастира, где је био да обиђе зидаре, који подижу кућу 
око цркве. 

"Ислахат" ј€ отишао са 5-600 људи, токорсе, да ухвате убицу, 
па кад су дознали ко је убица, они му запале једну колибу у вредно
сти 4 1/2 гроша, а сви Турци су за три дана по српским кућама по
јели преко 5-6000 гроша. И на послетку су наредили. да Срби не 
праве ништа око цркве. 

6. Неки Турчин, Приштевац, кантарџија у Глободерници (где је 
жељезничка станица за Приштину) тукао је немилице Тодора Ђор
ђевића; из Призрена. Брат овога, Спаса, жалио се овдашњем "Исла
хату", а они му одговорише: ка.мо крви на тво.ме брату? Како овако 
да .верује.мо lда је бијен? и :најзад и.м подвикнуше: r[Јавуру, и ђавурски 
сине, што .л,ажеш /кад те 1нико еније тукао, те их ,истерају напоље. 

7. Незир из села Братиловца, у гиланској нахији, дошао је пред 
кућу Дене Савића, у ист·ом селу, на Благовести ове године, тражећи; 
да ,лtу иађу девојку, коју је он био уzрабио, но ,која је од fњeza по-
6еzла 'У Србију, ,или he да поубија 1све Србе у Братиловцу. Тада он 
и ње~ова два друzа избацише 25 пушака, те да ти.ме заплаше Србе 
да нађу и врате девојку. 

Због овога и других зулума сељани братиловачки реше се да сви 
побегну у Србију, но их Срби, из других села, од тога одвратише. 

8. Хусеи'Н-а~а Ђаковаи,, који одав'Но живи у Гилану, и ра'Чунају 
za првим бо~аташе.м, сад је председник ислахата ~и.1~анско~. iОвај 
Хусеин -ч,и.м баци око на 'Какву добру српску зе.мљу или воде'Нии,у, 
одмах ,поплаши сајбију ,разним .марифет.л,уци.ма, а 'Највише претњолt, 
те се сајбије тих ,зе.маља или воденица разбе~ну, ia он и.м тада при
своји и.мање. На овакав на'Чин Хусеип се обо~атио. Он је заплашио 
Пешу Н. из Макреша, у истој нахији, да Ће га обедити да он - Пеша 
- плати крв за неке Арнауте, који су пре 4-5 година убили једну 
жену у Макрешу и тражио је, да му да воденицу, која постоји у 
Макрешу, па Ћ·е га ослободити од крви. 

Пре неколико година Хусеин је тражио од Пеше да купи исту 
воденицу, но кад се уверио да Пеша неће нипошто да је прода, он је 
измислио овај марифетлук. 

Пеша је доиста предао тапију rод своје воде'Нии,е Хусеин аzи, али 
нити :.МУ је ,иСТЈ,• продао, ,'Нити је За !ЊУ и једну пару при.мио, 'НО ое 
дао са.мо да се са'Чува од беде коју .м.у је припре.мао Хусеин. 
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9. Шаин, си'Н Мустафа aze из Ги,л,а'На, пос,л,ао је, прош,л,е ~одине, 
пеке Арнауте 1-- ка"'Lаке, да -~ађају nohy њеzовоzа чив"'Lију Мирка, 
у се,л,у Беривојцу, 'Не би \аи za :ови.м зап,л,ашио да се исели ода'Нде. 

Мирко оде пред суд и жали се, али Шаин ага рече на суду, да 
је Мирко гађао његов - Мирков - пријатељ, Риста Ничић, који 
живи с Мирком у једној задрузи. Власт због тога ухапси Ристу. 
Мирко је ишао суду и рекао, да га Риста није гађао, но Арнаути, 
јер он с ,Ристом живи као с братом и тако суд пусти Ристу. Али 
Шаин ага, решен да ма на који начин растури Ристину и Миркову 
кућу, оде у "Ислахат" и тужи Ристу што му је гађао чивчију! И 
на ову тужбу ислахат осуди Ристу да плати Шаину три кесе, свега 
1500 гроша! 

Бадава је Мирко ишао пред ислахат и говорио, да га Риста није 
гађаю, то му није уважено и Риста мора, ни крив ни дужан, да плати 
Шаин аги 1500 гроша. 

10. Порезник Дурак, дошао је на Велику суботу, ове године у 
село Ајиновце и оданде је пратио заптије у Бушинце, да купе од 
народа порезу. Многе су Србе тукли и у суботу и на сам први дан 
Васкрса. Због тога су многи на сам Васкрс одбегли у шуму, само да 
избегну силу и самовољу. 

Највећма је народу дозлогрдио заптија Селим Глоговица. 

11. Стојко Крстић из Гоголовице, у гиланској нахији, у великој 
је невољи од Џеме, сина Селимовог, из Бусовате, јер му прети да ће 
га убити чим шума озелени, а ово за то, што је Стојко хтео да тужи 
Џеминога брата, што му је покрао неке кућне ствари. 

С'11ојку нема опстанка у селу, но мора да напусти дом и да бежи 

у Србију, да би главу сачувао. 
Стајку прети и Реџеп из Беривојца, јер је и он учасник у крађи 

са Џемовим братом. 

12. Пера Ристић, из Дреновца, у пећ.ској нахији, жали се на зу
лум Арнаута и на неправде ислахата и власти у пећској нахији, па 
вели: Срби се пе с.меју жа,л,ити против 'Ар'Наута који дуzују крваве 
Срби.ма, јер rи.м и'Наче пе.ма опстапка у своји.м се,л,и.ма. 

13. Ос.мап О.меровиh, из Приштипе, поарао је пашњак и п,л,ан
диште сељана се,л,а С,л,ивова, па Косову, ~де сви своју стоку поје. Сад 
су 1се.љапи припуђепи да распродају своју стоку, јер је ";не.мају !zде 
појити. 

Због овога сељани су дали жалбу паши приштинском и овај 
упути жалбу ислахату овдашњем, чији предсденик Сулиман ага 
Приштевац, поцепа жалбу и истера сељане напоље. 

Риста Филиповић и Маринко Савић, из истога села, понова да
доше жалбу паши и жалише се против Османа. Паша и ту жалбу 
упути ислахату и кад је ови двојица однеше у ислахат Сулиман аги, 
он и пак поцепа жалбу, а Ристу и Маринка ухапси. После три дана 
пустио их је из апса, с речима: "Ево, пун~та.м вас, а,л,и ако се попова 
жа,л,ите 'и пе диzпете руке од ове зе.Ј1t.ље, ухапсиhу вас и удариhу 
ва.м по сто батина". 

14. Кајтаз, из Радева, на силу је дао 50 комада својих оваца 
сељанима села: Батусце, Лепине и Радева те су му их морали ове 

зиме исхранити забадава. · 
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Двадесет куhа Срба, у Грачлнии,u пе.1шју зе.мље, јер су и.м rњи
хове зе.мље при~рабиЈ/,и Арнаути из Ајвалије, и раде их као своје. 

Сејфедин Хасановић, из Приштине, хтео да отера Ђорђа Перића, 
из Грачанице, па да на његово место насели Арнауте, па кад је 
Ђорђе пристао, да му поред четвртине, још и пооре, посеје, пожње 
и оврше сав берићет са 6 дана ораће земље, он га је оставио на миру. 

То је исто учинио и Авдија Еминовић, овдашњи, са Стеваном 
Цветковићем, из Грачанице. 

15. Пре Васкрса ове године Дурак, порезник, о коме је више пута 
писано како глоби и мучи народ кад у нахију изађе, наредио је 
својим заптијама да бију неке Србе из Ајинца, Бушинца, Рајаrн:овца 
и Извора, у гиланској нахији. Од боја су умрли: Миљко Митровић, 
из Ајиновца, и Никола Станковић из nајановца. 

Породице поубијаних не с.меју да се ЖаЈ1,е власти.ма, ,јер и.м Дурак 
преко пољака и заптија својих прети, да he зло проhи ако се 'буду 
ЖаЈ/,иЈ/,и. 

16. Арса Н. из Мочара, у гиланској нахији, испросио је за сина 
девојку Стајку Милиhара, из Ваганеша, у ис'Гој нахији. Суља Ашко
вић, Арнаутин из Кременате, прети Арси да Ће га убити и кућу му 
запалити ако узме девојку коју је за сина испросио. Због тога је 
Арса одустао од женидбе свога сина, а девојци, коју је испросио, 
морао је дар вратити. 

17. У ~,иланској нахији пољаци селски 'Чnне свакојака насиља 

над Срби.ма. Ако се што скорије не у'Чини, да се за пољаке у српским 
сеЈ1,и.ма пе .постављају Арнаути онда he се иа cuiypнo сви Срби раз
бећи и раселити, а српске девојке одводиhе и тур'Чuhе их. 

17. Малић, заптијски баш-'Чауш (жандарски ·н,аредник) ушао је 
на силу у кућу Саве Живковића, у Вучитрну, где је била српска 
свадба, па је псовао и грдио најскареднијим речима све по кући, да 
су ·Се сва'!'ови сви разбегли, а он је седио до 7 сати у вече у тој кући, 
па тек онда отишао. 

Ово је било на месне покладе ове године. 
18. Маја 8. ове године Џеља и Бајрам, из Матичева, качаци, 

опљачкали су у планини Кабаш, на путу између Сириниhа и При
зрепа, Цветка Стошиhа, Арсу Стојковић.а, Илију Станојковиhа, l!ок
сима Стаменковића, све из села Врбоштице и Стевана Призренца, 
механџију, из Јажинца. 

Поред тога што су им отели новац и ствари које су у Призрену 
покуповали за своју домаћу потребу још су их тукли и главе им 
поразбијали. 

19. Сулима:н-ага, председник овд. ислахата, ухапсио је и држао 
у затвору Благоја Станковића, из Доње Брњице, у пришт. нахији, 
пуних десет дана, зато што је Благоје поред своје њиве заорао мало 
и утрине. Док Сулиман ага и овдашњи муфтија поораше где год 
нађоше утрине и дадоше ту земљу чивчијама на четврти део при

хода, па их ни глава не заболе. 
Саопштавајући вам предње, част ми је, господине министре пред

седниче, и овом приликом уверити вас о мом високом поштовању. 

Вице консул, 
Т. П. Стаю-совиh 
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Консулат Краљев. Србије у Приштини 
Пов. NQ 59. 
9. јуна 1892. године 
Приштина 

Председнику Министарског савета, министру иностраних 
дела, господину Николи П. Пашићу - Београд 

Господине министре председниче, 

Част ми је известити вас, господине министре председниче да је 
аустриски вице-консул у Призрену, г. Писко, дошао овде 7. т. м. у 
5 сати пре подне, жељезницом, за Скопље. Дакле овде се је бавио 
две ноћ.и и један дан. 

Ја сам се ·с 'Њиме упознао пре десет дана на жељезници, од 
Скопља до Веризовића, приликом мога повратка из Београда и тада 
ми је рекао да ће кроз који дан доћи да види Приштину. И 7. овог 
месеца, када сам ја био у Липљане, он је овде стигао и хтео је да 
одседне у наш Консулат, али кад му је казано да •сам ја у Липљане 
и да rћу се до мрака отуда вратити, он је обишао све ха'Нове -
.меха'Не - l'Неби Јtи 'Нашао nакву уљуд'Ну собу :да се !.Мало од.м,ори, 'па 
кад то 'Није 'Нашао, !О'Н је свратио fy куhи 'јед'Но~ сирото~ 1шт0Јtика и 
ту [је .о"iекивао да .му овд . .мутесариф !пошље -ко~а 'На добродоwлицу, 
па да том прилипо.м !за.моли .мутесарифа да 1.му 'Нађе за ·пре'Ноhиште 
јед'Ну собу, али rкако :то .мутесариф 1-1,ије у"iи'Нио, то је /l. Писко .м,орао 
да "iе'Ка 'На .мој повратак 1с nута, па да .ме за.моли lда .може преноћити 
у Ко'Нсулат. 

Чим сам ·се ја тога дана у вече вратио и дознао за његов долазак, 
одмах сам му послао своју карту и позвао га да дође код мене као · 
мој гост. За овим је г. Писко одмах дошао у Консулат, где сам га 
најљубазније примио и задржао као свога госта. 

Сутра дан ме је молио да и ја с њиме одем паши у посети, што 
сам ја и учинио. Паша је затим вратио посету у Консулату нашем, 
r.1\e се је задржао више од једног •сата. 

Г. Писко, за сво овде пробављено време, није никада изашао 
без мене. Ово, ваљда, зато, да ја неби мислио да је он дошао у каквој 
политичној намери. 

Старао сам се озбиљно да сазнам праву намеру његовом доласку 
и уверио сам се да је он узгред, на путу за Скопље, дошао просто 
да види Приштину и ништа више. 

Ја сам га, као што горе рекох, љубазно примио и предусрео, али 
сам се у разговору с њиме вазда држао онако као што ·се обично 
држим у разговору са пашама турским. 

Хвалио ми се г. Писко како он има млого посла око уређења 
католичких цркава, манастира и школа. Овим је сигурно хтео да од 
мене извуче коју реч и о нашем делању у овим крајевима. Још ми 
је причао како је добио наредбу од њиховог посланика у Цариграду 
да одмах оде у Пећи и друга нека места близу црногорске границе, 
те да види како је тамо стање, пошто, вели г. Писко, из тога ·краја 
немамо поуздана извешћа, нити на тој страни амамо својих агената. 
Усљед те наредбе, г. Писко је телеграфисао мутесарифу пећском, 
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Мустафа паши, како има потребу да к њему оде у Пећ. Али му је 
мутесариф пећски, вели г. Писко, одмах одговорио овим речима: 
"Не трудите се ви а.мо доЈ1,азити, 'ја hy Ј1,иЧ'НО та.мо доhи". Из ово~а 
се види, вели г. Писко, да на тој страни нема никакве сигурности 
за живот путника. 

Г. Писко ми је још причао како опажа од скора, да турске власти 
нису баш тако .љубазпе lи wредусрет.љиве паспра.м аустриских 'кдпсуља 
и по његовом мишлењу, узрок је томе њиово озбиљно заузимање и 
интересовање за католичке цркве, школе и свештен.ике у Албанији. 

Између осталог разговора, напоменуо ми јег. Писко, како је неко 
извесно време (чини ми се да рече за време српскобугарског ратовања) 
био на служби при Посланству њиовом у Београду, па му је жао што 
ни једним српским орденом није одликован и ако су, вели г. Писко, 
онда сви други чиновници при Посланству одликовани. 

При поласку г. Пискавом за Скопље, испратио сам га до жељез
ничке станице, где ми је понова изј.авио своју највећу захвалност 
на усредном српском гостопримству. 

Подносећи горњи свој извештај, част ми је молити вас, господине 

министре председниче, да изволите примити уверење о моме високом 

поштовању. 

Консулат Краљев. Србије у Приштини 
Пов. NQ 86. 
4. августа 1892. године 
Приштина 

Вице-консул, 
Т. П. Станковиft 

Г Председнику Министарског савета, министру иностраних 
дела 

Господину Николи П. Пашићу - Београд 

Господине министре председниче, 

Част ми је известити вас, господине министре председниче, да 
је 2. август, дан рођења његовог величанства Краља Александра I, 
прослављен овде ·свечано, како томе дану доликује и како би се наш 
углед узвисио у очима овдашњег света. 

О прослави сам, на дан пре празника, известио овдашње~ .1~уте
сарифа Бахри пашу, 'i . .митрополита МеЈ1,етију, 'КО.мапдапта војске, 
Општину српску, турску .fu јеврејску и све wефове појединих "Над
Ј1,ежате.љстава. 

Још у очи празника, увече, окићена је консулатска капија зеле
ном шумом и цвећем, а сутрадан, на сам дан празника, истакнута је 
застава на бандери Консулата, а балкон, на коме је утврђена бандера, 
окићен је зеленом шумом, цвећем и пантликама - тробојкама, а ја 
сам у униформи пешад. капетана I класе, са породицом, био у цркви, 
у којој је тога дана вршио богослужење г. митрополит Мелетије. 
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Чаршија у старој Митровици 

По повратку из цркве примао ·сам честитања у Консулату. 

Митропо.яит Ме.яетије, .метув "На прси.ма з.яатап -крст 'и два турска 

ордепа, у пратњи проте Стевапа Костиhа дошао је у Консулат и 
честитао дан са благословом за дуг и срећан живот његовог вели
чанства краља Александра I. 

Бахри паша дошао је пајсвечапије. Осим своје богате униформе 
с млогим одличјима, он је дошао на коњу у пратњи млогих коња

ника, пешад. заптија и полицајаца. 
Дошав у Консулат Бахри паша се задржао више од једног сахата 

и изразио је своје најлепше жеље за Србију и њеног владаоца. 
Осим паше .би.яи су и -ко.м.апдант ов. војске коњички пуковник 

Џе.м.и.я беј и редифски 'rпуковпик Ос.лщн беј, а осим њих и Ос.мап 

ефепдија ,мајор и rкомандант ов. ба таљ опа и скоро сви чиповпици 
~рађански и официри овд. гарнизона, с честиткама за здравље и дуг 
живот нашег краља. И приличан број грађана - Турака - дошли 
су на честитање. 

Наши ·сународници, Срби овдашњи, долазили су у великим гру
пама, а после подне готово до самог мрака долазиле су жене, Српкиње 

овдашње. 

Изасланици овд. Јеврејске општине такође су дошли на чести
тање. 

Сви су ~ости .л,епо при.м.љепи .и почашhепи. 
У вече је Копсу.яат био осветљеп са 50 стак.яепих 'фењерчиhа 

и .м.по~обројпи.м свеhа.м.а и .яа.мпиопи.м,а. 

Извешћавајући вас о овоме, част ми је, господине министре пред

седниче, уверити вас о своме високом поштовању. 
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Вице-консул, 
Т. П. Стаю-совиh 



Консулат Краљев. Србије у Приштини 
Пов. NQ 95. 
23. августа 1892. године 
Приштина 

Председнику Министар. савета, министру иностраних дела 
Господину Јовану Авакумовићу - Београд 

Господине министре председниче, 

Част ми је известити вас, господине министре председниче, да 
су Турци почели ЗИдати једну касарну у Митровици, а 19. овог ме
сеца, на дан прославе ступања на престо Судтана Ха.мида, да је доби
вен телеграм од великог везира, којим јавља овд. мутесарифу да 

је цар наредио да се озида и у Приштини једна касарна и да ·се на 
ту цељ изда из држ·авне касе 240. хиљада гроша. 

Чим је овај телеграм добивен, Бахри паша овд. мутесариф, сво 
његово чиновништво и сви виши и нижи официри и млоге хоџе, 
отишли на место где ће се касарна зидати и ту за исту место опре
делили и држали молебствије. 

Место за касарну обележено је на јужној страни вароши, до саме 

Приштине. 

Сутра дан пак, 20. овог месеца, растурили су све овд. заптије, 
да закажу свима цигларима и кречарима да нико од њих несме ни 

једну циглу ни оку креча другоме продати до само држави за ЗИдање 
касарне. 

Млоги су циглари и кречари раније били погодили са приватним 
лицама да им уступе цигле по 10 динара хиљаду комада а креч по 
4 пара динарски од оке, а сада не само што несмеју људи да приме 
за своје потребе ·свој раније погођени материјал, но је цигларима и 
кречарима заказано да ће држави уступити цигле по 8 динара хиљаду 
комада, а креч по 2 паре динарске од оке. 

Говори се да ће и све зидаре покупити са приватних зграда и 
одредити их на зидању касарне. Због чега ће млогима започете зграде 
остати недовршене, а циглари и кречари претрпиће велике матери

јалне штете. 

Јуче су почели на два места близу Приштине да ваде камење 
за исту касарну и једва да могу да изваде по 20-30 кола камена 
дневно, а дотерали су из околине преко 300 кола - кулуком - за 
пренос, те стога кулучари узалудно дангубе већ три дана. 

По царској наредби прави се и једна џа.мија у Дубници, близу 
наше границе код Преполца. А да би исту још ове ј·есењи довршили, 
покупили су зидаре са приватних зграда и ·отерали их још пре месец 
дана да зи~ају џамију, где их један жандармериски старешина кињи 

и злоставља. 

Андреју Денића овд. дун:lјерина, кога су силом отерали да зида 
џамију и који се је због болести после 20 дана вратио кући на опо
равлење, ухватише га јуче у Приштини и пред самим хућуметом 
оборише и ударише .му десет штапа по 11,о~а.ма, па ia зати.А~ везано~ 
у данцу, О'На'КО ООдеС'НО2, отераше \пОНОво да ради на 'Џамији, а баја~и 
се та џамија прави о царском трош'Ку. 
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Да се зидар~ сил~м одузимају са приватних зграда и одређу3у 
на зидању џамизе, НИЈе заповест овд. мутесарифа Бахри паше, већ 
се то чини по заповести СуЈ/,и.ма'Н aie, председ'Ни'Ка овдашње~ исЈ/,ахата, 
који се а.мо и с.матра за право~ пашу, јер је о'Н засада 'Највећа сиЈ1,а за 
Приштину и Приштu'Нску нахију. 

Бахри паша зна и види све незаконе радње Сулиман агине н 
других, али се чини да све то не види не чује, јер се више боји СуЈ/,и
.ман aie и овдашње~ .муфтије но веЈ1,ико~ везира у Цари~раду. 

Изволите, господине минстре председниче, примити уверење о 

мом високом поштовању. 

Консулат Краљев. Србије у Приштини 
Пов. NQ 96. 
2. септембра 1982. године 
Приштина 

Вице-консул, 
Т. П. Ста'Нnовиh 

Пред. Мин. с:авета, министру Иfi. дела 
Господину Јовану Авакумовићу - Београд 

Господине мнистре председниче, 

Част ми је известити вас, господине министре председниче, да 
су преко тридесет Турака из Прешева 27. пр. месеца ноћу око 9 сати 
напали на кућу кајмакама прешевског, капију разбили и у кућу ушли 
псујући кајмакама најскарадније. 

Повод је овом нападу тј, што је синовица Аћиф агина из "Пре
шова, побегла у харему кајмакамовом. 

Нападаче је предводио сам Аћиф ага, а напад је извршен по на
говору Шериф ефендије, адвоката прешовског, који је родом из Про
купља. 

Валија је скопљански наредио да се ствар одмах иследи и напа
дачи сместа позатварају. А за иследника је одређен главни секретар 
овд. мутесарифата, који сутрашњим возом полази преко Скопља за 

Прешово. 
Нападачи су сви били под оружјем и девојку су још те вечери 

одвели из кајмакамовог харема. 
Шта даље буде, известићу вас одмах. 
Молим вас, господине министре председниче, да изволите примити 

уверење о моме високом поштовању. 

АС - МИД ПО - I/15 - 1892. 
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Вице-юонсул, 
Т. П. Стаюшвиh 



Имање манасШира Дечана 1892. године 

Генерални конзулат Краљ. Србијеу Скопљу 
П.П. NQ 310. 
13. јула 1982. 

Председнику Министарског савета 
Минстру иностраних дела 
Господину г. Ник. Н. Пашић:v 

Господине министре, 

По вашој наредби имао сам част упутити г. Илариона архиман-
дрита у Дечане, који је по упутству 1амо па и у Пећ отишао, угра
бивши прилику кад је био код Дечана сабор. Г. Иларион похитао је 
те је и извештај написао и послао ми га; част ми је тај извештај по
слати вам у прилогу ./. Извештај је тако опширно и тако јасно на 
писан да ми није потребе давати му икаква коментара. Према њему 
ћете лако одлуке своје донети моћи. 

Г. Иларион све више и више искаче као човек кога као да је 
сам бог изабрао и овамо послао. Патриота је првога реда, неуморан, 
при том у раду одарен памећу и искуством које су му живот и године, 
и посматрање дали; речит, на послетку и одмерено одважан, он је 

постао предмет уважења и народу и Турцима и турским властима. 
Овога нам човека, господине министре, ваља чувати и потпомагати. 
За све пак ово што он ради, он не тражи ништа више до уредног 
шиљања новаца и мало бржега одзива од стране Министарства и 
тутора, у питањима за која им се обраћа. Ну према њему ИС'«n юю ЈА 
према нама кон су лима грешило се нарочито неуредним шиљање:м 

новаца, толюю, да је управо нечувено. Ми смо послати овамо да засту
памо интересе државне, да бранимо 'српску идеју поред бурне, и јавне 
и тајне, борбе са најљуhи.м непријатељи.лtа што их српство и.м,а. У тој 
борби треба на.м и трезвености и издржљивости и прибраности, а -к:а-к:о 
he се све то и.мати кад се .~.и .мора.мо .месеци.ма о ду~у издржавати, 
позај.мљујуhи ч,есто и од наших непријатеља. Тако што може се издр
жати за кратко време, али кад траје дуго, годинама. онда то моDа на 

нас жалосно утицати. Нема писма r. Иларијонова које би ми писао, 
- а он ми пише врло често - у коме не би помињао своје невоље 
због новаца. С тога је преко потребно да се овоме стању једном крај 
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учини и да се новци шиљу напред. Ту би само први корак нешто 
потежи био, а за даље, кад би се овако увело ишло би без тешкоћа. 

Изволите, господине министре примти уверење о мом високом 

гrоштовању. 

Поштовани господине, 

Консул, 
В. Кариh 

Према ва:шој и г.г. тутора пе>~руци, ја сам .ишао лично ty М. Де
чане, а iTOM Приликом посетио и манастир nећску Патријаршију ;и 
част ми је поднети вам ·свој извештај 10 стању манастира Дечана И 
његовом дуговању у следећем. 

А) Што се тиче 'Неnо-к:рет'Но~ им.ања то~а .ма'Настира, .мо~у реhи 
да .ма'Настир и.ма: 

1) Код са:мш ма1Настира 
а) једну њиву од 80 радника 
б) јоедну ливаду 1од 70 /кюса траве 1 1 
в) једну планину "Борје", коју са већим делом дритисли Арнаути 

и сами се nолзују fн>оме, мада манастир има тапију ~и царске фермане 
на ·сву ову земљу. 

2) Зе.мље у поједипи.м .лLести.ма и то: 
а) У селу Осојаку од 400 :радника зиратне земље и 4-5000 рад

ьяка под шумом. 

б) У ~селу ~инају од 120 радника ·зиратне .земље !И део ·сеоске 
планине, 1к~оји :По ,брrоју кућа сразмерно ;и манас·тирrу nрипада. 

в) У с. ЉубИЏЈи од 100 !радника :зи,ратне земље iи део 'селске пла-
нине као и у Синају. 

г) У 'с. Добродолу од '70 рад. зир. земље. 

м) У селима В. Хочи lи Ораховцу од 50 ·рад. зиратне земље. 

Све ове 'и.меповапе зе.мље чив.љуци су .мапастирски и дају се па 
четвртипу од рода. 

ђ) У ~селу В. Хочи ман;астир има око 1600 ,мотика винограда, !Који 
кад би се о'брађивал:и lкао :шт,о 11реба по уверењу t'Dручних у томе 
људи, које ;са'М lпропитао, даю би око 100.000 ока ~грожђа, юrвако .даје 
IVIНOГO мање. 

По ~уверењу бра~ства сва храна 1и пиће што ~е добива са овог 
имања траши се у манастиру •заједно са писанијом, коју добри људи 
у храни и пићу црилажу манастиру, а ништа се не :продаје и то како 
они веле за то, што .мапастир поред ~остију и укуhапа сво.јих - брат
ства, с.љужитеља и рад'Ника, свако~ дана храии околне Ариауте, који 
би.ља .да дођу, би.ља да прођу, траже храиу од .маиастира и ~алуђери 
нес.ме ју да и.м ие даду. 
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3) Ван манастира манастир има: 

а) У Пећ.и једну кућу, која служи калуђерима за стан кад тамо 
по потребама и писанији долазе, те према томе не доноси манастиру 
ни~какав дохдд. 

б) У Пећи један дућан, који ниј1е на згодном месту и веле ща 
им не даје никакав приход. 

в) У 1Гиљану једну кућу, веле да је цриход ишао на :њену 
оправку. 

г) У Тетову једну кућу, у којој је од више година срп. школа и 
не даје никаюва ПЈрихода. 

д) У Окопљу је,rџну кућу, која је уступљена такође за срп. школу 
без прихода. 

ђ) У Србији има: у Пироту једну кућу, у Нишу једну кућу и 
вwнюград, у Лесковцу једну iкућу и два дућана, у В:рањи једну кућу. 
Са овом имовином Јод .виrше година, веже, руковао г. Сава сад епископ 
жички и где је приход од тога !имања братство, није могло да tми 
објасни, а у доходним књигама од !Више година, које сам прегледао, 
нисам iмогао наћм нигде заведено •што као приход од ·тога имања. 
Братство rмисли, lца би 11ребало изиска·ти од преосвећенGГ Саве рачун 
кав:о о ·овом ммању тако и о кирији кућној у Нишу, у Ј{Ојој је юн 
седео више година, пошто је он био члан Конзисторије и имао плату, 
за своје издржавање и према овоме, није имао потребу у безплатном 
квартиру. 

Даље манастир има: 

е) У ,Бугарској у вароши Софији ~манастир има једну кућу, но 
ко живи 1у њој 111 'да ли даје каква 'Пiрихода братство незна. Мишљења 
сам да 'треба 1rюслати у Софију пуН1омоћника манастирског, који lби 
истражио рачун о ~ој кући и ко~и би њен доход за убудуће уредити 
могао, !или је сасвим продао у ~ползу 1манастира. 

ж) У 'Босни, у Сарајеву манастир .има iтакође једну кућу, око које 
с€ води парница 'са ,наследницима лок. Хаџи Ста·ке, која је .манастиру 
исту ~кућу завештала. Но :ко рукује са њиме и ко води парницу нису 
ми умели објаснити. Мишљења сам да 'и у овој ствари треба послати 
на:рочи11ог пуномюhН1Ика, или дипломатским путем ~радити код ;сара

јенске владе, :да се право ~тање ове куће и !манастирске својине 
разбистри. 

Б) Што се тиче ду~а. 

Према прегледним рачунским књигама нашао сам да је маrнастир 
Дечане задужио lбwв. архимандрит 'Рафаило од 4. јануара 1886. го
дине до .свога одласка из манастира у 1888. години свега, ·са инте

ресом кога с:ам ја рачунао по 12°/о годишње, (мада има облигација, 
по ·,којима је он задужио манасти,р са интересом юсщ неких на 15°/о, 
код ~неких на 12°/о ia !код неких rна 10'0/о, но 'ја сам [узео средњу цифру 
на све) и то у 98.361 :грош чар. а iпосле његовог одласка 1братствю јг 
задужило манастир, по уверењу љиховом због куповине Једног имања 
-- ~ивлука - 1КЈоје би <пало у арнаутске руке, да га они нису купили 

и њиме би пропала \многа манастирска земља, која ice око овог купље
ног имања налази, - свега 1са интересом од 1. fјула ове године по: 
17.111 гроша чар. 
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Тако да је ,сад ~мана-стир дужан ,свега око 115.472 гроша чаршиска. 
Сав овај fдyz .мапастир дуzује разпи.м 6оzати.м и си.љпи.м Арпаути.ма, 
са .ма.љим изузет-ком што дуzује хришhапи.ма, и први прете да при
тисну .манастирску и.мовипу, ако и.м се ду~ по Митрова ;дана rite 
исп.ља ти. 

Према овоме манастир осећа јаку и скору по;требу у 27.7З6 ди
нара или IY о:к~руглој цифри рећи iНајмање у, око ЗО.ООО динара за 
одужење ювога дУга, пошто \ће що Митрова дана оигурно бити ако 
не више .а оно ЗО.ООО динара, јер облигације гласе да тече интерес 
на интерес и Арпаути неhе ни паре попустити. , 

На питање !моје братс>гво је пристало да овај новац узме nод 
нидом зајма са .што је !могуће 1ма:њим интересом, и пристало је да 
даде писмену обавезу, да неће виwе никакав дуг правити без одо
брења г.г. тутора из Србије. 

Покушавао сам да нађем сигурна лица из Призрена или из Пећи 
преко којих би се овај дуг исплатити могао, ио ни један од сиzуриих 
и поштеиих .љица иије с.мео да прими иа себе юву обавезу, !бојеhи се, 
да Турци ие прочују u да lи.м ие ~ударе веhу порезу и.љи :да их 'Не 
оп.љач'К.ају, "Кад чују iда и.мају то.љи-ке паре. У ос'таљом било би Wг 'опа
сно поверавати оволику !Суму људима одавде, а ј1ош :опасније nрено
сити или интабулисати манастирско имање rна њихова 'имена, јер, ·ако 
не од садашњих, можемо ice бојати од lпотома:ка њихових, да не злоу
потребе са :овим 'Поверењем. Са rroгa размишљајући lo овоме da сам ·сам 
дошао до закључка да бiИ најбоље било исплатИЂИ овај дуг следећим 
начином: 

Маса ток. :Си.ме А. 1Иzу.манова и иначе и.ма !својих rноваи,а у 
бтщи под интерес, (го знају сви Турци, .iep се од тоzа интереса издр
жава Бо-~ос./l,овија. Тутори 1Манас. могу 'подићи ову суму !ИЗ ·банк~е и 
дати на зајам манастиру, са онаким интересом 'какав прима од банке 
'-1: овај 'дуг iовамо (може исплатити 'Богословија из 1масених новаца 
слободно и јавно са )знањем турске !власти и месног г. митрополита 
;'1" ~ место интабулације, rкоја чини ми ~се iпо 'тутрским законима и не 
може да се стави на вакупска - црквена имања, узети од 'братства 

обавезу да ~ише fнеће прави'!1И !нове дугове iбез 'одобрења тутора и 
чак ради 1сигурности одузети им половину манастирског печаrа, без 

кога никаква облигација 'Не !вреди, !и: iонда ое /старати да ;манастир iод 
својих lредовњих прихода плаћа Интерес и одплаћује :Ма·си дуг и Дуг 
би !се на тај начин; могао кроз неколико Година сасвим одужити. 

В) Што се тиче 'братства .манастире-ко~ то са.м, :нашао да .лщнастир 
и.ма: 5. јеро.монаха и 3 .монаха. Један од јеромонаха 'по имену :данило 
врши дужност 1На~стојатеља, ia други по имену 1Руфим дужност /еко
нома и благај1Н:Ика, iастали врше службу у цр1ши :и шаљу ·се !по !пи
санији. П.љате - редовне не.мају, 1ю .кад иду по писанији добијају 
четврти део од nисаиије. Само 'Руфим !прима једну лиру тур. месечно 
за особени !рад око економије rманастирске, која му недозвољава да 
иде по писанијlИ и \према овоме 1Не би \Имао никакав доход ради издр
жавања. Сва братија и.мају од ;ма'/-Lастира храиу, квартир, nOC.fl,yzy 
и оде.ља. 

Развићу :економије и реду у :манастиру много ~смета, што ,~v::анастир 
нема свога •сталног игумана или архимандрита, који би стајао више 

свију 1њих и водио строги надзор над свима и свему. Садањи привrре-
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мени настоја>rељ човек је стар, прост и кротак, 1И приметио сам да 
га се :ни:к;о !не боји. Отац Руф:и:м мада је доста енергичан rи за рад 
економни је душа манастИ1ра, ;но 1сувише је млад, да му ·се :може дати 

какав већи ч~ин. Једном !речију IНИ један ю~ њих 1Није се ·својим ауто
ритетом уздигао над ~ругима, да би rмогаю 1стајати знањем или личном 
заслугом за ~анастир :више свију осталих, и 'збо~ то~а .манастир и 
.манастирски ред .м:но~о пате. Без :стро~е дисциплине .у rкуhи ни једна 
куhа ие .може да ,напредује, .међу 1Ти.м, :чини.ми се ,да и iса.м, i . .митро
пољит иде •на руку растројству реда у .манастиру, :а ти.м.е и ње~овом 
упропашhењу, јер ии до данас uehe ,да посвети lкoia .од братства :за 
и~умана или архимандрита и ти.ме да узди~ие једио~а иад остали.ма, 
са чи.ме би се :Колико толико !знао ред у 'Кућ.и u неби радио сваки rна 
своју страиу а 'Нд штету ·.манастира. Са тога сам мишљења, да треба 
наћи бар за је~у :годину каквог способног архимандрита из Србије, 
који би манастир tи братију могао довести у ред и после године дана 
преда'Dи управу у руке ономе из братија дечанских, који !се у тој 
години најотличнији у iРаду и iРеду .тюкаже, iили :ако '110 не може :да 
буде, или [се !Неби :њашло лице ~ Србији добро /за овај посао, онда 
радити код г. iМИТроiПолита >да посвети ~Данила за игумана ради уну
трашњ•ег ;реда, јно :пошто је !он врло tк,ро>rак човек .то да :и њега и 
братију привремено подчини моме надзору, 1давши 'ми ·звање почасног 
архимандрита манастира Дечана, и ја мислим \да би стање мана
СТИiЈ>а, његови lцугосви, ред у братству и све !остало пошло lса•свим 
правилнијим путем. 

В) Што lce тиче ,стања саме цркве .и манастирских зграда то сам 
нашао, да је веома потребно да се Црква што скорије прекрије оло
вом, јер прокишњава на 8 .м.еста, 1io уверењу братства још од 1889. 
~одине, •пад су Армути водили ,међусобну борбу опо шу.1tе .лш1ш
стирске и 'Куршу.м.и.м.а и изпрова.љива.1~и 1иа више ,.м.еста 'Кров црквени. 

Да.ље, да се :оправе конаци 'а иарочито трапезарија велика, 'Ко.Ја .Је 
~отово :постала неупотребима а .пужиа је эбо~ ~остију; да се изнова 
11оди~не яебарниu,а и да се ;доведе пијаhа вода у .манастир, која је и 
раније била доведена, (Но сад ::су чуњ-кови покварени. 

У .манастиру се 'Налази бо~ата ·скривиица из .стародревних злат
них и сребрних ствари, из писаиих .на кожи :књи~а, и 1дру~их зна-1tе
·н:итости, вео.лtа важних, но, "iини .м.и се, без да су .ове ствари ивента
рuсане и описане. МЈШiлења lсам да све ове ствари треба тачно .опи
сати и у бољи ред довести, јер је нестало оних калуђера 'старих, који 
су умели са таким самопожертвовањем ;ца очувају ове ~светиње своме 

потомству, а не би згО1рега 'било, кад :би се !ове драгоцености могле 
пренети где lна ,сигурније :место, !јер ма да ioe налазе у скривеном 
месту, ипак ·се ;можемо бојати да случајно ,не буду nронађене и ~раз
грабљене. 

На крају овога мога извештаја :могу рећи да, !кад би се поставио 
добар старешина овоме манастиру, кад би г. митрополит месни хтео 
мало више да се !заузме за !благостање манастирско и кад би се .моzла 
зауставити наси.ља арнаутска или бар о~раничити, овај манастир, 
који служи обје,r.,:;њавајућим центром сви.iу Срба из ·свију краiева 
српских, јер се сr:етоме краљу српском подједнако клањају и Срби 
и тако звани Бу•гараши из Македоније, могао би имати велика дохода 
и стајати у правом благостању. 
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Ради објашњења !На шта манастир највише троши нашао сам у 
рачунским ,књигама, да мапастир плаhа два војводе из по~лавица 
ар1шутских са v,елим издржавањем и још петорицу дру~их, који су 
дали "бесу" да чувају .манастир и братију од оружано~ пападаја 

4.рнаута, даље мно~о троши ·нд плаhање крви, ко~а чи'Не Ар'Наути у 
.АLеђусоб'Ној борби, па се после и 'На .ма'Настир плаhање рзрезује, 'На 
подарке поједu'НU.М Ар'Наути.ма 'О барјами.ма, 'На дочек паша и дру~их 
власти кад долазе да ~мире 'Ар'Науте, 1щ порез и дру~е ~лабе, које 
Турци против царско~ фер.11tа'На ударају 'На .маиастир ,и томе подоб-но, 
'НО тако исто доста троше и 'На обдел,овање и чување зе.4tље µ, ви'Но-

1рада и на оправке ма'Настирских здања и цркве. 
Прихода 'пак имају сем :прилога од писаЈније и поклоника од црно

горског :књаза и од Србије по некада. Тако по рачунским књигама за 
1891. годину било је прихода од поклоника и писаније 22.641 грош 
чаршиски, но 1.у тој години било је расхода око 55.142 гроша Што 
излази да ј 1е расход :превазишао приход у 32.501 грош чар. и да !није 
било у тој години вањредног прилога из 'Србије, и у '80 наполеона од 
књаза црногорског, манастир би се эа тоЈЈЈику суму ilVIopao задужити. 

Скора и [брза 'помоћ потребна ije •овоме манастиру. 
При прегледању стања овога манастира и његовога дуга показао 

ми је велику помоћ г. Петар Костић наставник ове Богословије, :Који 
је са мном ишао у манастир Дечане и Пећ. На овај пут, сем прилога 
кога 'сам учинио из своје сопствености и то манастиру Дечану 1и ма
настиру Пећском ,око три златне ;турске лире, потрошио сам ,на 
подвоз тамо и обратне, на пратиоце и бакшише Турцима, Арнаутима, 
- ·момцима и 1ђацима манастирским свега 790 1rроша чар. из бого
словске касе, које држим, да би требали г.г. с·тараоци да ми накнаде 
за касу богосло,вску а не за мене. 

Братија пећ.ског манастира изјавила ми је манастирску нужду у 
оправци распукнуте цркве, у препокривању цркве која прокишњава, 

у оправци конака и подигнућу звонаре њихове. 

При посети Пећи учинио сам посету месном мутесарифу, који је 
био :добар те ми је 'истог дана вратио по·сету, пославши свота зета, 
секретара и још једног официра. 

У једном 'и другом манастиру, како од ,стране братије, тако и од 
стране месних хришћана дочекан сам био најсвечанијим начином. 
Служио сам !у једном и другом манастиру са архимандритском ман·ти
јом, штаком и митром, говорио поуке маси народа, !Који је био сем 
месних хришћана из Пећи и околине,. још и ;из Тетова око 60 фами
ЈЈИја, који :беху дошли да :се поклоне Св. краљу српском и то махом 
од Бугараша. 

Примите то1сподине уверење о :мом поштовању и гото<Вости да 

учиним сваку услугу општој ствари и вама. ' 

В. јула 1982. г. 
Пр:и:зрен 

АС - МИД ПП - 140 - (П) - 1892. 
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Ваш понизни поштоваоц 

Ректор Приз. богословије, 
Архимандрит, 

Ил,ариои С. Bacuh 



Турци омеiйају насiйаву у Богословији йризренској 

Госпо.щwнrу министру иностраних дела, 

Пошто је :господину министру у целини познат догађај са ;на
ставницима призренске Богословије, Јеромонахом Ј"аниhијем и Савом 
Јакић.ем - то сматрам за излишно :цитирати га у појединостима, но 
једино хоћу да изложим опасности, :које ми прете животу и због 
кој1Их ми ·!је немогуће вратити ,се у Призрен. 

Још у самом почетку 'Мога доласка у Призрен, слушао сам од 
више њих, да тамошња турска власт :Подозрева на мене и да ме не 
трпи у Признену, из узрока 'што она не :може никако да верује, да 
сам у чину !калуђера, но само у· томе оделу - иначе по свему оста
лом - ',да сам ,официр, - ова сумња, 'потврђена је још и rгиме: што 
.;с тамошња полиција, одма по доласку моме, поставила једног поли
цијског 'чиновника са станом до саме Богословије. Знајући, да то 
свуда може lбити, тим пре у Призрену, 'где је ванредно стање - ни
сам ни обраћао толико пажњу на сумњу, 'која је бачена на мене -
све до 11. новембра, када ми је г-н ректор Богословије забранио пре
давати моје предмете у школи - тада сам тек видео, да је ранија 
сумња турске власти избила на површи:ну и 'у толико јаснија, што је 
,"Iросветна 1комисија - када је саопштила г-ну ректору ·акт разрешења 

- каза.ља: "да сваки дру~и 1.може доhи .У Призрепску бо~ос.љовију -
са.мо Јапиhије ,и Сава 'Јакиh, .'Не :.мо~у пика-ко у истој ·остати". 

Ни ранија сумња, ни писмена забрана г-на ректора нити пак 
претња просветне комисије, све то није мени сметало, да одмах сутра 

дан :одем iпаши и поднесем писмену молбу, .а у исто време и усмено 
га замолим, да ми дозволи предавати у школи, али на жалО(;Т, паша 

ме одбије и 1юю не надлежан - упути ме на просветну комисију, 
која, :кад :сам потражио узроке, због којих 'ми не дозвољава да пре
лајем - упути.ља .ме је паши, рекавши: "да су то њихове тајпе, и, да 
што пре идем, из Призрепа, да је то боље за .мепе". 

Поред свеколике сумње и претње тамошње турске власти, ја сам 
опет седео у Призрену 20 дана, очекујући, било из Београда или Ца
риграда даље наређење, па кад .нисам ни до 1. децембра уведен био 
у дужност - међу тим полиција је двапут долазила у завод, да се 
извести о моме одласку из Призрена - онда сам са знањем г-щ1 Љи

севића и одобрењем г-на ректора, дошао овде у Скопље, где очекујем 
од г-на заступника консула коначно ре-шење. 
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Ја се надам, да he господин министар из свега овога врло лако 
rтојмити положај у ,коме ,се налазим: већ 25 дана без дужнос1'И, под 
сумњом и у страху. 

Према свему овоме, молим господина министра, да мс и::;воли 

разрешити од дуж1юс·ги наставника призренске Богословије, пошто 
ми је немогуће у Призрен врати€и се, јер сада мој повратаlК у При
зрен, не би значио ни више ни мање - но да идем очигледно на 
сусрет смрти - пошто Арнаути више жа.де фиwек но живот 'Човека. 

Најзад, једино што чекам овде у Скопљу - то је: 'што видим, 
,па се :живо :заузео г-н заступник консула код валије, да отклони 
сумњу, како завода, тако и 'мене, због чега сам и чекао толико вре

мена а и чекам, •да дознам узроке, због којих ме 'не трпи турска 
власт у Призрену. 

7. децембра 1892. г. 
у Скопљу 

АС - МИД ПП - 498 - (VШ) - 1892. 
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:Господина министра rюнизни. 
Јеромонах Јанићпје 



" •. ' ~, 

Конзул Бранислав Нушић моли оширавника iiослова 

Србије у Цариграду да из Гиљанске казе уклони 

кајмакама Русшем ефендију, крвойију срйског 

Консулат Краљев. Србије у Приштини 
П. П. NQ 69. 
4. јулија 1893. године 
Приштина 

Господ. Т. Теркаџу, отправ.ни:к:у послова Посланства 
Србије - Цариград 

Господине оправниче, 

Мој предходник, писмом својим од 24. ЈОктобра 1892. год. П. П. 
NQ 222. известио BCliC је о пез~ода.ма које подносе наw.и сународници 
у кази Ги.љанској од ;непријатељско~ држања та.мошње~ кај.лшка..Аtа, 
Русте.м ефендије, пре.ма њи.ма. Начин и дух рада овога чиновника 
такав је .ца је rизазвао жалбе џ рд стране самих Турака. Поред на
ционалног и верско1г фанатизма има и других узрока који објашња
вају овакво његово држање према становништву тамошњем уоnштА, 

а лрема Србима нарочито. Ја сам слободан, на овоме месту, да само 
обратим пажњу вашу на горње писмо, у коме је вођена реч о томе. 

Потреба, да се овај кајма:кам ма којим начином уклони из Ги
љана данас је постала у толико већа што зулуми његове најближе 
околиње, којима он и ле покушава да стане на пут, почињу добијати 
карактер веома незгодан. Фанатич:ки испади пре.л~а све.1~у што је 
српско, ~руба наси.ља, fкоја се врше над наши.м сународниv,и.Аtа и не
ред, који в.л,ада, у 'опште, у ,целој кази, - довољни су разлози да 
покушати ~ди 'треба те да :се Русте.м ефендија што пре одавде уклони. 

Ради карактеристике недела, које се врше тамо, ја ћу бити сло
бодан да вам наведем неколико из многих примера, који су се десили 
за ово кратко време од како ;се ја 'у .'ПриштиН!и налазим. Тако: 

1. На путу између села Каменице и Свирца ухватили су низами 
једну Српкињу и ту, у житу, силовало је њих педесет. Жена је, услед 
тога, опасно оболела и лежи. 

2. Спахија Имер Селим .агин, у селу Каменици- ухватио је попа 
и ни крива НЈИ дужна, испребијао .га 1на мртво име. 

3. У Шаранској реци Ђоки Мечrсаревиhу, добро.ме до.лшhину, ло
пови су везали руке и но~е усијаним .љанцем, и тражили паре. Ђока 
је грдно осакаћен, а за лоповима не трага нико. 
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Косово - починак за време жетве. Сеоска ношња, женска и мушка 

4. Неrсагсав .Незир, у селу Брестовцу, отео је са са.ме свадбе де
Бојку Констандипку и тек ,после дугих мука од стране Срба вратио је. 

5. У Бољевцу разрезали лопови 'Нд.мет 1ш 'сељане рабоmе.м у су.ми 
од 50 лира и траже да им се то исплати. Нарочито се окомили ~:на 
тамошњег домаћина Перу Младеновића. 

6. Сали-аzа, из Гиљана, у ч,ифлику Божевцу, тражи .са.мо девојке 
да .му :раде у пољу, а људе све растерао. Збо~ ово~а цело је село 
отишло у шу.му, у збе~. 

Мислим да ово неколико примера карwктеришу у довољној мери 
распутност ,и варварство како околине Рус·темове, тако и подчињених 

му органа, који равнодушно гледају све ово. До таквих је примера 
пуно, пуно, пуно. 

Стављајући вам ово до знања, као материјал који се даје корисно 
употребити ако имате намеру предузети 'какве кораке противу Ру
<:тема, ја вас, господине отnра;вниче, молим да не пропустите учи

нити то. 

Изволите и овом приликом примити уверење о мом одличном 

поштовању. 

BpauucJiaв Нушић, 

АС - МИД ПП - 179 (VIII) - 1893. 
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Писма Бранислава Нушића 1893. године 

Консулат Краљев. Србије у Приштини 
Пов. NQ 38. 
7. јулија 1893. године 
Приштина 

Господину Андри Николићу, министру иностраних дела, 
Београд 

Го,сnодине министре, 

У 105-ом броју "Одјека" од 23. јула т.г. штампан је један допис 
из ових крајева са подписом "Подримац", у 'ко!Ме се допису говори 
о догађајима о којима сам :имао част известити вас рефератю1а сво
јим под Пов. Н.Н. 31., 35 и 36 од прошлог !И овог месеца, а о којим 
је догађајима овај Консулат једино у положају Да буде тачно оба
вештен. Допис оrвај, садржином ~својом, учинио је доста непријатан 
утисак. Само писање 'о тим догађајима ~енира у већој мери лица 
која припадају 'оrвд. !Вашим 'административним круговима; лица, која 
1.:у, овом приликом, ;показала похвалну енергију, присебност и такт 
при угушивању овога 'покрета, о коме :би они највише 'најволели да 
се на страни 'ништа ни чуло није. Писање, дакле, о тим стварима, у 
толико ј1е још 'незгодније кад се има на ум у ,да се овакви 'пок.рети у 
Турској свршавају обично споразумом између побуњеника и држав
nИХ органа. Међутим, пишући о 'њима, дописник мора некоме давати 
за право, што је 1:крајње нетактично из горњих узрока. 

Како мешање наше штампе у ствари овда1шње, које немају још 
карактер тако опредељен, да 'би ,могло 'бити предмет оцењивања и 
саме јавности и како се изношењем 1истих вређа оправдана осе·тљивост 
."деродавних лица, од сличних догађаја, то вас молим господине ми
нистре, учтиво да извоЛИ'l1е употребити 'свој уплив те да се тако шта 
убудуће бар у полузваничној штампи не дешава. 

Изволите и овом приликюм примити уверење о моме одличном 
поштовању. 

1'Јрапислав Нушиh 
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Конзулат Краљев. Србије у Приштини 
Пов. N!! 41. 
15. јулија 1893. године 
Приштина 

Господ. Андри Николићу, министру иностраних дела 
Београд 

Господине министре, 

У продужење мојих ,извештаја о догађајима у побуњеним кра
јевима, част ми је ставити вам до знања новости које сам последњих 
дана добио отуд. 

Из нахије ђаковачке кренуо се ономад Барјам Цуровић, из пле
мена Краснић, са 600 пушака у Пећску нахију а у помоћ Мула Зеки. 
Близу села Истока дочекају га присталице царске, из племена Га
шана и Шаљана, зауставе ira, опколе и по:шљу свога гласника у Пећ 
надлежним лицима. На добивени глас о томе, из Дећи буде изаслат 
један nолуескадрон као појачање Гашанима и Шаљанима, а у суботу 
10. ~о. м. противници се ударе. У току саме борбе долазила су ~1з Пећи 
нова појачања тако да је у борби тога дана учествовала и једна бате
рија од 6 :топова. ,:Истога дана запаљена су топовима и у пепео разо
рена краснићска села Врановац и Трлајица, око којих 1се налазила, 
релативно јака, утврђења 'бунтовничка. Тачних извештаја о исходу 
борба немам за сада. Знам толико 1да је у недељу прекинута борба, 
по војничким обичајима Арнаута ,ради преговора после Прве борбе, 
но у понедељак 12. о.м. борба је с нова продужена. 

Једно мало профијантско одељење кренуло се 9. о.м. из Митро
вице за Пећ но у путу буде нападнуто од Мула Зекиних Арнаута 
и принуђено да бегс·твом у Митровицу спа·се и себе и профијат. 

О даљим но'Востима бићу слободан да вас на време известим. 

Изволите, господине мин.ис-гре, Лримити уверење о моме одличном 
поштовању. 

Консулат Краљев. Србије у Приштини 
Пов. N!! 31. 
25. јуна 1893. године 
Приштина 

Бранислав Нушић. 

Господину Андри Николићу, министру иностраних дела 
Београд 

Господине министре, 

Ствари које се у овај мах дешавају у Санџаку приштинском, 
почињу давати целоме покрету арнаутском, 'о коме је покрету овај 
Консулат слао у ~своје време извешћа, далеко озбиљнији карактер. 
Фанатичко одушевљење за отпор према царским органима, осваја 
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све већма духове, умножавајући тако присталице царскога одмет

ника. 

Синоћ, 24. ов. мес. на позив Мула Зеке, искупљени су били у 
Приштини главари арнаутских племена из Дренице, која је удаљена 
само 2 сах. од Приштине. На томе састанку своме, који је трајао 
сву ноћ, они су се договарали о томе: какав положај да заузме са 

својим фисовима у овом покрету. Судећи, пак, по расположењу 
овдашњих Арнаута - грађана од јутрос, они су одлучили да иду 
у помоћ Мула Зеки. Покрет дакле не само да не престаје ширити 
се, 'него као no неком утврђеном плану, осваја све веће земљиште. 
Озбиљност прилика засведочава се и тиме што, према извештајима 
које имам, један стрељачки батаљон из Скопља пролази данас овуда 
Митровицу - Пећ у појачање војсци Foja је тамо ангажована. Данас 
овамо стиже и валија, на путу своме за Митровицу, одакле ће у Пећ. 

Жене из Суве Реке 
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"У овај мах ствари, дакле, овако стоје: варош Пећ је са свим 
затворена и откинута од сваког саобраћаја, а Мула Зека са својим 
људима повукао се у свој фис са осталим инсургентима и ту се при

бира. Јачина пак царске војске према бунтовницима оваква је: у 
Пећи се, још од почетка покрета затекла једна батерија топова и 
два табора пешадије; 9. ов. мес. отишао је један табор из Митровице, 
а чујем и један из Берана, 24-ог ов. мес. измарширао је један полу
ескадрон коњице из Скопља, а данас одлази опет из Скопља један 
стрељачки табор. Це.ло.м ово.м војско.м ко.мапдује Мустафа Черкез 
паша. Овај паша је човек поштен и енергичан, те солидни елементи 

очекују од њега многе олакшице. 

Како је Мула Зека изабрао лично њега као непосредни разлог 
за своје одметање, онда та околност што је команда ипак поверена 
Мустафа паши и што је понова враћен у Пећ, могла би сведочити 
намеру Турске да је овај пут рада енергично стати на пут Арнау
тима. Немам слободе да тврдим оно што је мој предходник учинио 
онако дефинитивно у рапорту своме од 10. фебруара ов. год. и што 
се тиче односа Мула Зекиних са Аустријом, али сматрам за потребно 
уверити вас, да тако о њему мисли цео овдашњи свет. Имају ли ови 
односи везе са овим покретом ја за сада немам никаквих доказа о 

томе али, сам се посветио проучавању из основе овога покрета и 

после констатованих факата, ја Ћу имати част да вам поднесем ре
ферат. 

Стављајући вам све ово до знања, молим вас, господине ми
нистре, да и овом приликом примите уверења о моме одличном 

поштовању. 

Консулат Краљев. Србије у Приштини 
Пов. NQ 35. 
28. јунија 1893. године 
Приштина 

Брапис.лав Нушић, 

Господину Андри Николићу, министру иностраних дела 
Београд 

Господине министре, 

"У вези мога писма од 25. о. м. Пов. NQ 31, част ми је ставити 
вам до знања да се немири арнаутски почињу јављати и у Сан
џаку приштинском. Непосредни је повод овим немирима то, што су 
Арнаути покушавали до сада успети, да стану на пут сечењу горе 
од стране изасланих заптија и то у једном селу више Липљана, 
које је удаљено од Приштине око 6 часова коњских. Арнаути су, 
том приликом, задржали заптије, којима јуче отишао цео заптијски 
одред из Приштине и један одред из Скопља у помоћ тако, да су 
сва државна и општинска здања па и цела варош поверени чувању 
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овдашњих низама. Гомиле оружаних Арнаута из околних села од

лазе, такође, у помоћ побуњеницима и има их сад груписаних у 

томе крају до три хиљаде пушака. 

Сматрајући за дужност да вас што пре о догађајима у овоме 
крају известим, ја овим то и чиним, не упуштајући се у оцену њи

хову и однос према главноме покрету о коме је реч у ранијим из
вештајима овога Консулата. С.лободап са.м да обрати.м вашу пажњу 
са.мо па ту око.лпост, да се овај покрет јавио одЈ.tдх по раз.ласку 
~.лавара арпаутских из Дре?iии,е, о 'Че.му са.м и.мао 'iаст известити 

вас пис.мо.л~ своји.л~ од 25. јуна т. i. Пов. М 31. 
Изволите, господине мt1нистре, примити уверење о моме од

личном поштовању. 

Консулат Краљев. Србије 
Пов. N2 61. 
20. октобра 1893. год. 
Приштина 

Брапислав Нушић, 

у Приштини 

Господину Андри Николићу, министру иностраних дела 
Београд 

Господине министре, 

Још Мула Зека није честито ни изашао из Косовског вилајета 
а валија извесно није ни довршио своје извештаје о повраtеном миру 
и реду у вилајету и на другој страни диже се већ буна од не мање 
озбиљности но она која је ових дана угушена у Пећи. Цела Љума 
дигла се на оружје и хоће да протера призренскога мутесарифа и 
још неколике тамошње бегове. Под пушком стоје преко 3000 Љум
љана а њихови прваци ишли су у сам ·призрен да најпре лепим 
затраже отклањање мутесарифа и осталих. Мутесариф и оста.ли 
бе~ови против којих је овај покрет напереп, ди~.ли су у по.моћ, Под
ри.мље, и Србе и Арпауте, и све је то сад на по~а.ма те се о'Чекује 
са.мо прва пушка. Из Скопља је одаслат одмах један пуковник који 
ће да саслуша "народне жеље", а из Пећи су стигла већ и два бата
љона војске. 

За сад се још не може да назре да л' овај покрет има везе са 
покретом Мула Зекиним те је само промењена позорница или је то 
ствар покренута из самога Призрена. 

Ја Ћу се у мојим будућим извештајима старати да марљиво 
пратим развој призренских догађаја. 

Изволите, господине министре и овом приликом примити уве
рење о моме одличном поштовању. 

10• 

в. консул, 

Бранис.лав Нушиh 
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Консулат Краљев. Србије у Приштини 

Пов. N2 64. 
25. октобра 1893. год. 
Приштина 

Господину Андри Николићу, министру иностраних дела 
Београд 

Господине министре, 

Као што сам то депешом од 23. ов. мес. јавио, а у свези са мојим 
извештајем од 20. ов. мес. Пов. N!! 61, покрет у Призрену нема више 
изгледа да постане озбиљан. Љумљани који били сишли у Приз
рен и опколили га, пристали су на посредовање комесара валијиног 
који је телеграфисао њихове захтеве у Цариград. Они су оставили 
свега четири пуномоћника, у име целе Љуме, у Призрену, да они 
сачекају одговор и њиме се задовоље или незадовоље, а сви остали 
вратили су се у Љуму, извршивши уз пут и п.ља"i'КУ једно~а села. 

Како даље буде ствар текла, имаћу част да вам саопштим у 

будућим извештајима. 
Изволите, господине министре и овом приликом примити уве

рење о моме одличном поштовању. 

АС - МИД - ПО - А/8 - 1893. 
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Мишройолиш Рашко-йризренске ейархије 

Меленшије шешко оболео. Предавач турског језика 

у Богословији йризренској Етхем-ефендија насрнуо 

на једног ученика да га силује 

ЈVIинистру иностраних дела 
Господину Андри Николићу - Београд 

Господине министре, 

Част ми је известити вас да је митрополит Мелентије у Приз
рену опасно болестан и тешко да ће преболети. С тога нужно је и 
веома нужно да се у Цариграду спрема земљиште да на случај његове 
смрти Рашко-призренска епархија добије Србина за митрополита. 
Наступили потреба да народ моли да му се за митрополита постави 
Србин, то ће се моћи постићи, али би још сада требало послати 2-3 
лица да пропутују Епархијом и народ спреме за такву молбу. И моје 
је мишљење да то треба поверити Савету Призренске богословије и 
Консулату нашем у Приштини, који би споразумно нашли подесне 
људе и упутили по Епархији да прваке народне поуче шта и како 
треба да раде у случају смрти Мелентијеве. 

Из Призрена ми јављају да Богословија има сада једну непри
лику, а то је: један ђак наш из Македоније и то од бољих ђака 
поднео је жалбу да га је хтео силовати предавач турског језика 
Етхем ефендија, усљед чега је ректор Богословије по савету г. Лисе
вића, саветовао Етхем ефендију да да оставку на службу па ствар 
да се затаји на леп начин. Он је то обећао и отишао кући својој 
у Вучитрн, али отуда прети Богословији. О овоме је консул г. Лисе
вић известио Салих пашу, призренског мутесарифа, и паша му је 
рекао да Етхем ефендија неби требало да и даље остане у Бого
словији. 

Овај Етхем ефендија био је једно зло за Богословију и срећа 
ће бити ако се на леп начин истог отресе. Незнам како тек Етхем 
ефендији нису непознате млоге ствари које није требао да зна. 

Богословија није добила новац за П-го тромесечије ове године 

па се стога налази у новчаној оскудици. 

Ректор Богословије моли ме да му се што пре пошље пуно

моћиј е од тутора да може заступати школу пред турским властима. 
Турци, вели, неће да знају за туторе у турској царевини. Тако исто 
потребан је, вели, устав школе, оба потврђена потписима тутора и 

" турским пасланством. 
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Ректор ми још јавља како неки Турци траже да им се приме 
синови у школу на слушање француског језика и других предмета. 
Господин генерал Грујић му је, вели, у једном писму рекао да треба 
примити. Пита ме шта да ради. Моје учтиво мишљење да ректор 
Богословије то на неувредљив начин одложи до идуће школске 
године, а дотле ћемо о томе боље размислити, и школска је година 
на измаку. 

Одове године требало би да отпочне ревизија по свима нашим 
школама у Ст. Србији. И ту ревизију да изврше наставници приз
ренске Богословије по свршеном испиту у Богословији, а то је од 
половине месеца маја па до краја јуна ове године. На ту цељ би 
требало одредити на путни трошак до 1200 динара, па да се та 
сума наставницима подели по даљини места. 

Кад би се ова ревизија извршила ове године само у Рашко
-призренској епархији, онда би се отворио пут да се то догодине 
учини у Скопљу и скопљанској околини. И само на тај би посте
пени начин ова ревизија добила корена у Ст. Србији иМакедонији. 
А од колике је не оцењиве користи ова ревизија за наше школе 
и у опште за нашу пропаганду, о томе је излишно говорити овде. 

Време је да наша ствар пође напред, али треба радити смиш
љено и с планом. 

Молим вас, господине министре, да по горњем изволите учинити 
шта треба и да примите уверење о моме високом поштовању. 

Консул, 
Т. П. Стапковиh 

АС - МИД ПП - 309 - 1893. 
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Yчuiiieљu ни Косову 1893. године 

На основу ранијих решења министара иностраних дела решавам 
да се из кредита на дост. заст. држ. интереса издаје рачунајући од 
1. јануара ове год. у име годишње награде преко Призренске бого
словије, као и до сада 

учитељима 

Сави Х. Поповићу, у Призрену, хиљаду две стотине (1200) ди

нара; 

Ђорђу Чемерикићу, у Призрену, три стотине (300) динара; 
Магдалени Марковићевој, у Призрену, хиљаду три стотине (1300) 

динара; 

Антонију Ламићу, у Стрецкој, три стотине (300) динара; 
Ђури Стојаковићу, у Зочишту, три стотине педесет (350) динара; 
Лазару Николићу, у Пећи, две стотине (200) динара; 
Димитрију Петровићу, у Пећи две стотине (200) динара; 
Симки Поповић.ки, у Пећи, хиљаду и три стотине (1300) динара; 
Олги Лазић.евој, у Пећи, три стотине (300) динара; 
Петру Миловановићу, у Ђакову, шест стотина (600) динара; 
Јордану Милетићу, у Призрену, осам стотина (800) динара; 
Сави Никшићу, у Горњем Селу, пет стотина (500) динара; 
Крсти Маниташевићу, у В. Хочи седам стотина двадесет (720) 

динара; 

Ђорђу Бојовићу, у Ђурђевим Стубовима, четири стотине (400) 
динара; 

Спасоју Дебељковиhу, у Призрену, шест стотина (600) динара; 
Општини беранској помоћ за школу три стотине (300) динара; 
Благоју Кујунџићу, учитељу у Ораховцу, седам стотина двадесет 

(720) динара. 
Школи у Гусињу помоћ три стотине (300) динара. 

11. марта 1893. 
у Београду 

АС - МИД ПП - 625 - 1893. 

", 

Председник Минист. савета 

Мин.иностр. дела, 

Ј. Ђ. Ава-кумовиh 

151 • 



Ужасне весши са Косова 1894. године 

Консулат Краљев. Србије у Приштини 
Пов. NQ 2. 
16. јануара 1894. године 
Приштина 

Господину 

Господину Ђ. Симићу, председнику Министарсоr 
савета, министру иностраних дела - Београд 

Господине министре, 

Када сам прошле године послао свој последњи извештај о дога
ђајима у Призрену, предвидео сам у истоме да ти догађаји нису 
завршени, ако се претпостави да узроци арнаутским покретима не 

леже у расправљању локалних њихових питања, у каквом се облику 
ти покрети најчешће јављају. Тако потврђују и последњи немири 
о којима сам имао част известити вас мојом депешом од 15. овог 

месеца. 

Прилико.м лањских покрета, ЉуЈ"1tс'Ку страну подржавао је 
Шакир-а~а из познате породице Адровић.а, која има и код нас у 
Нишу своја и.11шња. Љу.~tљани су том прилико.м тражили да се отера 
Сали паша .мутесариф и Рустем Кабаш 'Члан меџлиса. Љу.11~љани су 
задовољени и зато се је ваљало осветити Шакир а~и. 

12. ов. мес. умрла је кhи не'Ко~а Хаџи Ли.мана и на пратњи је 
био и Шакир aia и мно~и дру~и пријатељи Хаџијини. На 'Крају 

вароши, 'Код последњих куhа, а на месту које се зове Баждар-хане, 
Рустем Кабашов син, са jow 20 оружаних Арнаута до'Чека пратњу 
и припале пушка.мд. Ту на .месту убију ov,a мртва'Чево~ Хаџи Ли

.1шна, Шакир aiy и ње~ово~ слу~у и још шесторицу ране од којих 
'Четворица од.мах су то~ дана умрли. 

Број рањених биће да је већи и ја очекујем гласове па да допу
ним још овај извештај. 

У след ово~а слу'Чаја настало је у Призрену врло вел,ико врење; 
'Чаршија је затворена а теле~раф, измеђ Призрена и Скопља и ово~а 

и Цари~рада, једнако ради. "У Призрену има већ четири табора 
војске и једна батерија. Како се чује валија је обећао сам доћи 
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али је прво тражио одобрење из Цариграда да може најодлучније 
мере предузети. 

Шакир ага и остали, чија се имена помињу у овој афери, од 
врло су великог утицаја у тамошњим крајевима, имају своје фи
сове и присталице те се из овога догађаја свакојако очекују круп
није последице. 

Нећу пропустити да своје извештаје по овој ствари наставим 
чим добијем нова обавештења. 

Изволите, господине министре, и овом приликом примити уве~ 
рење о моме одличном поrЈТтовању. 

Консулат Краљев. Србије 
Пов. NQ 3. 
22. јануара 1894. године 
Приштина 

Господину, 

у Приштини 

В. Консул, 
Бранислав Нушић, 

Господину Ђ. Симићу, председнику Министарсог 
савета, министру иностраних дела 

Господине министре, 

Призренски догађаји, о којима сам имао част известити вас 
писмом мојим од 16. ов. мес. Ков. NQ 2, као да ће ових дана постати 
врло озбиљни. 

Синоћ је прошао валија скопљански за Призрен а овд. муте
сариф Бахри паша изашао му је у ·штимљу на сусрет. Валија :као 
да је намеран врло одлучне мере да предузме међутим, и једна и 
дру~а страна т.ј. и Шакир а~ина и Кабашева сакупиле су око себе 
оружане Арнауте. Чека се дакле прва пушка. 

Док тако у Призрену, у непосредној близини Приштине, у Вучи
трну као да се осећају неки предзнаци покрета. У таквом случају 
тај ће покрет обухватити извесно и Приштину. 

Изволите, господине министре, и овом приликом примити уве
рење о моме одличном поштовању. 

В. Консул, 
Бранислав Нушиh 
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Консулат Краљев. Србије у Приштини 
Пов. N!! 4. 
30. јануара 1894. године 
Приштина 

Господину Ђ. Симићу, председнику Министарсог 
савета, министру иностраних дела, 

Господине министре, 

Као што се очекивало, Хафуз паша валија косовски, заиста је 
у Призрену предузео мере које одговарају самом стању. 

Није истина успео да ухвати Рустем Кабаша, који се пробио 
кроз заседе и побегао заједно са породицом како се мисли у Дибар 
на бесу, али је притворио једнога од великаша призренских, 
приврженика Рустемовог, Хајруза агу и топовима разрушио све 
куће и куле Рустемове у селу Кабашу. После овога и дућани у 

Призрену отворени су и за сад влада неки потмули мир који има 
приличне сличности са неуговореним примирјем. 

Валија ће по свој прилици још дуже времена да се бави у 
Призрену док не постигне потпуне успехе. 

Изволите, господине министре, и овом приликом примити уве
рење о моме одличном поштовању. 

Консулат Краљев. Србије у Приштинџ 

Пов. N!! 20. 
12. маја 1894. године 
Приштина 

Господину, 

В. Консул, 
Брапислав Ћ. Нушиh 

Господину С. Лозанићу, министру иностраних дела 
у Београду 

Господине министре, 

22 

Пеhска, пазарска, призрепска и приштевска пахија од почетка 
ово~а пролеhа стењу од печувепих зулума. Као по некој нарочитој 
наредби, утврђеној намери, сви зулуми и насиља изгледају чисто 
организовани. Пале се куhе, уцењују се села, отимају се девојке и 
убијају први домаhипи. Суда и пачипа да се народу помо~не пема, 
јер су у свима помепутим мести.ма хуhу.мати и сви ор~апи под ути
зајем арнаутских варошких бе~ова, који зулуме отворено проте
жирају. 

Ако сам кад чинио покушаје да се заузмем за 'сиротињу, у четири 
ока ми се признавала немоlшост да се свему томе стане на пут. 
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За десет година па на овамо није се показивала толика тежња 

за емиrрирањем. Читава села спремају се и ?Cpehy. Чиuи.м све .мoiyhe 
да их од те na.Atepe одвратим, јер па Косову још све~а десет 'ЧUсто 
срnс?Сих села има. У nehc?Coj uахији та?Сође, за врло ?Срат?Со време 

nehe бuти Срба. 
Примера ради, господине министре, част ми је послати вам 

као приложак једну жалбу народну, а таквих имам и сувише и тек 
колико усмених жалба. Када би, господине министре, били добри 
на томе основу што сва та сиротиња пребегава у Србију, да учините 
нарочиту примедбу турском посланику, мислим да би то могло имати 
повољног утицаја и ако не прекратити зулуме а оно бар ублажити 
и тако бар створити ми могућност да сузбијам прекомерно емигри
рање. 

" Изволите, господине министре, примити уверење о моме нај-
одлучнијем поштовању. 

Консулат Краљев. Србије у Приштини 
Пов. N2 22. 
20. маја 1894. године 
Приштина 

Господину, 

Вице Консул, 
Браuислав Ђ. Нушић 

Господину С. Лозанићу, министру иностраних дела 
у Београду 

Господине министре, 

Из пећске нахије стижу све црњи и гори гласови. Сва је нахија 
на ногама да емигрира. Живи се под запетом пушком, па се ни у 
поље не сме изаћи, да се пооре. 

Арпаути су паро'Чито 'КUВ'НU на нашу сабраhу што u.At се Пehanu, 
'Који су се усе.л,или у Србију, 'Често свете. Дешавају се врло често 
случајеви, да Пећани из Србије пређу границу, убију каквог Арна

ута и врате се опет у Србију. То после плате два и три села, и то 
скупо плате и животом и имањем. Ваљало би, мисли г. вице консул, 
у интересу наших сународника, да наше пограничне власти обрате 
најстрожију пажњу на наше Пећане и да им не дозвољавају пре
лазак преко границе, ако је то могуће у опште и нашим властима 
постићи, пошто су погранични стражари већином Певани, па иду 
својим земљацима и ван наредаба власти на руку. 

Част ми је замолити вас, господине министре, да у овом погледу 
изволите издати што строжија наређења. 

Изволите, господине министре, и овом приликом примити уве
рење о моме најодлучнијем поштовању. 

Вице консул, 
Бршнис.л,ав Ђ. Нушиh 
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Консулат Краљев. Србије у Приштини 
Пов. N!! 63. 
25. јула 1894. године 
Приштина 

Господину 
Господину С. Лозанићу, министру иностраних дела 

у Београду 

Господине министре, 

У многим својим ранијим извештајима имао сам прилике госпо
дине министре, да ва.м изнесе.м све потаюсости и са.ме до~ађаје из 
опо~ ве.яико~ пиза зу.яу.ма, које оружапи Арпаути чиие над иеору
жани.м српски.м живље.м. Сада .мо~у са.мо поиовити своје раније 
тврђење да су ти зу.яу.ми ове ~одине јачи но што су, ваљда, (икада 
би.яи што по'Казује и необично на~.яа е.ми~рација становништва, коју 
никаква средства нису кадра да спрече. Не упуштајуhи се у нова 
побрајања са.мих појединости тих зу.яу.ма, ја .моzу веh да тврди.м, да 
ус.яед тих зулу.ма и расељавања као пос.яедице истих, па Косову 
не.ма веh више од 1.000 српс'Ких куhа нерачуиајуhи ту вароши. И ако 
се ово.ме з.яу не стане на пут, било који.м начино.1tt, иа Косову и пеh
ској нахији, нестаhе српско~ живља веh за две ~одине. Ово с.ме.яо 
моzу да тврди.м упознавајуhи овамошње прилике па .яицу .места. 

Заиста је ужасно сваки дан с.яушати то.яико јадиковање ужасно 
пот.яачено~а становпиштва, коzа убијају, zлобе, турче, расељавају и 
оти.мају и.м и.мања, куће, новац, стоку и све. Јуче са.м на пр. примио 
преко 30 сељака из разних села, па чак и из иајудаљеније~ краја 
пећ.ске нахије, који се !са суза.ма у очима жа.яе на ужасне зудуме, :које 
Арнаути врше, услед че~а су веh три парохије у пећ.ској нахији 
оста.яе без пароха, јер су ови побе~ди, пошто су им Арнаути претиди 
да he их убити. Кад ни свештеници нису си~урпи са живото.м, како 
је онда бедно.ме сељаку. 

Не може се спорити воља и готовост овога Консулата, да се 
тому злу стане на пут, али су сви досадашњи путеви и начини 

могли само да створе моментани успех. Време би било размислити 
о једном општијем покушају, који би донео и општије ресултате. 
Можда, када би се ангажовала штампа европскога гласа и могло 
би се очекивати, да би то у Цариграду учинило нарочити утисак 
и изазвало Порту из равнодушности, која долази, можда и отуда 
што су овдашњи догађаји у Цариграду непознати. 

Ево само један- пример Ус.лед једног телеграма, који је преко 
пештанског кореспондент Бироа изашао у многим пештанским и 
бечким листовима, па и у "Н. Сл. Преси" где се говори о новијим 
зулумима у гиланској кази, смењен је сада гилански кајмакам:, док 
толики досадашњи дописи о истом предмету у српским листовима 

нису могли да постигну исти успех. 

Када би било могућно расположити некога од београдских до
писника страних листова (само не мађарских, јер се они у Цари
граду не читају), да се овамо лично крене, као што је пре 4 године 
био случај, онда би се могло очекивати колики толики успех. 

156 

; 
1 

" 

) 

1 

:· 



Молићу вас, господине министре, да овај мој извештај изволите 
примити к знању и да изволите примити уверење о моме одлич

номе поштовању. 

Вице консул, 

Бранислав Ђ. Нушиh 

Ње~ово.м величанству кра.љу српско.л~ 
Александру I Обреновићу 

у Бео~раду 

Ваше величанство, светла круно, 

Наступивши најкобнији дани за Србе, православне вере у овим 
крајевима и предвиђајући пропаст М. Великих Дечана, принуђени 
смо, као старешине селске, досадити вашем величанству следећим: 

Судбина Срба у овим крајеви.ма је, да од пропасти српско~ цар
ства подносе и трпе свакојаке .муке од злих и бесних Арнаута. Али 
ево веh двадесет 2одина, како су ти Арпаути особито побеснели, 
просто као див.љи зверови, те јадним Срби.ма у ови.л~ крајеви.ма сва

којаке .муке измишљају и њи.ма их .муче. 
Заштите од судске стране није било до Мустаф-пашиног времена 

у Пећи, као и сад што нема, него су неки Срби морали бегати у твоју 
краљевину, а неки, који се и сад налазимо у овим крајевима, задах
r-;ути надом за боље дане, обраћали смо се за савет и тражили за
штите код настојатеља В. Дечана, куда сваке године са својим 
породицама одемо о Петровдану и Госпођин-дану, да се - посма
трајући царску лавру - сетимо успомене старе српске славе. И, из
јављујући том приликом управитељима манастира, да се никако не 
можемо удаљит од ове српске светиње, као и пећске Патријаршије. 
Они су нас крепили надом, заузимали се за нас, у колико је било 
могуће. Али сад је наступило крајње време за нас. 

У В. Дечани.ма постав.љен је за до.маhина Исаија Црно~орац, 
који сваки дан ради о пропасти то2 .манастира. Забадава смо надлеж
ном владици неколико пута јавили да је Исаија покварен човек; да 

служи на штету манастира и српским интересима. Он не само што 
нас презире и није нам од никакве помоћи, него на против још и 
сваког дана задужује манастир и упропашћује старе драг.:щености 
из манастира, тако н. пр. сад говори како му је неко украо и један 
драгоцени крст из пороспора. Дотле је доћерао са својим гадним и 
неупутним понашањем, да је јадним Србима из села Лоћина забра
њено примати свештеника и ићи у цркву ради богомоље. Незна се, 
шта ће јадници од свог живота. 

Жао нам је што морамо јавити, да г. протојереј пећски тргује 
са нашим !женама. Њему је духовна конзисторија и степеник злато. 
Само њему неколико турских лира, па макар и пету жену. Или да 
се она турчи. 

Арнаути тако су сад побеснели, да није .мoiyhe овде описати 
њихова беснила. Сви би се преселили у твоју -к;ра.љевину; 'али они 
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Панорама старог Призрен~ са планином Паштрик 

·нд.11~ педају. Шта од пас 'Ч.ине, то је извап па.мети, да се .11,оже за
.мислити. Ређати факта о то.ме, паписала би се "iитава историја. Од 
1-oi јуна до данас убили су 16 Срба па .мртво и 3 ранили у пеhској 
пахији. Видећи да пико о па.ма пе води ра"iу1-1д, обраћа.мо се теби, 
као сво.м оцу и краљу за по.моћ и избављење .. јер ако се овако про· 
дужи до Митровдапа, .ми се .мора.мо тур'Ч.ити. 

(М.П.) 

17. јула 1894. године 
у ~елу Ђураковцу 

(М.П.) 

Консулат Краљев. Србије у Приштини 
Пов. Ng 77. 
17. августа 1894. године 
Приштина 

Господину 

(М.П.) 

Господину С. Лозанићу, министру иностраних дела 
у Београду 

Господине министре, 

Зулуми у приштинском и пећском санџаку не само да не пре
стају већ узимају све то грозније размере. Тешко би било побројати 
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све те зулуме, али за карактеристику њихову нека послуже ово 

неколико, ја ћу бити, господине министре, тако слободан да неке 
од њихових зулума арнаутских побројим: 

Арнаутин Рама из Гојиновца украо је 2. августа у сумрак Сто
јанку, девојче Мила Ћирковића из Добрилуга. Она је 6. августа 
потурчена. 

Арнаути су убили 16-годишњег сина Анђелије пок. Јанче Петко
вића из Новог Села, када је био код оваца. Власт није учинила 
ништа да се убица пронађе. 

Лапље Село, 1 сат од Приштипе, било је "iитаву noh опкољеnо 
од Арnаута. Пу-цали су nеколико сати, али пошто се Срби пису 
појављивали, повукли су се пред зору пазад. Власт није изаслала 
досад чиновника, да извиди шта је. 

- Сељаци око Јlипљана несму да иду у шуму по дрва, јер их 
Арнаути по читав дан држе везане за дрво, скидају им све одело 
и прете убиством. Сељаци ће остати ове зиме без огрева. Исто им 
тако не дају да лове у Ситници рибе и ракове, те су их више пута 

гађали и убијали. 
Јована Стојановића из Доморовца и Јању механџију из Буја

новца, даље једног Србина у Бабуши и неког Стојка у Липљану 
(пошто су му отели волове) убили су Арнаути. Сва ова четири уби

ства власт није испитала. 
5. августа убили су Арнаути у селу Гојбуљу неког Пану из села 

Батвара, у његовој колеби крај оваца. Говори се, да су га за то убили, 
што је примао к себи свог шурака Кочу, који Је избегао у Србију 
а сада се вратио по своју жену. Дру~и веле, да ia је убио пеки 
бо~ати Арnаутии из Ву"iитрnа, који је од Папе већ иеколико ~одииа 
тражио да му купи зе.мљу и испрати у Србију а Папа то пије хтео. 

У околини Вучитрна погинули су од Арнаута још четири Срби
на. Убице нико не позива на одговор, а рођаци не смеду да се жале 
јер би освета била страшна. 

Чувеии ајдук Руста Кабаш, који је ор~аnизовао "iитаву "iету 
и сада прети да he иапасти иа варош Призрен, отео је једnу Срп
кињу из Призре'На и послао у свој харем, који се по иаредби власти, 
преселио у Приштииу. Девој"iе још 'Није потур"iе'Но и 'Неhе да оста'Не 
у харе.му, ~де је и una"ie буле бију и .му"iе. Хтела би да бе~а, али 
'Не може. Иптерес'Но је, да власт пи овде, ~де је реч о харе.му човека 
ваn закоиа, ајдука, nеће да "iиuи своју дужпост. 

15. августа, о слави у Грачаници Арнаутин један гађао је Срби
на, али погодио и убио Арнаутина. Сваке ioдu'lie о слави приређују 
Арnаути у Гра"iФtици оваке ствари, да би заплашили Србе и да би 
по.мутили ово једиио весеље у ~одиии иарода 'На Косову. Ове је ~о
диие, збо~ зуљу.ма, биља .мио~о мање света у Гра"iаuи-ци, nаро"iито 
маљо из Призреиа, Пећи, Гида'На и Ву"iитрпа. Прошле године су 
Арнаути на пр. дочекали Гиланце, при повратку са славе, испре
бијали их и опљачкали. А ове године су то учинили са више сељач
ких породица из Чаглавице. 

Истог дана отели су Арнаути, при повратку са славе у Девичу 
једну Српкињу, девојку из Митровице. 

17. августа потурчена је у Приштини једна отета Српкиња из 
Војиновца. 
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Но пајвеhи су зулу.ми у пећ.ској 11,ахији. Та.мо је Србипу, тако
реhи дошла душа у под~рлац. Расељавање је тако рапидпо, да he 
пеhска пахија опустети. Свако~ дапа је безброј убистава и оти.ма
'Чиnа и.мања и жепскиња. 

Данас сам добио извештај о зулумима у пеhској нахији и ./. при
ложено писмо упућено од Пеhанаца на његово величанство краља. 
Чујем да и један њихов нарочити изасланик долази у Београд, али 
ми није сигурно познато. 

Заиста је прави ужас шта се тамо догађа! 
Извештавајући вас о овим зулумима, које са болом у души гле

дам, немогућ.и да помогнем, мени је част, господине министре, скре
нути вам пажњу на мој предлог од 24. јула о.г. Пов. NQ 63, односио 
изашиљања једног страног дописника у ове крајеве. 

Изволите, господине министре, и овом приликом примити уве
рење о моме најодлучнијем поштовању. 

Консулат Краљев. Србије у Приштини 
Пов. Њ 90. 
14. септембра 1894. године 
Приштина 

Господину 

Деловођа Консулата, 
И ва'Н И ванић 

Господину С. Лозанићу, министру иностраних дела 
у Београду 

Господине министре, 

У Ђакову је стање врло опас'Но. Управо немири трају већ 14 дана, 
у толико да је за то време неколико дана била затворена и чаршија. 
Један ајдук, Бајрам Цур, који је пре извесног времена, отишао, после 
безбројних убистава, из Ђакова у гору, хтео је сад да се врати у 
Ђаково и да се настани у вароши. Ђаковци, којима је исти ајдук 
дужан доста крви, неће то никако да му допусте. Ајдук пак, здру
живши се, са Ђаковцима, противним, племеном Малесије, дошао је 
пред Ђаково и са оружјем у руци тражи улазак у варош. Ђаковци су 
затворили чаршију и спремили су се, да са оружјем дочекају ајдука 
и његове многобројне оруржане другове. 

Из Приштине је, прекјуче, отишао да их мири муфтија и Су
лејман ага, главари укинутога "Исљахата", али 'је слаба нада, да ће 
успети. Из Призрена је пак отишло 300 низама за Ђаково, где је 
војена посада врло малена. 

Како се ствар буде развила, ја ћу вас, господине министре, из
вестити. 

Изволите, господине министре, примити уверење о моме нај
одличнијем поштовању. 
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Консулат Краљев. Србије у Приштини 
Пов. N<1 127. 
20. новембра 1894. године 
Приштина 

Господину 
Господину М. Богићевићу, министру инострани дела 

у Београду 

Господине министре, 

Зулу.ми су -на Косову .сва'Ко~а дака све ~ори и ~ори и [све неснос
икји. Расељавање српско~а жив.ља све јаче расте. Расељавају се сад 
веh и становници вароши. 

Пре четири дана десио се је у Гилану случај који задивљује 
дрскошћу, а који уједно сведочи колико су власти равнодушне према 
свима овим зулумима. Арпаутии Сали чауш отео једио.ме Србшн.у 
жену и вукао је по плаииии, терајуhи је силом да се потурч,и. По' 
закоиу .морао је довести у Гилаие у уhу.мдт да пред кај.мшка.м.о.м. ио 
свештекипо.л~ изјави, да xohe да се турч,и. Дошли су били и њен отац 
Станко из села Витиие и .мајка јој. Оиа је изјавила да иеhе да се 
турчи и онда је Сали чауш у сред уhу.мата, ~де је било пуно света 
и заптија, поте~ао пушку и убио најпре оца па аида .мајку жеиииу. 
За ти.м је .мирно !из iopњeia спрата из уhу.мата сишао, узјахао коња 
и отишао. Нико ia пије дирао и дапас још пије ухваhеп. Оволика 
дрспост од стране разбојнипа и оволика равнодушност од стране вла
сти, која пропушта разбојпика да се склопи, дове.11,а је стаповпиштво 
у велипу узрујапост и oceha се сада јап попрет rЗа ,'исељавање. 1 

Очекује се, да можда, сутра и сам валија дође овамо, јер је стање 
у опште у Приштини и Санџаку врло растројено и сваког дана оче
кује се само какав опширнији догађај, који власти као да веh пред
виђају. 

О свему што се буде десило имаћу част известити вас. 
Изволите, господине министре. примити уверење о моме одлич-

номе поштовању. 

• 
АС - МИД ..:.... ПО - А/1 - 1894. 

1l 

В. Консул, 
Брапислав Ђ. Нушиh 
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Бранислав Нушић- влади срйској у Београду: шежак 

живош Срба у Пришшини 

Његовој екселенцији господару 
Муарем - Мехмед паши мутесарифу, 

у Приштини 

Ми доле потписапи парод хриш'hапски у вароши Приштипи, као 
царски верпи подапици јавља.мо ва.м и паша деца .мушка и жепе-ка, 
која уче шкоЈ1,у, идење и доЈ1,ажење од Ш'КОЈ/,е ку'hи, опи од страпе 
турске деце, која пе са.мо прекидају пут пашој деци, neio их бију, 
псују и девојчиhе дохватају и љубе, трзе и.м косе, пЈ/,аше, затим трчеhи 
за њи.ма бацају ка.мење, каљиште и још .мпо~е ствари 1\-оје су пепри
стојпе, радиЈ/,и. 

Тако исто паши.м попови.ма, ,који идуhи у цркву иЈ1,и %раз '.МаЈ1,у 
и сеЈ1,о да врше закоп, опи њих пису остаВUЈ/,и па .миру путем, neio 
псоваЈ1,и, ~рдиЈ1,u, у .љето су се бацаЈ/,и %а.мење.м и бЈ/,ато.м а зи.ми Јi,Оп
та.ма од cneia и све једпако обезчашhаваЈ1,и, па чак и .мртваца пису 
па .миру оставuЈ1,и да се поси за у ~робље. 

Ево вам, једап до~ађај, који се сипоh десио пашој једпој учепици, 
враhајуhи се од шкоЈ1,е куhи, ne%a турска деца ухватиЈi,U су је и оба
Ј/,и.л,и пода се, једпа су је дохватаЈ1,и за образе и цеЈ1,UВаЈ1,и а дру~а 
трзаЈ1,U је за %Осе и искубли. 

И због овог тешког догађаја наше деце, која су се много упла
шила и јавила својим очевима и мајкама да несмеју више да излазе 
на сокак ни да иду у школу, и овај је случај преко митрополитовог 
заступника јављено неколико пута, у полицију али никакве помоћи 
недобисмо. 

И сад како почели наши попови и деца да се туже и сиротиња 
да плаче. 

Зато принуђени смо још један пут и вама да јавимо, јер виrire 
не можемо да трпимо оваке ружне догађаје које данас сносимо. 

У здравље царско сви његови верни поданици друге стране живе 
слободно и међусобом као браћа а само овдашњем хришћанском на
роду дешавају се разне муке, па чак и један празник у свету недељу 
што имамо да празнујемо и у тај дан су начинили да буде пазар, које 
није право, и за ово неколико п~та смо дали молбу да се пазар окрене 
у други дан, остале су непримљене и не уважене. 
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За ово мислимо и знамо да није по вољи ни богу, ни цару, ни 
вама самим да се овако неправо поступа. 

Част ми је замолити вас тајно и јавно да извидите овај догађај 
што вам је пре јављено, да израдите што бржи корак и иас да спа
шете од ове велике зу.љу.ме и штете и ·н,ајпос.ље .мо.љи.мо и љубимо руку 
и uo-iy, да иам ову .м,о.љбу при.мите а уважите правим путем како по 
закону треба. 

Изволите примитР. нашу молбу, 

18. септембра 1894. године 
У Приштини 

Консулат Краљевине Србије 
Приштина 
Пов. Ng 100 
5. октомбра 1894. 

Господине посланиче, 

Најпокорнија ваша деца 

Препис 

Положај овога Консулата отежан је већ и сувише и тиме што је 
Консулат усамљен, јер овде ие.ма ииједнт страно~ юоисулата п што 
је у средипи е.ље.мепта, који се ne'he да из.мири ии са властима своје 
рођеие зе.мље, те опда још мање са страпи.м. преставиици.м,а. За -четири 
-~одипе постојања Коису.љата, оп је ве'h и.мао 7 и.љи 8 иапада, у које 
спада и убиство једио-~ коису.ља, вређање заставе, паљевипа, иапади 
у.љи-чки на копсу.ља и.љи иа -чиповиика коису.љатско~, бацање камењем 
па Копсу.љат итд. У таквим приликама бар власт би била позвана да 
олакшава положај Консулата, док она на против не само што то не 
чини, већ својим поступцима врло често још и дражи масу. Од дола
ска новога мутесарифа Мех.мед Мухарем ефеидије, Консулат се oceha 
опсађеи а персонал Коису.љата ск,оро ухапшен,. Од увек се, само на 

вештији начин, обраћала пажња од стране власти на она лица која 
долазе у Консулат, али се сад то чини на најдрастичнији начин. 
Онога ко изађе из Консулата одведу право у полицију на саслушање. 
То неповерење веh дотле иде да су чак једног Арнаутина, који је 
дошао да се нешто распита о свом продатом имању у Србији, одвели 
на саслушање. Кад маса, чаршија, оволико неповерење види од стране 
власти, у њој се оно учестворостручава и отуд сваког дана ничу разне 

неприлике, које Ће ускоро онемогућити опстанак овог Консулата. 
Разуме се, кад се људима прети, да долазе к мени, онда и ја не могу 
ићи к њима, јер то баца још већу сумњу на њих и тако се ја осећам 
готово искључен од саобраћаја са људима што значи готово ухапшен. 
То све иде дотле да већ ни свештеник несме да ми дође у кућу, да 
ми свети водицу, па ће ми се дакле, сем одузимања слободе саобраћаја 
са људима још онемогућити да у вароши -~де и.ма четири свештепи-ка 
моје вере, вршим у кућ.и религијске обреде. 
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Данашњи .мутесариф, човек фанатичан и консервативнији, но и 
посл,едњи приштински хоџа отежаhе својим поступци.ма до крајње 
.мере пол,ожај Консул,ата, јер за два месеца од како је он мутесариф, 
Консулат је већ имао четири неприлике од разуздане масе а при 
свакој од ових мутесариф је увек био само Турчин а врло мало пре
ставник власти и закона. 

Подносећи вам овај извештај мени је част, господине посланиче, 
замолити вас, да би учинили пrтребне кораке, да надлежни издаду 
мутесарифу опомену или бар упуства како да се понаша према Кон
сулату, јер је ово човек који до сад још није био у местима, где има 
Консулата, па изгледа, да је он убеђен да Консулат управо за то и 
постоји овде, да би он, у друштву са чаршијом, имао против кпга да 
војује. 

Изволите и т. д. 

Консулат Краљевине Србије 
Приштина 
п. п. њ 236. 
5. октобра 1894. 

Господину др Владану Ђорђевићу, 
посланику Србије у Цариграду 

Господине посланиче, 

в. консул, 
Нушић с. р. 

Препис 

Како је стање српско~а живља иа Косову, се.м .м.ио~обројиих при
.мера зулу.ма у нахији показује и то што и у са.мој Приштини пред 
очи.ма власти постаје оно с дана иа дан све несносније. Разузданост 
приштинске чаршије иде дотле да веh родитељи не смеју да шаљу 
ии децу у ~и:к.ол,у. Прошл,о~ Бајрама једио српско ђаче у са.мо подие 
дохватили су Турци, увукли у авл,ију и осра.м.отили. Истрага се по тој 
ствари истина води, али ће јој ресултат бити, да родитељи то~а ђака 
uehe с.мети више да седе у Приштиии, веh he .морати да е.ми~рирају. 
Најпосле народ је поднео једну жалбу овд. мутесарифу, коју у пре
воду под ./. част ми је послати вам, да из ње видите, како ће и поред 
царске дозволе о слободи школа, ипак оне морати једнога дана да 
остану празне, јер се свет јако заплашио. 

Како поменута жалба поднета овд. мутесарифу, као и све доса
дање по свој прилици неће имати никаквих последица, мени је част, 
господине посланиче, замолити вас да будете тако добри учинити 
потребне кораке, да се оваквим појавама стане на пут. 

Изволите и т.д. 
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Консулат Краљевине Србије 
Приштина Препис 
П. П. N2 259. 
16. октобра 1894. 

Господину др Владану Ђорђевићу, 
посланику Србије у Цариграду 

Господине посланиче, 

Писмом мојим од 5. ов. мес. П. П. N2 236, имао сам част саопштити 
вам какве су недаће нагнала овдашњи народ да поднесе жалбу коју 
сам вам и у прилогу послао. Мутесариф овдашњи место да саму жалбу 
уззме у поступак узима на одговор људе, који су ту жалбу поднели. 
Како је жалбу потписао цео народ то су готово сви позивани и поје
динце и заједно да кажу, ко им је жалбу писао. И док мутесариф овако 
ради насиље чаршије постаје тим разузданије и пре неки дан натут
кани Турићи опет су напали на српску дечицу, кад су се из школе 
враћали те је међу овима остало и деце окрвављене и испремлаћене. 
Xpuwhanu су ~рдпо преплаwе'Ни и преклињу за по.моh. 

Мени је част, у вези са мојим прошлим писмом замолити вас за 
најхитније кораке и извешће по њима. 

Изволите и т.д. 

Консулат Краљев. Србије у Приштини 
П. П. N2 260. 
16. октобра 1894. год. 
Приштина 

в. консул, 
Hywиh, с.р. 

Господину С. Лозанићу, министру нар. привреде, 
заступнику министра иностраних дела - у Београду 

Господине министре, 

Из четири моја извештаја господину посланику у Цариграду и 
њихових прилога, које ми је част у препису све послати, видећете 
господине министре, све што би у једној оптужби имао да изнесем о 
овдашњем мутесарифу, кад још само томе додате и оне сплетке и 
сметње његове, које је чинио са гавазом, а затим се г.г. Ковачевићем 
и Стефановићем. 

Овдаwњи .мутесариф је пајсервилпија слу~а воље Хафиз патиие. 
Хафиз пата је 'Човек, који је био овде .мутесариф, кад се десило уби
ство Луке Марииковиhа. За три четири месеца, како је он валија 
десило се више од половине од свих напада на овај Консулат. Он је 
једновремено ударио на три консулата: битољскоме не признаје гава-
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за, скопљанскоме отвара сандуке, приштинскоме аранжује паљевину 
и остале нападе. Како је у свему овоме приштински Консулат у нај
горем положају, то су нужни врло хитни кораци. 

Мени је част замолити вас, господине министре, да овим актима 

изволите присајединити и мој акт од 3. ов. мес. Пов. NQ 99. и да будете 
тако добри учинити што енергичнију преставку код високе Порте од
носно валије скопскога и овдашњега мутесарифа. 

Изволите, господине министре, примити уверење о моме одлич

номе поштовању. 

Консулат Краљевине Србије 
Приштина 
Пов. N2 103. 
17. октобра 1894. 

Господину др Владану Ђорђевићу, 
посланику Србије - у Цариграду 

В. Консул, 
Бра'Нис.љав Нушиh 

Препис 

Писмом мојим од 5. ов. мес. Пов. ,NQ 100, ја сам вам се жалио на 
овдашњега мутесарифа, који се здружио са овдашњом разузданом 
чаршијом, узео према Консулату исти положај који и она и тиме 
онемогућио свако кретање Консулата. 

Кад власт у оваквој средини, у којој се налази овај Консулат 
неће да гледа даље од масе, онда није чудо што се сад већ цела 
Приштина осећа као у опсађеноме стању, а и сам Консулат сваког 
часа очекује нове и нове непријатности. 

Чаршија од два три месеца, како је овај мутесариф, толико бесни, 
да стари људи причају, како су се у доба Јашар паше, дакле у почетку 
овога века осећали много слободнији. И шта тек онда бива у нахији? 

Као што вам и мојим писмом под данашњим П. П. ,NQ 259. саоп
штавам, децу школску готово сваког дана родитељи носе кућама окр
вављену, мртваце при проласку пљују и бацају се на њих камењем; 
попови не смеју сокаком да прођу да врше своје религиске послове. 

Ту пре 'Не'Ко~ време'На исту-к.љи су бе~ови 'Не-ко~ Косту Стоја'Новиhа 
и сад .љежи бо.љеста'Н, пре два три да'На усред чаршије исту-кли су Баба 
Божа'Ну, опет пре два три да'На исту-к.љи су на мртво и.м,е не-ко~ Ђорђа 
Васиљевиhа и е'Но ia у постељи, 'Не-ки Таче јор~анџија отишао у уhу
.м,ат да буде јемац за ие-ко~ и исту-к.љи ia усред уhумата и то мајор 
заптијски. Стојана Аритоновића хтедоше прекјуче из пушака да убију 
и сад човек не излази из куће и погодио Арнаутина, да га чува; неки 
Никола Сичан такође не сме да седи у дућану већ погодио једног 
Арнаутина, који с њим седи у дућану и чува га. 
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Стање је ужасно, господине посланиче, и ја вас уверавам, да у 
моји.м извештаји.ма пити и.ма срџбе, иити претерапости, јер две zодиие 
r.а.м овде веh и сљичпе извештаје писа.м пикад подпосио, пољазеhи 
уве'К са zљедишта, да је и са.лtим вљасти.ма ne.мozyhe учи'liити да у 
Ар1iаутљу'Ку пиче цвеће. 

Мени је част, господине посланиче, замолити вас да будете добри 
заузети се најенергичније, да се овај мутесариф што је могуће пре 
смени, молећи вас уједно да ме известити изволите о ресултатима. 

Изволите итд. 

.. 
АС - МИД ПП - 381 - 1894. 

·~, 

в. консул, 

Нушиh, r.. р . 
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Турски хајдуци у косовском Колашину 

Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 

П. П. Ng 215. 

Господину 

Приштина, 30. маја 1895. 

Господину М. Богићевићу, министру иностраних дела 

у Београду 

Господине минист-ое, 

Од дуже~а вре.мена хајдукују у Ко.;~ашину две чете, једна Шабана 
Коприве а дру~а Јусена Кошутова. Опи су уцењивали и убијали људе, 
одпосuли стоку и затвара.ли друмове. Власти су то трпељиво ~.леда.ле 
јер су хајдуци штиhе'liици 'Најзнат'Нијих aia у Митровици. Кид су 
најзад 'Насиља дозЈ1,о~рди.ла и са.м, се овдашњи .м,утесариф ди~ао у 

Митровицу, те са близу 150 заптија извршио 'Напад 'На хајдуке. Овај 
се поход сра.лt'НО вратио, јер је noiи'liyo једап жа'Ндармски капетан и 
рањено је 4 жандар.лш, а нико~ од хајдука није пи ~.лава заболе.ла 
и ови су сад :тек Колашин опколи.ли и прете истребљењем, јер верују 
да су се КоЈl,аШи'Нци жа.лили на њих. Колашин је сав затворе'Н, 'Нико 
из куhе у куhу 'Не с.ме да оде; попови 'Не сме из куhе да изађу да би 

у ЦР'Кви служи.ли; деца школска која су се зате'К.ла код куhа пе смеју 

да дођу у школу а опа која су се затекла у школи 'Не смеју да оду 
'Кyha.1tta. Учитељ је сам остао и у мапастиру (Дубоки поток) и у школи 
и није с.мео да :из.лази ван ,~цколе да добавља храну; држао је са револ
вером у руци још два-три дана предавања деци, која су се затекла, 

те је, најзад, на бесу једно~а Арнаута, а по савету свију да се што 

пре склони побе~ао невиђе'Н и добе~ао овамо у Приwтииу пред испите. 
До душе није било напада па школу и цркву, али ова пије мо~.ла даље 
да ради, кад јој пико ие с.ме да приступи, а нико пе с.ме из ње да 

изађе. 

Достављајуhи вам овај слу"iај, .лtени је част за.м,одuти вас за 'Нај

хитпије кораке да се укаже пo.doh -к:а1ш они.лt јадним иароду поме се 
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истреб.љење.м прети, тако и цр'Квu и iuкoJLU из које затворепа деца пе 
смеју своји.м куhа.ма да оду. 

Изволите господине министре примити уверење о моме одличноме 

поштовању. 

АС - МИД ПП - 196 - 1895. 

в. консул, 
Брапис.л,ав Нушиft 
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Бранислав Нушић: о међусобним борбама Арбанаса 

у Ђаковици 

Консула·г Краљевине Србије 
У Приштини Приш·гина, 2. октобра 1895. r. 
Пов. J\rq 91. 

Господину Ст. Новаковићу, 
Председнику Министарског савета 
Министру иностраних дела 

Господине министре, 

Ђаково је већ од 15. дана затворено и у њему се води борба коју 
нису могла сва посредовања власти да утишају. Познате две породице 
Риза-бе~ова и Шаhир Гурава одав'На су у непријатељству. Њихови 
сукоби вр.л,о су често задава.л,и озбиљне бри~е в.л,астима, па чињени 
су и покушаји да се или измире или уклоне из места. Но власт, 
разуме се, никада није имала успеха јер не решава спор већ посредује 
само, било измеђ завађених било између њих и виших власти. Оба 
крвника имају за собом по једно јако п.л,е.ме арнаутско те у толико 
мање .може да успе неод.л,учпа власт. 

Садањи сукоб као да је најоштрији. Сви Арнаути из rбра и пла
нина слегли су у Ђаково, чаршија је затворена и варош је затворена, 
нити се ком дозвољава да уђе у варош, ни да изађе; две противничке 
странке затвориле су се по кућама и отуда се по цео дан, ево веh 
15. дана пуца. Џамија једна у којој такође има доста Apttayтa сва 
је изрешетана од курwума; кровови у куhа, прозори, оџаци и све 
што је пушка мома да сttишани, разорено је. Људских жртава нема 
.м:но~о јер су сви позатвараttи по куhа.ма и отуд пуцају а.љи ипак 
свако~ дана по~и'Не по једаи и двојица. 

Најпре је отишла jeдtta комисија из Призрена да их из.11tири 
а.љи пије успела, наређено је пос.ље те је и мутесариф призреttски 
отпутовао, а.љи без икаквих из~.љеда па успех. Сад су упуhепа и три 
бата.љопа војс'Ке под командом пуковника Ос.ман-беја ко.мандаита 
косовско~ резервио~ пука. 

Озбиљнији Турv,и врте ~.љаво.м и у овим иемuрима не виде само 
просту заваду, каквих и.ма често код Арнаута, веh и туђ прст који 
и.ма иитереса да се овако передовпо стање стаЈИiО одржава у овим 
крајеви.ма. Њиховој су.мљи иде у прида~ и то щто се, како .ми јав.ља?у, 
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САичии не.мири почеАu једиовре.мено да појављују и у Новопазар
с-ко.м саnџа-ку. О овим последњим настао сам нарочито да сазнам 

што подробније о чему имаћу част известити вас. 

Изволите господине министре, и овом приликом примити уве

рење о моме одличном поштовању. 

Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 

Бранис.л,ав Нушиh 
в. консул, 

ТТов. NQ 93. Приштина, 15. октобра 1895. 

Господину Ст. Новаковићу, председнику Министарског 
савета, Министру иностраних дела 

Господине министре, 

У вези са мојим писмом од 2. ов. мес. Пов. N~ 92, част .ми је 
известити вас да је покрет у Ђакову утитаn ти.лtе што су ~Аавни.м 
покретачи.ма нереда дати извесни положаји. Ј еда'Н је постављен за 
.мајора жаnдар.меријс-ко~ (Риза-бе~) а дру~и за известа'Н .МАађи чин 
и упуhени су 'На своје дужности које су ван Ђакова. 

Када је Риза-бег, као жандармеријски мајор, требао да отпутује 
из Феризовић.а за Скопље, његови противници извесно, хтели су да 
му учине још и последњу пакост и на линији је била извађена шина 
те, да то чувари нису за времена опазили, пропао би цео воз. 

Војс'Ка 'Која је упуhена у Ђаково ради повраhаја реда још се 
'НдАази та.мо. 

Изволите, господине министре, и овом приликом примити уве
рење о моме одличном поштовању. 

АС - МИД ПП - 139 - 1895. 

В. Консул, 
ВраnисАав Нушић, 
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Бранислав Нушић: йомоћ школама на Косову 

од сшране сеоских ойшшина. Предлог за оснивање 

жишних кошева 

Конзулат Краљев. Србије у Приштини 
П.П. N2 105. 
9. марта 1895. године 
Приштина 

Господину М. Богићевићу 
Министру иностраних дела ~ у Београду 

Господине министре, 

Наши успеси на просветној пропаганди обузимају са ~·одине на 
годину све пространију територију и изазивају све опширније из

датке, па и у местима где смо већ затекли успехе ваљало их је 
сређивати, те су и ту издаци постајали са дана на дан све већи. 
Наше финансиске прилике међутим не дозвољавају, можда, да и 
буџет на просветну пропаганду сразмерно развијању успеха а са 
њима и потреба расте и повећава се. Тежња би дакле наша имала 
њима да буде изнађемо начина и пута како Ћемо у самом овдаш
њем народу наћи ослонца и како :ћемо олакшати нашем буџету бар 
на оним странама где је школа већ срасла са животом народним, 
где му се она не намеће већ је он осећа као потребу и где је толико 
свестан те потребе да ће радо чинити и жртве. Моја је тежња и до 
сад увек била, да што је могуће више навикнем општине на издр
жавање школа, па отуда и појава, да сам ја увек последњи био са 
предлозима за повишице и да код мене нема великих плата, а на

против има и учитеља са 300 дин. годишње. 
Општине у моме рејону веh потпомажу школе, али оне нарочито 

по селима чине то у натури. Та помоћ није сигурна и учитељ је 
остављен могућности, да збере или: не збере што му припада, да му 
се одрече или не одрече што му је обећано. Било би дакле што би 
ваљало постићи осигурати, уредити и што је могуће повећати ту 
помоћ. Ако би се то постигло иа начин који ћу у овоме писму изло
жити, створила би се основа за један шири план, којим би се у току 
времена, можда, већ кроз 5 или 6 година, успела да се у овим кра
јевима издржавање школа скине са нашег буџета и стави народу 
на терет, па ако и не можда потпуно. Тако би наш буџет добио 
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маха да на другим странама, где је наша помоћ :н наш новац још 
преко нуждан, са више снаге дејствује. 

Да параду по.моh w:ко.љи средим, ја по.мишља.м па устапову оп
штипс'Ких, цр'Квепо-шкољских -кошева. То .лtис.љи.м, ·да би се .мо~.љо 'Нд 
овај ишщп постиhи: свака парохија (једпу парохију 'Ч.ипе 3-4 се.ља), 
у којој постоји ш'Ко.ља са~радиhе у се.љу, у -ко.ме постоји црква и 
шкода, једаи парохијски црквепо-шкољски кош, у поји he се с.меш
тати храпа, прибрапа од парада те парохије. Ваља да -кажем, да 
свшка сеоска куhа 1ш Косову, даје и сад веh по иекољико ока жита 
~одиwлье својој ш-ко.љи, даје зати.м nеко.љико ока .лtапастиру Гра'Ч.а
uици, дају .маuастиру Деви"Lу и даје приштиuској 14ркви. Гра"Lапица, 
Деви'Ч. и Пришти'На шаљу по једаипут ~одишње своје свеште'Ни'Ке у 
писаиију. Kyha средње~ и.мовnо~ стања пише оби"L'НО по 10 ока, 
бо~атија 15, а сиротиња 5 ока. Зnа'Ч.и да у средњу руку даје свака 
1\,ућ,а 10 ока, што ua четири стршне даје 40 ока. Кад се уреди општиu
ски -кош тражиhе се .м,ање, тј. 'Нека свака -куhа место 40, да са.мо 
30-35 ока у кош. Писаиију Приштиие, Гра"Lа'НиЦе и Деви"Lа hy 
укииути, а .место то~а сваки општипски кош даваhе тим местима 
ипа'К: оио.љико, -кољико су и досад добијаља збирајуhи од куhе до 
1Cyhe. 

Ја hy да изведе.м то овде 'Нд јед'Ној парохији, како би што јас'Није 
преставио ову ствар: 

Липља'Нску парохију са'Ч.ињавају ова се.ља и број српских куhа: 
Липља'Н 50 куhа, Коњух 5, А.ља'Ч. 13, Рујце 8, Крајиште 16, Рибаре 3, 
Је'НЦе 1, Штимља 23, Топ.t~и'члне 25, Ску.ља'Ново 14, Леnи'На 18, Бату
се 12, Радево 3, и Добрања 2 1Cyhe. Дак.ље све~а 193 куhе што по 
40 ока ~одишње па куhу 'Ч.иm~ 7.720 ока жита. Место 40 ока, тра
жиhе се само 35 ока за кош и то he изпети 6.755 о-ка, од ово~а даhе 
се Приштипи, Гра"Lа'Ници и Деви'Ч.у по 1.000 и у'Читељу 2.000 ока, 
то су 5.000 ока и остаје 1.755 ока сувишка. Приштипа, Гра"Lа'Ница и 
Девич пикад nису .мо~.љи изпети из једпе овтсве парохије више од 
1000 ока; у'Читељ 'Никад пије .мо~ао да добије 2.000 ока, јер је и у 
'Најбољем случају .лtoiao да збере 1.000, а парод је ипак давао по 
40 ока од куhе. Као што се види из iopњeia прора'Чу'На задовољавају 
се са .мпо~о више си~ур'Ности све досадашње потребе и још остаје 
један, сувишак. Тај сувишак од сваке године има да се капитализира 
и тај Ће сувишак кроз кратак број година створити свакој школи 
добар фонд, који ће моћи много да допринесе издржавању дотичне 
школе. За капитализирање сувишка из општ. кошева имао би у 
Приштини да се образује народни школски фонд за цео санџак 
приштински, који би стајао под надзором и управом Консулата. Онај 
сувишак из општ. кошева преобраћен у новац предавао би се управи 
овога фонда, која би се старала да умножи давањем под интерес. 
Народни фонд могао би новац позајмљивати само каквој општини 
и то у цељи, која би се односила само на цркву или школу, тј. на 
оправке, доправке, набавке учила итд. што све спада у најситније 
детаље свога плана. Целокупан план овај простран и за остварење 
његово потребан је један низ година, али ја верујем у његову оствар
љивост и могућност и верујем у његове повољне последице по нас. 
Свакојако на Њему се мора постепено радити, он се мора постепено 
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изводити, али се тај рад мора и стално продужавати и правац му 
се :не сме мењати са променом консула, који управља послом, па с 
тога се и мора тачно уредити сав план, како се ни у случају про
мене не би омео сав рад. 

Ако господине министре посумњате у остварљивост овога плана, 

мени је част замолити вас за дозволу да за сад у овој години експе
риментишем са једном парохијом ка:ко би на крају године видео 
има ли разлога да се ова установа и даље шири, па тек онда добио 
могућности, да вам ову намеру формулишем као предлог, јер тек 
кад би сва места (парохије) стекла кошеве, могло би се помишљати 
и на установу самога фонда. Целокупна ова установа, међутим, 
имаће још једну добру страну, што ће дефинитивно уклонити сваку 
сумњу од српских школа, да се оне издржавају из Србије. 

Ако господине министре у овоме моме предлогу не затечете 
довољно основа и разлога да би ми га могли одобрити, мени је част 
замолити вас, да га ипак сматрате као доказ моје добре воље и ста
рања, да учиним све на шта сам, положајем на коме сам, позван. 

По овоме предмету добро би ми дошао одговор пре ускршњих 
празника, за време којих би имао доста прилика да се о првим 
почецима са народом обавестим. 

Изволите господине министре примити уверење о моме одлич
ном поштовању. 

АС - МИД ПП - 494 - 1895. 
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В. консул, 

В. Нушић. 
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Конзул Бранислав Нушић: о зулуми.ма Арбанаса 

на Косову 1895. године 

Консулат Краљев. Србије у Приштини 
Пов. N!! 33. 
30. марта 1895. године 
Приштина 

Господину 
Господину М. Богиhевиhу, министру иностраних дела 

у Београду 

Господине министре, 

Оси.м .мно~их арнаутских зуЈLу.мhара и ајдука, од којих пати 
наш народ у ~и.ла-нско.ме срезу, ту је и један бе~унац из Србије, 
ајдук Манасије Диновиh, који се уортачио са Етемом Врабијом, 
Су.љо.м Зекини.м и !Ајрино.м .:ад 'Лаба и ајнукује и уцењује Србе, као 
нај~ори арнаутски ајдук. Манасије је из села Не~осав.ља, среза јабла
ни'Чко~, окру~а топ.личко~, ~де .му и сад отац живи и то са иовце.л~, 
1еоји .му син - ајдук ша.ље. CuJLнa су зЈLа која је Манасије са својо.м 
чето.м од шест дру~ова досад починио у ~и.ланс-ко.ме срезу. Но жало
сно је то, што Ма-насија, када ia појури турска власт, бе~а натра~ 
у Србију и та.мо ia заштиhавају чак и наши по~ра-нични стражар и 
скрива ia заједио са Су.љо.м, Ете.мо.л~ и Ајризо.м по караулама. Наро
чито чи-не то буљубаше па Свирци.ма и иа остаЈLи.м караула.ма дуж 
јаб.ла-ничко~ среза. 

Пошто је Манасије због извесних кривица побегао из Србије, 
то би била згодна прилика да се он домами на караулу Свирце или 
другу и ту уапси, те би му се могло судити, а уједно би тиме био 
уклоњен и из ових крајева. 

Част ми је молити вас за хитна поверљива наређења у овоме 

правцу. 

Изволите господине министре примити уверење о моме одлуч-
номе поштовању. 

в. консул, 
Брапислав Нушиh 
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Legation Royale de Serble 
Constantinople 
Пов. NQ 204. 13. априла 1895. у Цариграду 

Господину Милану Богићевићу, министру иностраних дела 
итд. итд. итд. 

Господине министре, 

Наш Консулат у Приштини, својим рапортом од 26. марта ове 
године Пов. NQ 31, поднео ми је дугачак извештај о зулумима, које 
су за последњих 7-8 месеци починили Арнаути, па чак и поједини 
органи тамошњих власти над нашим сународницима у Гиљанском 

и Колашинском срезу, на Косову и у Пећи, итд. 
Са свим је појамио, да ме је овај извештај дубоко потресао, али 

разлози, 'Које hy покушати да овде из.1~ожим, иаређују ми дужиост, 
да потражи.лt ваше~а савета и ваше инструки:ије, пре него што бих 
ма шта предузео усљед горњег извештаја. 

Пре свега констатујем факт, да страдања хришћана, која наш 
Приштински консулат описује из своје, релативно ограничене зоне, 
постаје у целој Европској Турској, местимице можда у далеко већим 
размерама. Наш дипломатски агент у Софији: могао би о томе добити 
аутентичних података од бугарске владе, која о томе добија нај
'\'ачније рапорте и: из најудаљенијих буџака Европске Турске. 

Шта је узрок оваквоме стању ствари? Не би било праведно 
претпоставити, да га турска влада одобрава или чак изазива. Једини 
је узрок, томе, што је турск,а влада сувише -не.моhна, да држи Арба
-насе у шкрипцу, да управ.ља њима по својој вољи. Даља је истина 
да, осим иавике, и урођеие наклоности Арбаиаса за ајду'Чију и раз
бојииштва, има и један тајни агенс, }{оји са стране утиче на њих и 
њихове племенске старешине, да наставе зулуме над хришћанима, 

како би се у Европској Турској трајно одржавало анархично стање. 

Из тога излази, да никакав нов корак с моје стране не б.и био у 
стању, да ма кол.ико поправ.и ову ситуацију. Она би остала онаква 
каква је, и једини ресултат моје акције у том правцу био би тај, 
да Султан и његова влада, који су и онако због јерменског питања 
раздражени до највећег степена, дођу до уверења да ми (наш узви
шени господар и његова влада), и ако се показујемо њихови прија
тељ.и, хоћемо да се користимо њиховом тешком ситуацијом, да за 
нас рекламујемо једно право, које немамо, право интервенције, да 
наше заузимање погледа на евентуалне политичке догађаје у Маке
донији, којих се и они сами боје у скорој будућности. Када сам ја 
лане предао Саид-паши ноту о зулумима над хришћанима у Старој 
Србији (опет услед извештаја нашег Приштинског консулата), ја 
сам се бојао, морам признати, из горе изложених разлога, да је 
Саид-паша .неће примити, ил.и, да Ће је по прочитању вратити. Јер, 
ма колико да је наша нота била увијена у наше пријатељство за 
Турску, опет је факт наше интервенције био и у ноти, и у мојим 
усменим објашњењима Саид-паши и Великом везиру. Та је зебња 
била у толико основан.ија, што се господин Димитров, који је имао 
да изнесе много веће жалбе, него што беху наше ондашње, ограничио 
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само на неколике усмене примедбе, па и њих му је Велики везир 
категорички одбио. Кад је господин Димитров доцније на Порти 
сазнао, какву смо ми писмену ноту предали, он нам је сам казао, 

да просто не разуме како смо ми могли успети да Саид-паша прими 

онакву службену ноту. 

Доцније сам сазнао, да је Саид-паша од својих претпостављених 
добио да чује врло непријатних ствари за то, што је онакву ноту 
примио. С тога се бојим, да му сада поднесем једну много гору. 

Али, и ако сам сматрао за дужност, изнети вам разлоге, рад 
којих се бојим да наше поновно мешање у унутрашње послове 
Царства не буде одбијено на начин, који би могао створити врло 
мучан и непријатан енсидан дипломатски. Ја ипак увиђам потребу, 
да се нешто уради, и ако сам уверен, да од тога корака наши суна

родници у Турској не би имали никакве практичне користи, али, 
ја бих желео, да ту нашу акцију мотивишем на начин, на који 
турска влада не би имала шта одговорити. Тај би начин био, да се 
на прво место истакну незгоде, које за наше пограничне власти 
проистичу отуда, што ·ндрод, бежеhи од несносних ариаутских зу.љу
.м.а, .м.аса.м.а е.м.и~рира из Турске у Србију. То би био један ар~у.менат, 
који би нам. дао несу.м.њиво право да се .м.еша.м.о у ову сорту њихо
вих унутрашњих послова, али за то би треба.ља, да у дотич:ној ноти 
тачно изнесе.мо ко~а дана и .месеца, на којим тачка.лtа паше ~ранице, 

колико је фам.илија (или душа) и одак.ље пребе~ло из Турске у Срби
ју, те да .м.оже.л~о доказати, да је та емиzрација за нас постала прави 

ха.ља.митет. 

Изложивши преднаведено, ја вас молим, господине министре, да 
ми изволите послати своје мишљење, да ли би овај нови корак 
могли учинити, а да не доведемо у сумњу ни пријатељство његовог 

величанства краља за Султана, ни искреност наших релација с Пор
том, па, ако налазите да треба, онда вас молим за ваше инструкције 
и за тачне податке о броју турских Срба, који су последњих месеци 
пребегли од зулума у Србију. 

Изволите примити, господине министре, уверење о мом високом 
поштовању. 

Консулат Краљев. Србије у Прищтини 
Пов. N!! 43. 
7. маја 1895. године 
Приштина 

Др Вљадан Ђорђевић. 

Господину М. Богићевићу, министру иностраних дела 
у Београду 

Господине министре, 

У вези мојих писама од 22. априла о. г. Пов. N<:> 37, и 2. маја 
Пов. N2 42, част ми је послати вам опширан извештај о најновијим 
зулумима у овим крајевима, а нарочито у Гиланскоме срезу. 
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Досадашње зу.лу.ме he још повеhати досељавање .муаџерско~ 
о.лоша из nehcxe нахије. Како дозиаје.м, Арпаути староседеоци пећ
ске нахије npmnahe отуд све та.мошње мауџере (Арпауте бе~упце 
из Србије). Косовске aie и бе~ови спре.мају им веh куhе по хосов
ски.м се.љи.ма, њиховим чив.љуv,има. Кад се узме да су муаџери у 
пеhској нахији пај~ори и да њихове крађе и 'Наси.ља 'Нису мо~ли 
издржати ни пеhки Ар'Наути, те их сад ~оне из своје пахије, онда 
је јасно да је пате.м жив.љу иа Косову одзвонило. Та, данас на 
v,едо.м Косову, по се.љи.ма, 'Нема ви~ие од 1.100 српских куhа! 

Услед наредаба из Скопља, истина почела је потера на зулум
ћаре и качаке у гиланскоме срезу, али то иде врло споро и површно. 

Саме заптије који хватају, садругови су ајдука и обично не иду на 
она места, где се ајдуци скривају. Тако ~и.љански Арс.л,ан 11душ од 
Брезпице 1nо~одио се са Суљо.м, ка'Ч,а'Ко.лt ruз Ма-крета, да rz,a rнehe 
тражити и хватати, ако .му овај по.л,ожи 10 .л,ира, што је Су.ља и 
учинио. Истина, досад је у гиланскоме срезу уапшено неколико 
људи, али то су или Цигани са границе или ситни лопови Арнаути. 
Оне крупне и праве качаке нико не дира. Највеhи ајду'К Са.л,и Бис
.љах са 30 друzа п.ља'Ч,1Ш Горњу Мораву, а потера ia ие хвата, јер 
ia заштиhава Тајир aza, ЧЈ1д1i "ис.љахата" из села Будри~а. 

У ~илаиској кази nehe бити све дот.л,е мира док се пе похватају 
ови качаци и зулу.мhари: Сали Бисљах и 30 другова; брат Суље 
Лековића, Етем из Врабца, сада у Крменату, Али ага Сајит агин 
из Гиљана, Мустафа Сулејман агин из Гилана, Јашар из Робовца, 
Шериф и Маља из Бусовата, Самим муаџер из Трске, Узерат Леко
вић из Крмената, Суља Зекин и Ахмед Акшин из Макреша, Мехмед 
из Макреша, Тајир ага из Гогољевца (расељује Србе), Кокић Фетих 
и Сулејман из Гилана, Џема Селимов из Бусовата, Нуа Пољак из 
Бусовата, Јунуз из Бусовата, Рама из Блата, Зита из Ајновца, Ајдар 
из Бусовата, Мустафа и Адем из Кабаша, бив. пољаци; Ајдар и 
његов брат из Љубижде, Ибрахим Касумов мауџер из Ферићера. 
Фазлија муаџер из Косовице (Стрезовац), Качаци из Рамњана, седе 
у Витини, рођаци Амдије из Жегре и т.д. 

Но и то неће помоћи ако се њихови протектори у Гилану, аге и 
бегови, чланови исљахата оставе на миру. Јер ови су гори од качака, 
они их подстрекавају на зулуме, они деле с њима ћар, а за то их 
скривају у својим кућама или их ослобођавају из апса, када га до
nадну. То чини нарочито мифтија и Сулејман ага у Приштини, од чега 
су и стекли своја грдна имања. То ваља у првом реду спречити, као 
што искрено признаде мени и овд, мутесариф, као што сам вас имао 
част известити писмом мојим од 3. маја о. г. Пов. N!:! 42. 

У вре.мепу, када су Јер.мени веh скоро успе.ли да добију велике 
-к;онцесије и zаранције за своју .л,и'l./,ну и имовну сиzурност у '1./,етир 

виЈ1,ајета .ма.лоазијс1щ, - право би би.ло да Висока Порта обрати веhу 
пажњу и па си~урност у Косовском, вилајету. По моме скромноме 
мишљењу моменат је врло згодан попретити публикацијом свих доса
дашњих зулума у европској штампи, што би Порту, држим, једино 
могло принудити да се истински и стварно потруди да ових чуда 

и свирепстава нестане у овим крајевима. 
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Изволите господине министре примити и овом приликом уве
рење о моме одличноме поштовању 

Зу.ау.ми -новије~ време-на 

I. Ги.аапски срез 

Деловођа Консулата, 
И вап И вапиh 

Јунуз од Бусовата и Рама од Блата, дошли у Ајновце и били 
тамошњег коџобашу Стојана Стајића и то за то што Стојан није 
хтео да узме Јунуза за пољака. Били су га коцем на мртво име. 
Сад пљује крв. 

Пред Бајра.м, ·н.а 2-3 даиа дошао је Му.аа Дуршк са сувариски.м. 
'Ч.аушо.м, Мустафом из Приштипе у се.ао Јасеповик да npenohu. Ту је 
тражио и иападао жеие. Жеие и девојке разбе~.ае се у шу.му, ~де су 
остале три даиа, док царски таси.адар Мул.а иије отишао из се.аа. 

Исти Мула Дурак тражи и силом отима .м.ијуре (печате) од 
кметова, да их удари на молбу, у којој ће тобож кметови молити 
валију, да против Муле Дурака не предузима ништа, јер је већ 
оптужен. Печате отима и Зита из Ајновца. 

Зита из Ајновца срео поп Ниhу из Каменице на путу и узео 
му гуњ. Уценио га је са две меџидије још пре три месеца. 

Суља Зекин из Макреша отео 5 вепра, 1 јунца, 2 овце са јагањ
цима и 1 кошницу од Ђорђије Н. из Гоголевца. Свиње продао за 
4 беле меџидије и ако вреде 5 дуката. Пошто је Ђорђију опленио, 
овај заједно са Тодором из Гоголевца пребегне у Србију. 

Јунуз из Бусовата, Рама од Блата и још петоро седели у кући 
Тодора из Ајноваца и чекали га да убију. Тодор се сакрио у шуму, 
а жена је код куће морала да рани разбојнике. 

Сима Ђокић из Бушинце побегао је у Србију. 
Етем из Врабца тражи девојку Стевана Ристића из Бушинце, 

иначе ће убити оца. 
Живко Николић из Мигановаца пребегао је раније у Србију, 

па сад дошао натраг по свога вепра, три кошнице и кацу која вреди 
1 зл. лиру. Ајдар из Бусовата пресрео га, отео му све те ствари и 
још две беле меџидије у новцу. 

Сали Бисљах, до скора царски чауш, сада ајдук, који је извршио 
оно грозно убиство у сред уhумата гиланског, има чету 30 ајдука, 
скита по Горњој Морави и пљачка свет. Протектор му је Тахир ага, 
члан "исљахата" из села Будрига. 

У Клокоту :сали Бисљах отео од неког Трајка 3 златне лире, 
50 ока шенице. 

Сали Бисљах уценио је село Витину са 30 лира. 
Мустафа и Адем из Кабаша, бив. пољаци у Витини, приморали 

су сељаке те им ови све раде бесплатно. Осим тога узимају новац 
(1-2 лире) при свакој женидби и сватби српској. За "дозволу" да 
се Таска девојче из Витине удано у Врбавац, може венчати, узели су 
од родитеља девет златних лира! 

12* 179 



Реџеп чауш у Кабаwу и Јусуф чауш из Љубинце приморавају 
људе да им све послове раде џабе. 

У селу Грначру, убијен је Недељко Николић ђак из Скопља 
5. априла. Убица је 'качак, Ајдаров брат из Љубижде. Убица је попре
тио да Ће још двојицу убити из исте куће. 

У селу 'Љубижди други дан Ускрса, качак Ајдур из Бусовата 
тражио је ад баба Танке Вукиhа њену снају да силује. Кад је баба 
склонила снају, Ајдур је силовао бабу ад 60 zодина па сред двори
шта, 'Нд до~леду цела~ села. 

Срби Гиланци свако~ петка по Ускрсу излазе па извор Свичдољ 
у ~рупа.ма од 50-70 људи. Ове године чекао их је ту Сали Бис.њах 
са 19 ајдука, да их помлати. Срби чују да је он на извору и не 
изађу тамо. · 

Из се.п.а Ливоча код Гиљана ад 30 'Куhа српских расе.љило се за 
две неде.ље 20 кућа! 

Ајдар из Љубижде 1. априла о. г. пекао је једну жену из села 
Подгорца, уцењујући је новчано. Жена није имала новаца, већ га 
је замолила, да је не дира за који дан док не прода овце. Сада 
продаје овце, да плати уцену и да се спасе. 

Сали Бисљах уценио је Трајка Н. из Клокота са 6 т. лира, даље 
за већу количину брашна, масла, чарапа и платна. 

Сали Бисљах не уцењује више само Србе у селу, већ и у сред 
Гилана. Тако је уценио за већу количину еспапа протина сина, 
трговца. 

Сента Петковић већ је 10 година кособаша у селу Ферићеру. 
Ибрахим Касумов, муаџер из истог села, украо му је недавно волова, 
због чега је на тужбу Сентину уапшен. Сад, кад је изашао из апса, 
убио је Сенту из освете 31. марта на 1/2 сахата од воденице у 
Ајновцу. 

Први дан Васкрса, док је народ био у цркви у Каменици, муа
џери из Косовице у Стрезовцу упалили су кућу Арсе Стојановића 
из Бушинце. У мало што сва стока није изгорела, а и деца, јер је 
кућа била затворена. Муаџер Фазлија из Косовице учинио је то 
за то, шта he да от.ме 'Куhу Арсину и да ia на~ани на бе~ство у 
Србију, Још пред Вас'Крс тражио је сила.м да оре и сије Арсину 
зе.мљу. 

Качаци из Рамњана, муаџери, седе у Витини, убили су 2. маја 
једног Србина, до сада нами непознатог имена. Чауш хтео са :4 заптије 
да их уаnси, али је настао окршај. Један заптија (Приштевац) поги
нуо, остали се разбегли. Чауш се затворио у српску цркву, да се 

брани. 
Дејан, 30 г, син Стојана Столића из села Жегре, спазио је да 

Амдија, Арнаутин, чобанин из Жегре, пасе овце на његовој ливади, 
na га лепим речима позвао да одагна отуд овце. Арнаутин није 
хтео, већ је читав сат псовао Дејана ружећи га свакојако и псујући 
му крст и веру. Дејан се раж.љути и убоде га ножем мало, тако да 
је после три дана издравио. Дејан побеже у шуму. Рођаци Амдије 
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пођу да стигну Дејана, али се он изгуби у шуми, те они навале у 
село на кућу Стојанову, претећи да ће и одрасле и децу поклати а 
кућу попалити. Са качацима из Годанца нападну на кућу, излупају 
врата и пуцаху двапут на малог синчића Стојанова. Стојан се једино 
тако спасао, што се са робљем склонио у арнаутске куће, где је 
провео 24 сата. Затим оде у Гилане. Трећи дан после тога сукоба 
нађен је Дејан мртав на путу код Д. Будрига. Дејан се био склањао 
по шуми, па за тим бојећи се освете арнаутске склони се у Доњи 
Будриг код једног сељака Србина (сељаци не сму да га именују), 
где преноћи. То дочују Арнаути, упадну ноћу у кућу, приморају 
сељака, да им каже где се скрио )l;ејан и овај га им прокаже. Дејан 
је спавао у једној кошари, кад су Арнаути упали унутра. Њих 7-8 
падну на њега. Вежу га и кундацима истерају ван села. Вежу му 
руке, па га затим вежу за једно дрво и одостраг испалише на њега 
један метак из мартинке. Метак му прође кроз леђа и изађе на 
прса. За тим га одреше од дрвета и баце га на сред пута. Како је 
био везан, руке су му и по смрти остале скрштене. Донешен је у 
Гилане где је и сахрањен. 

Власт не чини ништа, а отац седи у Жегри стрепећи сваки час 
од даље освете арнаутске. 

Вредно је овде забележити да су ти исти Арнаути досад 12 пута 
палили кућу, сламу, стаје и жито истог Стојана, а његова сина 
Дејана три пут везивали и мучили по 10-12 сати у шуми. Једном 
су га у зиму држали 24 сата, везаног у шуми, од чега се после раз
болео од врућице и мало шенуо памећу. 

Сад ти Арнаути одричу убиство Дејана, већ још траже наплату 
за "пола крви" (за рањеног Амдију). 

Село Жегра и околна села пиште од уцена качака. Нема куће 
у тим селима, која досад није платила уцене качацима из Кара-Дага. 

II. Косово и Сириниhска жупа 

25. марта у вече напала чета Арнаута на село Горњу Гуште
рицу. Пуцало се дуго и рањен је Арса момче у воденици. 

4. марта убијен је Станисав син Ђорђија Н. из села Врбештице 
у Сиринићу. Убио га је Арнаутин непозната имена из Мушетишта, 
призренске нахије. Дошао је у Врбештицу да глоби и уцењује Људе за 
новац. Станислав није дао да му се отерају коњи, те га Арнаутин уби
је на место из мартинке. Сељаци Срби, пошто тамо носе оружје, на
вале на другове Арнаута и једног разоружају, вежу и доведу у Приш
тину, али убица утекне. Сад Арнаути из освете затворили све путеве, 
те сељаци не могу ни у шуму по дрва, ни у Призрен на пазар (јер 
се пролази кроз iМушетиште), те је село без 'пара, а порезу 'са 'нај
већом строгошћу наплаћују. Стока не може у поље, те липсава од 

глади. Врбештица има 70 српских кућа. 
Дали су мутесарифу приштинском три арзовала, молећи да ово 

vпсадно стање од разбојника престане али без вајде. 
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Качак непозната имена, који је уједно и механџија Старог хана 
у Робовцу на Косову, украо је читав буљук (чопор) оваца а убио 
и једну Српкињу. 

Непознати Арнаути, одвели су у планину једно дете и старца 
чобана, Србе из Сибовца на Косову, приштинске нахије, као залогу 
за уцену од 20 лира. Ако село за 10 дана не исплати уцену, претили 
;;у да ће убити заробљенике. Одвукли су их чак у пећску нахију, 
но домаћин Арнаутин, у чију кућу су заробљенике догнали био је 
толико човечан, да је сам са својим друштвом вратио заробљенике 
у Сибовац. Чује се, да се један од зликоваца зове Ран Секиш. 

Анбаша Керши у Грачаници уписао је 23. априла о. г. кмета 
Цану и протођеру (бирова) Аксентија у одбор манастирски за то, 
што му нису хтели да домаме једну Српкињу - девојку, за коју 
је нудио 4 лире и хтео да је турчи. Осим тога, и за то што му нису 
хтели да доведу жену, Српкињу, да спава с њом у манастиру, а за 

коју је нудио једну лиру. Арзовали нису помогли. 

III. Колашин 

Пред Васкрс на три недеље умро је поп из села Рајаца у Рогоз
ни. Арнаути га ископали, свукли мантију и све, а леш бацили псима 
на пут. 

Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 
Пов. Њ 102. 

Господину 

Приштина, 12. новембра 1895. године 

Господину Стојану Новаковићу, председнику Министарског 
савета, министру иностраних дела, итд. итд. итд. 

Београд 

Господине министре, 

Имао сам част да примим ваше писмо од 5. овог месеца Пов. 
N2 1464. 

Односно предмета зулума ја сам изабрао овај пут: за веће ствари 
и теже, обраћам се Посланству, за мање Консулату у Скопљу, а за 
оне, које се свакодневно дешавају посредујем по могућству сам 
код овдашњег мутесарифа и у многим случајевима помажем доста. 

Све зулуме међутим прибирам, да их у четворомесечним или шесто
месечним извештајима саопштим вами. Отуда нисам од маја месеца 
подносио извештај, тим пре што сам сад очекивао, да се заврши 
прибирање порезе, којом приликом се врше увек најгрђа насиља. 

Од најгрђих насиља тасилдара (збирача порезе) без сумње прва 
су она, која врши Мустафа Чауш. Ове године приликом збирања 
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порезе у Гуштерици, он је у месецу јануару дотле дотерао, да је 
неколицини свукао гуњеве, умочио их у воду, па тако мокре наву

као на људе и метнуо их да стоје на једној узвишици, док се на 

њима не исуше гуњеви. Са.м .мутесариф запрепастио се од оволико~ 
зулу.ма и 'На .моју преставку с.ме'Нио је од.мах Мустафу Чауша, али 
- Мустафа Чауш рођак је мифтијин и, разуме се, да је и против 
воље мутесарифове одмах за тим понова постављен за тасилдара. 

Мустафа и ове године чини најгрђа насиља, тако да је више 
досадио но сваки најгрђи хајдук, и ако је Мустафа преставник 
власти. Он туче људе као стоку, па често само од беса. Тако је 
истукао Ј ефту Миленковића из Добротина и ако Јефта није дуговао 
порезу. - 29. октобра, кад је било крштење мога детета у Грача
ници, био је тамо и Мустафа Чауш. Кад смо ми отишли из Грача
нице, Мустафа de просто из обести, из ината, из iћефа, истукао 
двојицу, Танаска и Јована, говорећи: Мислите, ако је консул био 
овде, то ве ја не смем да тучем! Он не само да туче људе, но их и 
свлачи. У Гуштерици је свукао, по овој ладноћи, неког Симона 
Живића све до кошуље и узео му хаљине, док му не донесе овај 
19 гроша, јер толико је дуговао порезе. Онај је го ишао од човека 

до човека и просио по 10 и 20 пара те је набрао 19 гроша само да 
може узети хаљине и обући се, јер би промрзео несретник. Мустафа 
Чауш још овако тера ше~у са ови.м бед'Ни.м 'Народо.лt. Оп покупи по 
седам и осам свирача из раз'Них села па са њи.ма заједно иде у село 
у коме има да збира порезу и разу.ме се сељаци .морају по 'Неколико 
дана да хра'Не и ~осте и ње~а и свираче, док он збира порезу. Сви
ра'Чи .му свирају, а сељаци морају сви да се сакупе и да дубе; па 
их ·ч,ак уз свирку и туче. Тако је радио у селу Сливову; Но једно 
његово насиље превршило је сваку трпељивост. На Св. Ђурђицу, 
3. новембра, дошао је у Грачаницу да хвата оне, који му дугују 
порезу. Међу дужницима било их 7 или 3, који су били у цркви 
на служби, а од ових троје или четворо, који су и славили, па су 
донели шеницу и колач у цркву. Све те људе он је изазвао из цркве 
и потерао их је у Приштину у хапс, дакле и оне, који су славили 
и којима су шеница и колач остали у цркви, а они остали у хапсу. 
Ја сам одмах о томе јавио мутесарифу и преставио му ову ствар 
као сувише тешку, са које ће настати зле последице само кад се 
ствар сазна у Цариграду. Мутесариф је до душе и сад по други пут 
сменио :мустафу 1Чауша, али га не сме казнити и не само то, већ 
је више но извесно, да ће Мустафа Чауш опет бити постављен за 
тасилдара, а што то већ није, има се благодарити осуству муфти
јином, који се више од десет дана бави у Гилану и Феризовићу. 

У Морави тасилдари такође врше разна насиља али је најгрђи 
насилник тамо Аћиф, Амет агин син из Гилана. Од њега стрепи и 
варош и сва Морава. Убиство, које се прошле године десило, није 
ни мало веће дело од гнусобе, која се десила 7. јуна ове године. 
Toia дана је поме'Нути Аhиф дохватио и силовао си'На ~илапско~а 
проте и разуме се уз припо.моh саме власти и претње разбојпика, 
који су ње~ови савезници, осујетио је сваку истра~у. Сведоци, који 
су очима гледали ту гнусобу на делу и ако су били готови да по
тврде догађај, нису смели, јер им се животу претило. Тад се прота 
обратио депешом и на самога валију и разуме се, није било ника-
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квих последица, или боље рећи, била је то последица, да су хајдуци 
разрезали проти рабош т.ј. извесну суму новца, коју им мора по
слати. Како прота нема тај новац да да, не сме нигде у нурију {no 
селима) да излази већ од два до три месеца. 

Исти Аћиф је зимус упадао у !дућан 1Тинке Катанића, кад [је 
његов синовац, дете, био сам у дућану и х'тео ·то дете Да iосрамоти. 
Он је юрајем априла ове године покушао .силом да ~одвуче у шуму 
девојку Магду из села Рујановца ;и да је силује, ·те се дигло цело село 
и оаасло је. Из освете пре.ма селу, 'он се 'диzао fu исекао лозе (вино-
2раде) v,елољ се.лу. 'Он је зимус у iистом ·селу развалио R:yhy 'неке 
Стамене и упао унутра те силовао невесту Чолку. У опште обест 
ово~а А'hифа је нечуве-на, .али .му 'Ни власти rне .мо~у 'Ништа, u.11,1,1, боље 
реhи, штите ia. 

У Морави су увек честа насиља слична овима. Тако, Ајдар Бу
совата огласио је, да је извесна девојка Таска из Рујановца његова 
и прети пушком ако се ко усуди да је проси, па поручује и самим 
родитељима, да је то његова девојка. Тако и Суља Зекин покушао 
је да силује Стојанку, жену .Стајка Миљковића из Глоговца и пушку 
јој је држао :под грлом, кад се сакупило 1село и :спасло )е. Исти тај 
Суља Зекин, који у сваком мом извештају о зулумима заузима нај
пространије место, натерао је силом .и батином три ·села {Головце, 
Гиrановце и Робовац), те су му кулучили на њиви. ! · 

Од 'насиља увек највише страда Морава, а крађе су нарочито 
тамо безбројне. 

У Фериhејч уби.ли су прошле 2одине извес-но~а Васу .и за њим је 
остао брат Се1"tта, ко.ме такође прете. 'Да 'Не 'би !по~инуо, Сента -не 
из.лази из куhе, па да би ia изазвао из куhе разбој-ник се lоб.лдчи у 
заптијске (жандармске) хаљи-не и долази у се.ло те зове ',Се'Нту, вели, 
зове ia ка_ј.мака.м у 1Ги.лаие. Сеита _је познао разбо_јника ,и :није c.,iteo 
изаhи. Колико је ово дрско са.мо по себи, 1још је веh.ма и ,с то~а, што 
се .може са сиt,ур-ношhу претпоставити, да _је разбојнику какав зап
тија и пријатељ позајмио хаљине. 

У :мосаре село упали су Арнаути и опљачкали кућу Арсе Макси
лювићд. Арсу су најпре везали и тукли га, ,па онда опљачкали целу 
кућу и при поласку, просто од !беса, убили .му стару .,~шјку. Нити 
Арса сме да ·тужи, нити власт покушава какву 'истрагу да чини. 

Тако исто у селу :криљеву Арнаути су тукли неког Нику Је
лениног и iузели .му сав новац, који је једва прибрао да порезу на 
време плати. Ариаути у Морави увек иду 'На 'Неко.лико да'На пре по
режџије, те збирају си.лом новаи,, који је 'Народ 'припремио да да 
цару. Ако 'Не 'Нађу 'Новац, 'О'Ни узи.мају стоку, коју је сиромах .спремио, 
да прода за 'порезу. Тако ·су месеца јуна 'узели Стајку од Ајновца ко-
билу, тако исто октабра Пери Бузаку из истог села. ' 

На 'Косову тако исто 3. новембра 'отео је 1Али IМраки-н си'Н 100 ова
ца Стевану Ми.лова'Новиhу из Бабљака; пред Митровдан похарали су 
у Липљану Мату Палића и пуцали .су на њега; у почетку октобра 
украли су Мартину Н. из Чаглавице један јарам волова; при крају 
октобра украђена је Вељи Перићу из 'Липљана 'једна кобила и три 
вола; у половини октобра отели су 'један јарам 'Волова Митру Чорпану 
из Брејса; у исто време iПани Јефтићу из Чаглавице украђен ;је један 
јарам волова и једна кобила; крајем септембра Дели Н. из Топличана 
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украђене су две кобиле; почетком новембра украђене 'су све пчеле 
(трмке) Петру Ђорђевићу из Липљана. И у iопште таквих крађа је 
безброј. На њих је !народ толико већ навикао, да ретко 'долази и да lce 
жали, јер зна да тако "ситне ствари" неће нико да погледа. 'Те крађе, 
шта више, пису ,оби'Чnе 'Крађе, !веh је 'то јавно оти.мање, 'које дотле 
веh иде, да се пре -недељу дана .па при.мер, искупило једно двадесет 
Арпаута и отишло ,да опља'Чка ·село Ску.љапово. Опколили су цело 
село .и пуцали. Среhо.м, у сељака било је пушака, те 1су се бра-нили 
и тако се спасли; 1-но разу.ме ·се, -не смеју се власти ;тужити, јер власт 
пе би хајдуке ~опила, веh би сељаке 'тешко коз-нила зато што и.мају 
пушке. Таквих је случајева често било па 'се 'сад сељаци више не сме 
да туже. 

Стара Приштина у целини 

Од већих злочина 1на Косову убијен је у почетку јуна Жива 
Милић и то ;код !самог Феризовића. Шта више, убио ia је 'Чауш, који 
ie поставље'Н да :пази 'На си~урпост становника. ~ ~убио ia је што је 
Жива узео за же'Ну извесну 1девојку, ~коју је ~'Чауш .м,ислио себи да 
при~раби. Тај се tчауш одметнуо за тим у хајдуке али се није крио 
по планинама, већ слободно iи јавно 'шетао, јер га власт није гонила, 
ма да је отац убијенога Живана подносио 'и lовде и валији у Скопљу 
тужбе. Није учињено ни најобичније ислеђење по очевим !тужбама. 

Септембра 11. убијен је опет ~код самога Феризовић.а Милан Слав
ковић ·трговац У.. Феризовићу, na 'ни по овоме делу ништа није учи
њено и ако се родитељи жалили. 
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Салија пољак у ~иnљану, такође iВрши насиља, са којих га је 
ућумат и ·хапсио али юдмах !И пуст:ио. Тако је тамо истукао неког 
Милу Дебељковиhа да му је оставио !модрице по телу. Те је модрице 
и доктор прегледао и власт прегледала али зато ипак Салија и даље 
седи у .Липљану :и ~оће Милу да убије те сад овај јадник не може 
.ца остане већ мора да се сели. 

Коњушки господар Мехмед ~агин 1син 'Са револвером у руци вади 
десетак и за сваку ситницу подмеће 1га људима 'Под грло. 12. овог 
месеца хтео је и да убије Јована Сикташа, \да га није жена одбранила. 

То lce !све не дешава само по селима, но 1и ювде у Приштини. 
Почетком :овог месеца напали су у Приштини на сред чаршије Сте
вана Рис>rаћијевића, тукли 1га 1и хтели су да га убију. Власт није ни 
мрднула, а Стеван није смео :НИ да се .тужи. У исто време истукли 
су Турци на чешми младиhа !Милана Костића и овај 'отишао да се 
тужи, и tразуме 1се њега rcy (Милана) ухапсили па је ено 'И сад сtош у 
хапси јер he они донети сведоке да је "псовао веру :турску". Стојан 
Аритоновић један од првих трговаца Приш:тевских ево веh Две године 
по целу lнoh 1седи ,са \пушком и чува децу, јер ~му прете убиством !И 
врло често покушавају 'да му нов.у упадну у :кућу. Не само .што ноћу 
у кући ни:ј.е сигуран, но ни 'дању ~у дућану, у 'сред чар~ије; те је 
.морао да ,по~оди под месеч"Ном ,платом Арпаути'На, ;који no цео ,даи 
седи 1с њим у дуhа'Ну ;и 'Чува 1ia, 11/ вече ia 1отпраhа од дуhа'На до куhе 
•л. 'води у дуhан. Жалио се овдашњој :Власти, Жалио се валији али му 
све не помаже, ;он 'И lцаље живи таквим несре'тним животом. 

Колашин: пак у митровичкој нахиј:И још је на најгрlјим мукама. 
Ја сам у прош.mом iмом извештају изнео читав ред .злочина, насиља И 
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пљачкања, КОЈа су тамо вршена; изнео сам :и покушаје, КОЈе Је власт 

учини.ла да 'разбојнике !похвата; и од 'како се тада власт вратила 
без успеха, Ко.1~ашии 'је једиако затвореи. Нити ко из Ко.пдшииа сме 
да ,сиђе 'У Митровицу, иити ,ко из Митровиц~ 'сме отиhи ,у \Ко.п.ашии; 
'Нити може 'Ко ~од Колашииаv,а ,продати ~пити rкупити, а 'власт qцх; rрав
нодушио :оставља :себи сами.ма. Уцењују ·их хајдуци, п.љачкоју 'НХ, а 
оии ие r..мoiy да ,оду i'Ни iна суд :аа се ,туже. Све 1су :U.лi друмове затво
рили tсајдуци, и тако iпрекииули ·везу са сви.м,а !страш~ма, ~е ии lдо 
.м.еие .пе .м.о~у да iдопру. :то што чине !све~а су два хајдука Щабаи Ко
прива и Мусејии !Делиh 'са својим родбипа.м,а. 1 

Уз 'онај ·случај који сам ;напред !Навео о >rоме како је разрезан 
рабош на проту :гиланскога и како 'тога ради он не може ни 'у нурију 
,па изађе, :Иде :.И ~лучај са nопа Арсом из Каменице. њ.ему су разре
зали: 15 1лира iхајдуци и кад ;није могао дати пуцали су на 'њега. Сре
ћом :га iНИСУ погодили, али !се и он сирома сад крије. 

Но више него овакви .случајеви, нашој вери :грозн једна друга 
врста злочина, ·Која заслужује нашу највећу пажњу и енергичне ко
раке код Порте, эа rкоје ,сам се 'ј.а већ обратио молбом :Нашем посла
нику у Цариграду. 'Ьви су злочинИ 'утолико карактеристичнији што 
се у ЈЊИМа огледа извесна !намера, која се :на 'жалост и постизава. 

За 'ttenynиx 'Четири месеца :разбијене су и оп.љачк,апе су три цркве 
паше !У Морави, U С'КОрО fМ,и 1СТиЖе ~лас да Qe 'ГО пOCTU'lJ/,0 U Четврту. 
Најпре је у ав~усту .лtecev,y опљачкаиа црква у Ка.меници. Чим сам 
чуо преставио сам ствар мутесарифу, 'молећи га, да 'одмах 'предузме 
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кораке. Он de то :и учинио и ухапсио :Извеснога мухаџира за кога се 
доста извесно знало, да је извршио ово дело. Но разуме се. после 
месец дана овај је пуштен и већ 22. септембра {дакле од.мах посде 
ње~овт, пуштања) опљачкапа је црква у Шипашпици, разбијепа су tjoj 
врата, одпесепа су 'Ка'Ндида, 'КЊи~е, по-крха'Не и-ко'Не ·итд., а за 'тим, 
то што власт ништа није Предузела, 20. октобра опљшчжаиа је па 
исти пачип и црква у Божевцу. Сад већ чујем да је 2. овог месеца и 
у Ра'Ниду~у опљачка'На црква, али 'ова последња вест још се није 
rштврдила, ма Да ваља 1веровати пре 'да је истинита но Да није. 

Ја ~сам одмах ствар преставио мутесарифу и \он је обећао Да 
учини све што је могуће, али овај честити ~човек, у исто време при
знаје, да он ;не 'може и не сме бог зна шта да предузме. 

Извештавајући вас о свему овоме, господине министре, мени је 
част и овом приликом молити вас, да изволите примити уверење о 

мом одличном поштовању. 

Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 1 

Пов. N!! 104. 

Господину 

В. Консул, 
Браш~сдав Нушић. 

Приштина, 20. новембра 1895. годин~ 

Гоеподину Стојану Новаковићу, председнику Министарског 
савета, 'министру иностраних дела, итд. итд. итд. 

Београд 

Господине министре, 

Међу овдашњим Арнаутима у нахији и у вароши влада грозна
чава узбуђеност. 1Какви све гласови Допиру до њих из Цариграда или 
Солуна, није ми познато. Опи су стратио забрипути и пепрестапо се 
по 'Џа.мија.ма до~оварају. После таК'ВИХ договора поједини, који међу 
Србима :Имају своје пријатеље 1r,r познанике препоручују овwма при
јатељски, да 'се чувају. На једном од таквих договора вођена је реч 
и о томе, кюю би '11ребало убити мене, проту овдашњег и jo:u седам 
или осам лица. Појединци су ми већ препоручивали, да се чувам. И 
једна афера, која се ~скоро десила, показаће најбоље страх Турака. 
Пре две-три iuедеље ~ишао :са.м .удицом са женом ·и, у један .мах изађе 
један хоџа на сред удице и препречи .ми пут, сав успдахирен, -крвавих 
очију и падраже'Них живаца. Оп ,.ми ~узвикпу: "Од 1тебе .hе.мо почети 
да ,'Коље.мо!" Чаршија lкао да је ,очекивада да за ови.лt од.лtах и.ма да 
поч'Не што ~од, позатварада је од.мах дуhапе и - ,ја верујем да писа.м 
био са жепо.м, да би заиста то.м придиком и бидо че~а. Разуме се, 
сутра дан, као што обично Турци ·чине, прогласили 'су, да је тај хоџа 
луд. То је и власт прихватила, па га је притворила, а после три че
тири дана пустила, >ге је ту скоро и 'по други пут изазивао ме на сред 

187 



улице. Међутим сазнајем, да lje он упућен Аа то чини не 1би ли се 
какав скандал изазвао. 

У опште Турци су према .Србима тако понашају, да се ваља бо
јати скорих, врло неповољних догађаја. Ту скоро су се у џамији 
заклињали, да прекину све везе са Србима, да онога, :који само разго
вара са Србином, сматрају 'као издајицу и ђаура. После те заклетве 
нико у Консулат не сме да дође и сам терџуман мутесарифски, који 
је имао посла, морао 'је да :се крије и 'замеће траг, док је ушао у 
Консулат; нико од Турака не свраћа у дућан Србину нити му успет 
реч проговори. Зато што 'терџуман пашин предаје у српској школи 
турски језик, називају га ђауром и ту скоро деца из турских школа 
почели су да га камењају. 

У опште је стање такво, да ,сваки дан, који 1прође, ја бројим у 
добивене дане и од неколико дана већ се решавам да склоним своју 
породицу у Србију. 

То стање погоршала су још и извешћа нишког консула турског, 
да, познати вам Билал-ага носи из Србије оружје за овдашње Србе 
и сад је 1већ узбуђеност ту на .'вршку и ја 'не знам шта је то што је 
и до данас одржало мир и главе хришћанске на раменима. 

Мени је част замолити вас, господине министре, да будете добри 
обра·тити пажњу надлежних на ово стање, нека би за времена преду-
предили оно што ће после тешко моћи. 1 ' 

Изволите примити, господине министре, уверење о мом одличном 
поштовању. 

Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 
Пов. N!! 107. 

Господину 

В. Консул, 
Бранислав Нушиh 

Приштина, 24. новембра 1895. године 

Господину Стојану Новаковићу, лред~еднику Министарског 
савета и министра иностраних дела, Итд. итд. :итд. 

Београд 

Господине министре, 

За ово само неколико дана од мога извештаја Пов. N!! 102. од 
12. :овог месеца, па већ један читав низ 'зулума и недела имwм да вам 
саопштим. 

Претерана оскудица у новцу, која се од две-три године на овамо 

осећа, највише је 'учинила ваљда, те су ове јесени Арнаути као 
~.1~адни вуци спустили се у равницу косовску и пљачкају .~де шта 
стижу. Не.ма ноhи да се ие деси 10 до 12 крађа :и от.м~ща. Преко два
десет села спремају ту:ж~бу у којој моле власт за заштиту. 
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Најбољи до.маhи'Ни иа Косову rседе затворени ;У својим куhа.ма и 
не с.ме да излазе ии послове да врше. Тако: Раденко из Јанине Воде, 
на кога су и пуцали ,18. овог месеца; тако Станоје Враган :из Црвене 
Водице, на кога су такође пуцали, тако Јорга из Чаглавице, на кога 
су пуцали 19. овог месеца; 1па тако И Симеун из Батусе. 

Сви су ови људи затворени и ни~де се не мичу. Поменутом Си
меону из Батусе отели су 'Коња и хтели 'да га убију. Браћу му ухва
тили у планини и испребијали их, па затим уценили са 10 лира. 

Отмица и пљачка иде дотле 'да и одело са људи отимају. Тако 
је 18. ов. месеца Абдула из Ораовице скинуо гуњ у сред села Рајку 
Смолушанину из Добротина и једва га после чауш одбранио; Недељ
ковог сина из Горње Гуштерице свукли су голог, као од мајке рође
ног и узели му хаљине. 

Па крај свих тих недаћа, Мустафа Чауш, о коме је толико много 
речи у прошлом мом писму, продужава своје зулуме, 'Као преставник 

в.1~асти. Ои са 1.15. душа иде то ;сели.ма ;и ,збира порезу. Тако на пример 
у #ово.ме Се.л,у /и.ма све~а rседа.м <куhа, 1а он 1са 115 људи долази да 
збере порезу :од ,тих ~седам куhа. Свих тих 115 .људи седе no неколико 
даиа у се.л,у и се.п.о ЈМОра да их храии. ;то иије !збирање порезе, веh то 
су теревепке, које Мустафа приређује, ijep (се rno 1цео дан и по це.п.у 
ноh :једе и ,пије, зур.п.а свира u ,пушке се ,.меhу. Сељаци морају најбољу 
стоку rда им кољу, (јер иа 1пр. iY 'Ливађи Мустафа јје хтео да убије 
кмета што .му није добру вечеру :направио те !сиромах к.лtет ~ сад 
лежи бола'Н од страха. Осим то~а !Мустафа 1тера и /'Нечувене hефове. 
Он на пр. води собом и јед'Но~ кера, .коме ,сељаци морају 'Нарочите 
ручкове и вечере да праве; то~а ~кера ..морају сељаци да 'водају као 
коња (тако је натерао Аксентија Сто.п.иhа и 'Неко~ Весе.п.ина у Гра
чаиици, да му водају пса), а осим :Го~а, 'да би lce кер 'вежбао за .п.ов, 
Мустафа :пушта .људима свиње из обора, 'Које ,кер ~они преко по.ља 
и 'Које бедни сељак ,за тим ['Ни'Кад 1пе :.може да :ухвати. Више не~о све 
то Мустафини су људи ,чак покуша.1~и и једну жену у Грачаници да 
осрамоте, кад јој f,м,уж није био 'Код 'nyhe. 1 

Мустафииа )з.п.а рав'На су онима, ,'која 'су се дешава.п.а прошло~а 
века и преко 25 се.л,а пиште и стрепе од ње~а; помоћи им пак нема; 
власт не сме да им помогне, јер је Мустафа муфтијин рођак. 

Ја сам Мустафу оптужио мутесарифу; да ли ће што помоћи не 
знам. Највише, што ће ваљда моћи да учини мутесариф, то је да га 
премести на другу коју страну, али то значи спасти 20 села, да би 
других 30 пропиштала. 

Изволите примити, господине министре, уверење о ,мом одличном 
поштовању. 

В. Консул, 
Бранислав Hywиh 
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Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 
Пов. Ng 111. 

Господину 

Приштина, 9. децембра 1895. године 

Господину Стојану Новаковићу, председнику Министарског 
савета, министру иностраних дела, итд. итд. итд. - Београд 

Господине министре, 

Писмо моје од 12. прошлог месеца Пов. NQ 102. 'завршио сам ре
дом зулума, којима је намера пљачкање православних цркава. По тој 
ствари паро"Чито ја fса.м 'се обратио !U ~осподину пОСЈ1,ани'Ку у Цари
~раду, и ~од 'ње~а •сам добио пис.мо, 'Којим ми јав.ља ово: "ЦарС'Ки .ми
нистар спољних посЈ1,ова ТОЈ!,и'Ко се интересује за спре'Чавање сди'Чних 
зуЈ1,у.м,а ;да је !сам [тражио lод мене беЈ1,еш'Ку о разбијеним и 1оп.ља'Ч'Ка
'Ни.м -црк,ва.ма, 'Коју iса.м, ffttY !од.мах и ~редао". 

Но ни до данас rнису противу разбојника никакви кораци чињени, 
нити су какве наредбе стигле, које би то 'строго налагале. Шта више 
од тога доба опљачка;не су још две цркве и тако до данас за четири 

месеци опљачкано је пет црквава и то: 
у августу у Каменици, 
2. септеМiбра у Шипашници, 
20. октобра у Божевцу, 
2. новембра у Ранилугу, 
7. децеМ!бра у Петровцу. 
Данас сам наново замолио господина посланика за најживље деј

ствовање, јер 'како се види да је nљачкање цркава нека организована 
намера, то Ће у скоро наш народ у Морави остати без цркава. Част 
ми је, господине министре и ;вас замолити, да будете добри преду-
зети специјално за ову врсту зулума нарочите кораке. · 

Изволите примити, господине министре, 'уверење о мом од.личном 
поштовању. 

Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 
Пов. Ng 114. 

Господину 

В. ~онсул, 
БранисЈ1,ав Нушић 

Приштина, 12. децембра 1895. године 

Господину Стојану Новаковићу, председнику Министарскоr 
савета, министру иностраних дела, итд. итд. итд. · 

у Београду 

Господине минис1тре, 

У :свези :са мојим писмом од 9. овог месеца rПов. Ng 111. (Пов. 
Ng 110), част ми је известити вас, да је крајем октобра опљачкана и 
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црква у Ропотову, Гиланској кази. Мој извештач пропустио је о томе 
,па ме извести остављајући да ми усмено каже кад дође, те отуд и ја 
нисам о овоме на време вас известио. Према овоме за четири месеци 
опљачкано је шест цркава. Према овоме још свега две цркве (Кор
мињане и Доморовце) остале су ненападнуте у целој Морави. 

Власт никакве кораке не предузима па ни саму истрагу не води 

и ако сам ја све преставио мутесарифу, па сам му данас дао и списак 
опљачканих цркава и име насилника, који са дружином то чини. 

Изволите примити, господине министре, уверење о мо юдличном 

поштовању. 

АС - МИД ПО - А/1 - 1895. 

В. Консул, 
БрапuсЈ1,ав Нушић, 
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Ciiucaк cpiicкux учиiйеља на Косову 1896. године 

Трошак око. школа у Приштини 

Број Име и презиме Звање Боравиште 
плата на 

з месеца 

1. Стојан Капетановић учитељ Приштина зоо 

2. Босиљка Капетановићка 250 
З. Јанићије Ђурђевић 175 
4. Христина Ђурђевићка 200 
5. Петар Поповић 125 
6. Михаило Јовановић 125 
7. Јосиф Поповић Митровица 175 
8. Марија Поповићка 175 
9. Јанићије Славковић Вучитрн 175 

10. Даринка Славковићка 175 
11. Јосиф Спасић Дубоки Поток 125 
12. Сима Михаиловић Гиљани 180 
lЗ. Љубица Михаиловићка 200 
14. Трајко Ковачевић 250 
15. Данило Катанић 200 
16. Лазар Станимировић 120 
17. Јеротије Елезовић Девич 120 
18. Дена Дебељковић Липљан 240 
19. Андрија Трај ић Каменица 75 
20. Трајко Васић Витина 100 
21. Ђорђе Поповић Дом ор овци 90 
22. Петар Јовановић Корлињани 100 
2З. Давид Парлић Неродимље 100 
24. Недељко Миљковић Гуштерица 175 
25. Трпко Стојановић Грачаница 200 
26. Марко Синадиновић Гиљани 120 
27. Станоје Рашић свештеник Приштина 180 
28. Антоније Никшић Феризовић 120 
29. Фртунић, прота домаћин Девич 90 
зо. Живко Фртунић агент Вучитрн 90 
Зl. Стеван Марковић књижар Приштина 125 
З2. Манастир Девич Девич 125 
зз. Никола Недељковић агент Приштина· 60 
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34. Јован Лазаревић 30 

35. Петар Јовић 30 
36. Благоје Јовановић 120 
37. Терџуман приштински 120 
38. к. Трај ића породица 60 
39. Велимир Јовановић учитељ Вучитрн 210 
40. Јелена Јововићка 140 
41. Стерђа Ставрић Петровац 125 
42. Манојло Алексић Штрrщи 100 
43. Петар Димитријевић Вучитрн 200 
44. Јован Стевановић Ранилуг l5Q 

45. Стеван Бојковић Приштина 300 
46. Апостол Поповић Добротин 90 
47. Издржавање 10 питомаца из Приштине 450 
48. Ванредни трошкови 500 

49. Манастир "Дубоки Поток" 62.50 
50. Наотварање нових школа у 

Сиринићу и др. местима 250 
51. Издржавање 10 питомаца (по 50 д.) 150 
52. Поверенику Приштина 120 

На 3 месеца 8.292,50 
Годишње 33.170 

АС - МИД ПП - 51 - 1896. 
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Писма Бранислава Нушића Сiйојану Новаковићу 

Ј 896. године 

Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 
Пов. N!! 6. 

Господину 

'Приштина, 20. јануара 1896. rодине 

Господину Стојану Новаковићу, 1Председнику Министарскоr 
савета, министру иностраних дела, итд. итд. итд. 

Београд 

Господине минис'тре, 

Доба зу.л,у.ма је юбичпо у про.л,еhе, -кад парод из.л,ази у поље да 
ради, или у јесеп 'Кад је сеља'К од 1сво~а труда допео (Коју пару 'са 
пазара. Ове ~одине, 'Као nи'Кад до сад, зулу.ми трају и пре'Ко -целе 
зи.ме и пе.ма дапа да 'се што пе деси. Ка'Кво ;ffe тек пролеhе ~бедпи 
иарод доче'Кати, кад .му је оваква зи.ма. 

Ко.лдшии још иепрестаио стење под иасиљи.ма чувеио~а Шабаиа 
Коприве и Хусејииа Делиhа. 

Шабаи је ·нд при.мер разрезао порезу у селу Се'Н.до (један сат од 
Митровице) Вукашину Јефтићу 14 лира, Мирку Јефтићу 4 лире и 
Николи МитовиЋу 4 лире. Тако и у селу Дољанима Вукаилу Ата
насковиhу 5 лира, Зарији Радовићу 2 лире и Вукадину Марковићу 
2 лире. Сви су ови јавили то власти, али власт избегава и да чује то. 
У селу Сендо кад је дошао човек који је донео од Шабана абер за 
глобу, десио се ту 'чауш са шест заптија па !Чим је сазнао у којој је 
цељи дотични дошао, побегао је из села са заптијама заједно да не 
би морао код ·суда /ШТО тврдwги 'као сведок. 

Оси.м разрезивања порезе Шабаи и ње~ови људи 'Непрестано 'кра
ду Колашии. :У селу Резалу украђене су Милошу Вучићу четири 
краве, у истом :селу од разних лица четири коња, у Варагама, Арсе
нију украђено је девет грла говеди и све из куће (тепсије, котлови, 
ћебад итд.) па више него то, ·ндређе'Но .му је да :се исе.л,и. ' 

Кос'Ги Н. из села Превлака Јусејин је отерао сву стоку (девет 
говеди и једну кобилу), :а у истом селу Цветку 30 коза и оваца. 

23. новембра срели су Арнаути попа Јована из Дубоког Потока 
свукли ra с коња, тукли га и отели му коња. 
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У опште Ко.1~ашиu !не .м.оже да ди~uе ~.1/,аву са тих 'uасилни'к:а Ша
бана и Хусејина. Народ се жалио и кајмакаму и мутесарифу и валији, 
но разуме се да му то није помогло, јер сви хајдуци у ови.ч краје
вима имају своје заштитиике у самим вароши.ма и то људе знатне, 
виђеuе и .људе 'Који 1су !l{ЈlдНови .меџ.1/,иса и судова. Такви су заштит
uици хајдука иа пример у Пазару Дауд бе~, у Сени~~и Спаховиhи, 
у Пеhи ,Му.1/,а Зекиu брат, 'Кад ou .сам !uuje у Деhи, у Призрену Хај
рула aia, у Митровици Мемед aia Ћа.мил и Јаја aia, IY Вучитрну Ајдар 
aia Маџуп и Ћа.м.и.п. aia, у ГUJ/,auy Шефх,и ефендија" Хусејин aia и 
Са·ит aia, а у Приштиuи муфтија, :Сулеј.маu aia и Јусуф Фетах. !У 
њихови.м. су рукама 'КО'НЦи /и 1.мреже свих зулу.ма 'и ·паси.ља. Кад 1би 
власт била кадра 1ЬиХ да ~опи, били би про~оњепи и зулу.мhари. 

Колашипци пису пропустили да (се жале и ua право~а 'Кривца 
њихове uecpehe иа Ме.мед aiy Ћа.мила из Митровице {који је на жа
лост и председник Општине митровичке) и заиста кад је власт затво
рила Мемед агу и догод га ое држала у 'затвору, ни једнога зулума 
у томе крају није било. Али, разуме се, Мемед агу је требало пу
стити, а чим је пуштен, одмах /ПОсле три дана продужили су се зу-
луми и то много бешње но до тада. . 

Heмoiyhu !више издржати, Ко.1/,ашиuци ;су :одлу•щли да се одвоје 
од .митрови'Ч,ко~ среза и .м.оле да се придаду коме дру~о.м срезу. То с 
тога што је Мемед ага господар и у митровичком ућумату, а и шеф 
разбојника, те 1дакле никад им власт не може помоћи. Колашинци се 
ове ·своје одлуке чврсто држе и има већ годину дана не признају 
власт Митровице над собом, не примају чиновнике ни таксилдаре, 

Призренска тврђава 
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нити предају порезу Митровици. ВАаст приштевска пељајуhи шта да 
ч,ипи прихватиАа је привремепо ч,итав овај срез. Ово пајбоље карт<
терише стање овдашње~ парада, ~де је -ч,итав једап срез ,припуђеп 
збо~ једпо~ једипо~ ['Човека да се откида од своје вАасти ru да бе~а 
под вАаст суседпо~ среза. 

На Косову пак пе престају крађе и оти.мања. Краде се стока и 
харају се куће. Многи арзовали (тужбе) леже у ућумату, али се по 
њима ништа не предузима. Крађе су безбројне аАи и.ма и једна врста 
крађе која је дозАо~рдиАа сељациља, то су св.п.ач,ења па дру.му и па 
путу. Арпаути прич,екају људе по дру.мови.ма и :путевиља, па их свуку 
да би себе обукАи. 

Тако 1Су Станисава Станојевића из Угљара и његовог сина 23. де
цембра :свукли. Узели им гуње, кожухе и све Ш'l'О је здраво било 
па уз пут узели им и два јарма волова, кола, секире и све све што 
су ови возили. А 15. јануара свукли су близу ,четрдесет људи Ча
главичана, Грачаничана и сељака других села, који су пошли у 
шуму по .црва. 

Ни у са.мој Приштипи пије боље. Као никад до сад што није 
било сад је опасно чим се смркне изаћи на улицу од лопова и раз
бојника, који на сваком ћошку очекују трговце, који су затворили 
дућане па понели пазар кући својој. Један од виђених трговаца при
штевских похаран је два пута тако, али се не .сме да жали, нити 

сме да призна да је то било. Такав његов поступак оправдава други 
један случај. Ђору Ристивојевића бакалина напали су ту скоро пред 
С'амом мутесарифовом кућом и то пред вече, па се једва спасао ушав 
у капију једне турске куће. Сутра дан је подигао rrужбу, а полиција 
је ту ствар тако некако заплела, да је најзад пред суд Ћора стао 
као оптужен и ~осуђен је сад на 15 дана апсе и 3 меџидије парничних 
трошкова. 

Изволите примити, t'осподине министре, уверење о мом одличном 
поштовању. 

Консулат Краљевине Србиј~ 
У Приштини · 
Пов. N!! 26. 

Господину 

В. Консул, 
БраиисАав Ђ. Нушић. 

Приштина, 31. маја 1896. године 

Господину Стојану Новаковиliу, /ПРедседнику Министарског 
савета, министру иностраних дела, итд. итд. итд. 

у Београду 

Господине министре, 

Док су се у једно време готово утишале појаве :насиља и зулума, 
последњих дана готово свакодневно ми стижу гласови о убиствима 
и арањима. 
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О Духовима на Преполцу је састанак. Отвара се граница те ро
дови из Србије и одовуд оду тамо и виде се. При повратку отуд у 
Дубници уби Арпаутип пушком, Јова-на Шавелу из Д. Брњице са.мо 
за то што је Јова-нов ррат пре -ч,етири ~одине узео за жену девојку 
·коју је тај Арнаути-н хтео да и.ма. Тај Јованов брат живи у Србији. 

Одмах по Ђурђеву дану у Штрпцу убили су разбојници из пу
шака Вељка Бошковића. 

Око половине маја месеца Селман Качак отео је из Мужичана 
девојку, ћер некога Станка. 

Између 19. и 20. маја убијен је у Гуштерици Мита Максимовић. 

Око половине маја напали су разбојници на село Јабланицу 
убили су тамо неког Мелентија и брата му Лазара тешко ранили а 
две им жене испребијане батинама и ножевима избодене. 

Тако исто напали су \и на село Коваче у истој нахији. !поп ове 
нурије (који седи у селу Војновиће) морао је :напустити нурију, по
бегао је од куће и већ месец дана како се крије по Доњем Ибру. 

Око полови-не :.маја отео је Ме.мет Барјактаровић своју -ч.ипчикињу 
Миљу ћер Мелентија Ђуровића из села Јасе-навика у 'Колаши-ну и сад 
је држи скриве-ну у Митровици. 

Милентије Ђорђевић из села Тршића пазарске нахије ишао је 
22. маја из Пазара у своје село. На путу ia сретне Сали, син Чаја 
aie Терзића, члапа .митровичко~ .меџ.л,иса, и убије ia без икакво~ раз
ло~а, просто из беса. 

Амет и Мемет Ишљамовићи и Амет Сулемановић из села Се
љанца, ми·тровичке казе, отишли су 28. маја у село Мошницу, Ново
пазарске нахије и у сред дана потерали волове и говеда Ђорђу 1\l[и
шковићу. Ђорђе потрчи за њима да стоку врати а они та из пушака 
убију. 

И овде у Приштини 28. маја у 8 сати у јутру, када је чаршија 
врло жива, једно туре ножем уби Станка Призренца у самом њего
вом дућану. 

Ето, то ,су са.мо крупнији до~ађаји који су се за ово кратко вре.ме 
десили ia крађе и от.мице толико :с-µ .м.но~обројне да је уза.л,удан посао 
и бележити. И.ма 1села у ,који.ма :сељаци па с.ме-ну спавају, док је пола 
села буд-но дру~а половина спава. Али ;и то н,е по.маже кад .се у слу
чају uапада uе.м.ају rчи.м. браuити и.л.и u р.ко би u.м.а.л.и оружја и одбили 
напад, rпред судо.м. би били криви rшто и.м.ају оружје. 

Изволите примити, господине министре, уверење о мом одличном 

поштовању. 

В. Консул, 
Бршнис.л.ав Ђ. Нушиh 
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Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 
Пов. N2 27. 

Господину 

Приштина, 1. јуна 1896. године 

Господину Стојану Новаковићу, председнику Министарског 
саtвета, министру иностраних дела, итд. итд. итд. 

у Београду 

Господине министре, 

Међу Турцима и Арнаутима овдашњим као да је опет настала 
извесна узрујаност. Из Солуна допиру гласови како су на Ђириту 
(Криту) хришћани поклали многе правоверне; из Скопља опет приче 
о барјаку и ус'танку. После таквих ~ласова Арпаути се збирају у 
џа.мије, код у~ледпијих поједичаца, по кућа.ма и решавају шта треба 
чииити. Овде у ПрИiШтини јавно се говори да треба осветити оне 
правоверне који су погинули од хришћанске руке. Последњих дана 
нагло се дешавају убиства једно за другим. Мој данашњи извештај 
о зу.л,у.ми.ма под Пов. М 26. садржи зулу.ме и иасиља која су се са.мо 
за пос.л,едњих петпаест даиа деси.ља. Међу'Гим зулуми, и по дрскости 
одвајају од досадањих. На неколико минута ван Призрена убијају 
се први људи; у Приштини на сред чаршије убија се човек. Није 
немогуће да у убиству призренском постоји и намера да се Ј71бије и 
митрополит, а ноћас око поноћи чуо се у правцу на Консулат и један 
сумњив пуцањ пушкЕ.; коме ја не придајем никакве важности можда 
и стога што ми ·такви случајеви нису необични. Ипак сам доставио 
ствар власти бар не би ли обратила већу пажњу. Власти, разуме се, 
налазе по свом обичају, да то није био пуцањ пушке већ да је то 
"онако нешот лупнуло", али ипак су од ноћас обратиле већу пажњу 
на Консулат. 

Расположење Арнаута не да се ·толико појединим примерима 
определити. Оно не личи довољно ни на ону суморност и нераспо
ложење које човека обузме пред хрђавим временом, већ пре на атмо
сферу у коју се прибрала врло много запаљиве материје. Такво је 
стање тим опасније што је овде од дужег времена готово безвлашће. 
Власт није ни досада помагала али је присутност му·тесарифова ко
лико толико утицала. Међутим, Приштина је од дужег времена без 
.мутесарифа, без .муасебеџије (пајстарије~ lчиповпика до .мутесарифа) 
и без 'Ко.мапдапта !;»сапдар.мерије. Стари је .мутесариф с.мењен а иови 
се ue упуhје на дужност lвeh 'Кадија - 'хоџа l-- fуправља 'целим Ко
совом. 

Изволите примити, господине министре, уверење о мом одличном 
поштовању. 
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Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 

Господину 

Приштина, 11. августа 1896. године 

Господину Стојану Новаковићу, !Председнику Министарског 

савета, министру иностраних дела, итд. итд. итд. 

у Беоrраду 

Господине миниС'гре, 

У моме извештају од 31. маја ове године Пов. NQ 26. изложио 
сам зулуме и насиља која су се десила до друге половине маја ове 
године. Ни од тада до данас нису зулуми ни мало умањили. 

У Морави су они нарочито увек Једнаки и тешки. 
Стојиљка Стошић из Гогловца истукао је Суља из Макреша кра

јем маја ове године, затим му кроз затворена врата избацио три 
мартине у кућу. Куршуми нису никог у кући погодили али су се 
врата распрштала и оно ситно дрво од распрштаних врата израња

вило је све троје Стојанове деце. 
У селу Г ло2овцу спахија 1Тахир aia ,из Цила на тера .те Jtty цело 

село кулучи, а врх то~а још и паре селу изнуђава. Митар Лазић из 
тога села побегао је у шуму те се месец и више дана крио. 

На сам дан Св. Николе (летњег) 9. маја дошли су низами у село 
Каменицу те шчепали једно девојче и одвукли у шуму. Како је у 
цркви служба служила то сав народ и жене и људи и деца по:тегну 
из цркве са пола службе те за њим:а и истрvну им девојче и спасу га. 

Селман Мехмед из Батуше на Косову хтео је 5. јуна ове године 
да закоље код самог села Ивана Павића из Батусе, те стиже цело 
село и одбрани Ивана. 

11. јуна погибе брат Коце Ђорђевића из Драговца, уби га Фејза 
Ђурсимовић из Кукавице. 

Истога дана погибе у Сливову Спаса Симић а уби га исти Фејза. 
Мехмед Алимовић из Добрачина убио је 13. јуна Цену Ристића. 

Цеиа му је радио iua њиви 1а ;Мехмед ~У је тражио !жену док Цена 
ради да 'овај у ко.л,еби проводи вре.ме са lње~ово.м, женом. Кад Цеиа 
рече да жену пе да rnoтeine :Мех.мед 'peвo.n.Repn.лt u распе iДe1iU у леђа, 
v.ако се овај био по~рбио да копа. 

О случају који се десио истога месеца са поповима у Каменици 
имао сам част поднети вам нарочити извештај под 3. јуном ПП NQ 161. 

24. јуна Сали ага истукао је у Грачаници на мртво име Деку 
Јовановића. Сали ага је велики насилник и од њега 'су много про
пиштали. 

Једном о свадби Максима Миљковића у Грачаници прве недеље 
по Ђурђеву дне истукао је многе и растурио је све сватове тако 
да се свадба свршила без свих потребних обичаја. 

Јована Јоксића из Приштине, 3. јула, напали су Турци у сред 
чаршије и испребијали га и запретили му да ће га одмах убити, ако 
се жали власти. Јован је избегао из Приштине. 

6. јула поп Вићентије Симић, парох сочански и копаонички био 
је у Митровици да пазари. Враћајући се кад је био између Грабовца 
и Бугарића изашли су му у сусрет 6 Арнау:та те је поп једва избегао, 
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благодарећи добром коњу. На исту бусију наишао је затим враћајући 
се са пазара Крсман Вучковић из села Бугарића те су га опљачкали, 
свукли га голог голцатог и испребијали га на мртво. Кад се то дочуло 
у Митровици (а био је пазаран дан) власт одреди једног жандарма 
коњаника да спроведе остале који имају да се врате с пазара. Заседа 
предусретне и ове и о'тме им четири коња. Жандар је молио Арнауте 
да њега не осрамоте али су му Арнаути запретили да ће га убити ако 
буде шта даље говорио. 

Тога истог дана Јусејин Делић из Кошутова отишао је са 10 друга 
у село Бандо и у сред пола дана узео 15 грла говеда Мили Јоксимо
вићу. Кад је био близу села Јагњенице наишао је на једног жандарма 
где спава под дрветом, Јусејин са друштвом припали из пушака и 
сву му главу на парчад размрскају. 

Јутрос [ра'Но, 110. ово~ .м,есеи,а убише 1Ј Ча~ЈZ,авии,и 'Ндјбоље~ до.л~а
hина Ђору Мијатовиhа, а сад кад ја овај извештај завршавам, (11. овог 
месеца у 3 сата по подне) букти у nJZ,a.м,eny ceJZ,o Ча~ЈZ,авии,а која пије 
ни сат даЈ!,еко од Приштине. YnaJZ,иJZ,и су је не iби ЈZ,и се са.мо !Срби 
расеЈ1,иЈ1,и јер је то ;чисто српско ceJZ,o. ( 1. 

Извештавајући вас о свему овоме, мени је част и овом приликом 
молити вас, господине министре, .п;а изволите примити уверење о мом 

одличном поштовању. 

В. Консул, 
Бра'НUСЈZ,ав Ђ. Н ушиh 

Консулат Краљевине Србије 
У Приштини Приштина, 15. септембра 1896. године 
Пов. N~ 44 

Господину 

Господину Стојану Новаковићу, председнику Министарског 
савета, министру иностраних дела, итд. итд. итд. 

у Београду 

Господине министре, 

Писмом појим од 11. прошлог месеца Пов. N2 38. завршио са""1 
извешће о насиљима до половине августа. За месец дана од тога 
доба већ се је ·толико нових насиља и зулума догодило да их има већ 
за један нови извештај. 

5. августа дошли су у село Клобукаре, Гиланске казе, Суљо Мур
тин из Гилана и Јашар из Макреша да уграбе девојку Стајку ћати. 
Кад нису .м,оми девојку да нађу јер је биЈ1,а 'сакривеuа оии .м,у от.му 
сиају, однесу је у :шу.му и држаЈl,U су је ·та.мо u,eJl,o nocJZ,e nодие 'си
лујуhи је. 
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Око 10. августа опљачкана је кућа Стојану Секулићу из Ајновца. 
У исто време украли су Милошу Љубићу из Ајновца кобилу. 



Крађе су у опште непрестане а у последње време осим разбој
ника врло много краду и царски војници. Тако они са пограничне 

карауле Свирци јавно слазе у села и у сред дана отимају стоку. 
16. августа један заптија избио је Тоду Марковића из Ајновца 

тако да сад лежи јер му је кундаком од пушке изразбијао сву главу. 
Истог дана, 16. августа, Дуња Темовић из Бусовата испребијао 

је мотиком Митра Лазића из Глоговца, разбијао му главу и са свим 
му раздробио један кук. МиТра су на кюлима донели кући. 

17. августа украли су Таси Станимировић у из Ајновца три вола. 
Дру~е половипе :ав~уста пољак Ибрахим, у Рајаповцу рапио је 

из пишта.ља Миту !Јефтиhа те ,овај поте~пе 1свој пиштољ и одмазди .му. 
Затим одмах искупи сву СВОЈУ чељад те побегне у шуму, где се крио 
два, дана не би ли уграбио прилику да пребегне у Србију, но ухвате 
га те и њега и сву његову фамилију држе и сад у хапси. 

Из села Ваганеша у Гиланској кази разбегли се сељани по шуми 
од зулума аге Иске од Оклапа. 

22. августа истукао је један тасилдар Стојка Дебељковиh:а на сред 
Липљана. Стојко 1се жалио власти и власт је нашла да је Стојко крив. 

30. августа ноhу украше Кости Ивановићу из Прејаца два вола 
једино његово имање. Кад је Коста дошао у Приштину бимбаши да 
се жали он му је равнодушно одговорио: "Па што се не чувате?" 

Суља из Макреша, качак, дошао је крајем августа у Бушнице, 
ушао у кућу Марка Недељковића и довукао тамо сина Трајка Анђел
ковића па га затворио у Маркову кошару и толико га тукао, гњавио 
и кундачио да сад ено младић лежи на постељи и само крв пљује. 

31. ав~уста ,потурчепа је у Приштипи Марија Милутиповиhева из 
села Подzорице, Ново-пазарскоz сапџака. 'Опа Је служила код прешев
ско~ кадије ,и оп ~е силом, :-Натерао !да се ;турчи. ! 

Тајир ага из Гилана и Јашар Колџија из Робовца дошли су 
5 септембра у Бушинце да врше, па седели два-Три дана. Ушли су 
у кућу Ђорђа Станковића и терали овога да иде у шуму како би му 
силовали сестру. Ђорђе се присетио шта је, па није хтео да макне 
од куће, а они га онда грдно истукли тако да су са свим разбили 
једну му руку и сав је изгњављен. Млађа Ђорђева браћа, деца, Стајко 
и још двоје, :побегла су од страха у шуму и још их :нема да се 
вра·те кући. 

13. септембра у Сиринићу у селу Шушићу, Џелаадин Илмазов 
из Мачетева, отео је 130 оваца Јовану Лекићу и Ристи Савићу и 
отерао у Будакова. 

Изволите примити, екселенцијо, уверење о мом одличном по

штовању. 

АС - МИД ПО - А/4 - 1896. 

В. Консул, 
Брапислав Ђ. Нушиh 
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Бранислав Нушић јавља о буни, убисшвима 

и насиљима Арбанаса 

Консулат Краљевине СрбИ:је 
У Приштини 
Пов. N!1 20. Приштина, 29. априла, 1896. године 

Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарског савета, 
Министру иностраних дела, итд. итд. итд. 

у Београду 

Господине министре, 

Има недеља дана како се врло много говори овде и у околини 
о бупи у Ђаковици. Не хо:тећи поверовтти првим вестима већ и због 
удаљености места чекао сам док бих сређивањем и изоловањем раз
них вести могао поднети вам што је могуће вернију слику о овоме 
немиру. 

И ако ми вести из Призрена, које би биле верне, још нису 
стигле, ипак се доста поуздано rможе констатовати оволико: 

У Ђаковици 1су ~е у току rпрошле педеље образовала два .табора 
од којих једап је !био против тамошње~ старешипе 'Риза-бе~а, а 1дру~и 
уз ње~а. Риза-бе~ је опај wто је та.мо lпре.мештеп из :Скадра. Ве.ље да 
је дошло до 'крвавих сукоба, по пије поуздапо ,да је било ()оста ра
њепих и 'да је пало и ~пеколико .мртвих, свакако 'Чдршија би.ља је два 
да'На затворепа, а из оближњих веhих ~радова одаслата су та.мо оде
лења жапдар.мерије. Тако је на пример из Приштине и Призрена 

отишла за тамо по једна чета суварија, дакле све што је у овим ме
стима било жандармериске коњице. - На посљетку, победише приста-
.љице Риза-бе~а u 'узбупа се стиша. ' · ' 

У ,том крају rљу.ма, Мокра Плапипа, Пеh) у ~опште као да је 
парод - lвеhипо.м (Ар'Наути - доста пе.мирпе крви, што се опажа по 
учестапи.м ~ласови.ма :пе.мира стижуhи одоиуд !а.мо. ' 

Изволите примити, господине министре, уверење о мом одличном 

поштовању. 
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Деловођа, 
Стеваи Матијашиh 
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Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 
Пов. N!! 23. Приштина, 1. маја 1896. године 

Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарског савета, 
Министру иностраних дела, итд. итд. итд. 

у Београду 

Господине министре, 

Писмо моје Пов. N!! 20. од 29. прошлог месеца част ми је у овоме 
допунити и у неколико ректификовати. 

У Ђаковици о.ц пре постоје две фракције чија је трвења власт 
покушавала отклањати, но велим неподесним начином то јест тиме 

што се стављала на ,страну једне, сада пак када би хтела да удара 
средњим путем, изгубила је могуlшост за то. Пре је био у Ђа-ковици 
Риза--бе~ Ар'Наути'Н попу.лдр'На Ј~ичнос2· и под утицајем јавно~а .м'Нења, 
оп је призњат за неку врсту старешине, не зна се да ли 1баш за 'Кај
.мака.ма, rno свој rприлици 'Није, јер 1је Риза-бе~ остао и ~даље незадо
вољник lnpaвehи опозицију државној власти. Овој је притекла у по
.моћ, дру~а фра1щија 'У 'Којој lje истакнута личност ,'Јiеки lдру~и Арнау
тин Бајра.м-Цур. В.л,ада с 'На.мером 'да утиша 'Не.м~tре уклонила је lотуда 
Риза-бе~а иаи.менувши ia ва би.мбашу жандар.меријско~ у Скадру, ia 
и Бајра.м-Цару израдише - и 'На то.ме је радио и овдашњи .муфтија 
такође Арнаутин - за наредника заптиско~ у Скопљу. Наши су ми 
људи говорили да је он и у овом малом чину свом уживао доста 
угледа у Скопљу и чешће су га виђали код валије где седи у реду 
достојанственика те пије кафу у неком китњастом оделу. Како је 
у Ђаковици !иаи.меповаиа 'Нава 1в.1~аст коју 1-1,ису !хтели :да признају 
Риза-бе~ове 'тристалице, .то су .~астала 1-1,епријатељства, од једно.м 
појави се Риза-бе~ и за lтили ''1дсак окупи око 'себе 'око две хиљаде 
Ар1-1,аута 'Наоружа'Них. Чи.м :то дозна Бајрам Цур похита 1из Скопља IY 
Ђаковицу 'и 'сти~ав tп,ред вече, ;ње~ови ia дочекују са ~рдно.м 'mуцња
во.м избацив у част iдоласка .му lбар до 2000 .метака. Тако :се та.мо са 
'Не'КО.М при.мтив'Но.м рр~а'Низацијо.лt образују два табора. Сутра iда'Н 
чаршија се затвори и оста затворена ;два да'На. Биhе да се !Цело рато
вање о~раничило 'На 'Крстарење и чар'Кање к,роз варошких улица и 

капиџика. Из околних вароши, чак из Приштине отишло је тамо по 
једне чете суварија. Биће да је било рањених, а мртве су ако их је 
било зацело сакрили. Вели се да је Риза бег победио јер је уза њ 
већина, а и угледнији је, што је вероватно. Он је сада тамо "господар 
ситуације". Каква је у томе улога власти лако је закључити по до
сада реченоме. По свој прилици остаhе при впиредпо.11, стању к,акво~ 
и.ма и no дру~и.м .мести.ма !турске царевине. 

Изволите примити, господине министре, уверење о мом оделитом 
и најдубљем поштовању. 

" 

Деловођа, 
Стева'Н Матијашиh 
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Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 
П. П. N2 157. Приштина, 28. маја 1896. године 

Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарскога савета, 
Министру иностраних дела, итд. итд. итд. 

у Београду 
Господине министре, 

Митрополит Дионисије изашао је у Срецку жупу и у недељу 
26. овог !Месеца око 6 сати пред вече враћао се iна коњу у Призрен 
у прттњи жандарма и других. Више призренскога града има једна 
широка ,ста'За којом (свет призренски врло :радо n:ред вече шета а 
њоме је и /митрополит rна /своме iПовратку морао проћи. На десет 
минута од вароши далеко била r:;y на тој ~стази три призренска трговца 
Младен Чичкаревић, брат му Андреја и Тома Шалпер, а и иначе стаза 
је била жива. Са.мо па neKOJ1,UKO .мипута пре по што је .митропОЈ/,UТ 
сти~ао до и.менова'Них, ~ападпе па lове до 20 Арпаута Љу.мана и сву 
тројицу покољу ножеви.ма, 1а Аидреју још ~ пушком у но~у рапе. 
МЈ1,аден Чичктревиh од.мах је ·ту издануо, брат .му Андреја mocJ1,e 
7 сати издануо је ход ,nyhe, 1а То.ма, поји :је 'сав и исечен и искрвављеп 
дотрчао у варош још је OICUB. Митрополит је у брзо cтuiao па 'rro 
.место и незпајуhи и.ма ЈLи и за ње~а и 'КОЈ/,UКо !опасности, iЖурно ~е 
отпутовао у Призреп. 

Говори се по Призрену да је митрополиту ово било намењено, 
да је он ~стмо срећно избегао опасност. 'Ја не могу још ништа тачније 
о целом овом догађају ~да вас !известим док из Призрена не добијем 
поузданија ·извешћа, :Која ћу идућом поштом извесно ,добити. 

Изволите :Примити, господине :министре, уверење о мом одличном 
поштовању. 

Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 
П.П. N2 159. 

в. консул, 
БраписЈ1,ав Нушиh 

Приштина, 31. маја 1896. године 

Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарскога савета, 
МинисТру иностраних дела, итд. итд. итд. 

у Београду 

Господине министре, 

У вези са мојим писмом од .28. овог месеца П.П. N2 157. част ми 
је саопштити вам садржину !писма митрополита Дионисија које ми 
је после онога догађаја у Призрену писао. Писмо гласи: 
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"Бо~ .ме је спасао. У прошлу суботу отишао сам. у Срецку жупу 
да служим и блаzословим иарод. У иедељу по подие вpa'hajyhu се за 
Призреп око 11 сати по турски, више са.м,оzа Призрепскоzа ~рада, -н,а 
путу 'Куда 'hy проћи, била је rна.мештепа заседа иа 'Коју су 'НдишЈ1,и 
овдашњи пајпрви ~рађапи Младеп и ,Апдрија Чи'чжариhи, 'Који су 
изишли ваи вароши мало ради шетње. Но два минута пре него што 

ћу ја са мојом пратњом стићи на оно :место, зликовци су из пушака 
горњу двојицу на мртво убили а Тому 1Шарпеља опасно ранили. На 
путу нађем ~ову двојицу мртвих а 'зликовци су се повукли у шуму, 
бојећи се да се 'не поватају. Те тако ме бог спасе rод ове ~грозне смрти. 
Убијене смо јуче сахранили !и ја ~ам био 'у цркви Св. Ђорђа са .сви!Vlа 
овдашњим свештеницима из почаст на ~опелу. 

Према оваком стању ~ствари не 'зШ'lVI .како ћу се кренути за Епар
хију јер зликовци су сад промашили 1своју намеру али не треба ни 
мислити да неће другу згоднију прилику вребати. Зликовцима се још 
није могло ући 'у траг. Немојте ми 1се несигурно надати тамо 6. и 7. 
јуна, као што ,сам ти пре јавио. Ја ice не 1смем на пут, нарочито пре1<О 
Црнољеве, кренути, док :ово не видим како he ;бити. Живот ми је у 
опасности И Щта 1ћу да радим \ни сам не знам." 

Тако гласи !писмо господина ми'трополита Дионисија. 

Изволите примити, господине министре, и •овом приликом уве

рење о мом одличном поштовању. 

Консулат Краљевине Србијl>' 
У Приштини 
П. П. NQ 160. 

в. консул, 
Враиислав Нушић 

Приштина, 31. маја 1896. године> 

Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарскога савета, 
1Минис>гру иностраних дела, итд. итд. итд. 

у Београду 

Господине министре, 

У Морави :~илаnс'Кој с iдапа па даи је 'Неспоспије стање и јед1ю 
парочита врста зуЈ1,у.м,а та.мо '1шо да прети да упишти све паше тру
дове о'Ко цркве !и ш'Коле пародпе. Ви се 'опомињете ~оспод~ше .м,и
пистре, .мојих зи.мушњих ~извештаја 'Који су ва.м, у 'Крйт'КО.М раз.ма-ку 

од четири месеци јавили :за 'осам ~случајева папада 'На цркве од 'Којих 
се са.мо по једпо.м, једипо.м, :води истра~а. 

Покушало \се тада да се ,један учитељ - :стер ђа Ставрић -
стави iпод суд као 'зулумћар који је цркву похарао. На другог учи
теља Јована Стефановића напало се оружјем и рањен је а сад већ 
између 28. и 29. овог месеца напало се 'у сред :ноћи 1и :на куhу трећег 



учитеља Андреје :Трајића из Каменице и кроз прозор је убачено не
колико пушчаних метака тли га ~случајно ни једно није погодило. 
Андрија је међутим принуђен да сад пред испите напус'ти Каменицу 
да би се спасао. Тако исто Јован Стевановић, који 'је био рањен, мо
рао је да напусти школу и Ранилу и да се спасе у Гилану јер поро
дица онога који 'га је ранио· хоће да га убије IШТО се тужио суду. 
То су већ две напуштене школе у очи испита, а 'и Стерђа Ставрић 
јавља да мора већ бегати те сам га скоро силом задржао тамо да 
само испите сврши. 

Код ·оваквог стања ствари, господине министре, ми само можемо 
очекивати да сам народ почне да затвара школе :које смо са толиким 
трудом отворили, јер такво ртсположење код народа постоји већ. 

Изволите примити, господине министре, у:яерење о мом одличном 
поштовању. 

в. консул, 
1Зранислав Нушић. 

Консулат Краљевине Србиј& 
У Приштини 
П.П. N!! 161. 

ТТфиштина, 3. јуна 1896. године 

Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарског савета, 
Министру иностраних дела, итд. итд. итд. 

у Београду 
Господине министре, 

Тек што сам испратио мој извештај од 31. прошлог месеца П.П. 
N2 160. а 1веh ми из Мораве стижу и грђи гласи. У !Каменици где су 
између 28. ,и 29. прошлог месеца покушали да убију учитеља, напало 
је 1. овог !месеца шест разбојника на оба свештеника поп Арсу и 
попа Гаврила браћу Стојановиће. Напали су их у самој кући, разо
рили су им ,кошару у којој спавају и исекли су попове ножеви.ма. 

Попови су још ;живи али су јако осакаћени. Попу 'Арси који је стар 
70 '~одина поред осталих рана исечена је толико 'лева рука да .му се 
кости виде. Поп rаврило је .млађи, и.ма нешто више !од 50 <~одина. 

Извештавајући вас о овоме ,случају, част ми је и овом :Приликом 
-~амолити вас, господине министре, да изволите примити уверење о 

мом одличном поштовању. 

АС - МИД ПП - 171 (1) 1896. 
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В. консул, 
Бра'Нсилав Нушић, 
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Предлог Бранислава Нушића да се у Пришiйини 

оснује дворазредна гимназија 

Консулат Краљевине Србије 
"У Приштини Приштина, 22. маја 1896. године 
ПП. Ng 149. 

Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарскога савета, 
Минис:тру иностраних дела, итд. итд. итд. 

у Београду 
Господине министре, 

Две је ;већ године како се у Приштини одржава V разред основне 
школе са предметима првог гимназијског разреда. Тај разред има 
своја два наставника И 10 питомаца који нас стају 150 динара ме
сечно и за које ·смо при свршетку школске године у неколико обве
зани да водимо бригу за даље њююво 'пжоловање. Тај разред, тако 
уређен, нема никаквога смисла да и даље остане већ или да ·се са 
свим укине :или да се на место њега отвори овде у Приштини дво
разредна гимназија. Таква дворазредна гимназија с:тала би нас јефти
није но данашњи V [разред, 0 1ер ја мислим да у Приштини Није 'по
требно имати питомце. Данашњи V разред сем наших 1 О питомаца 
посећује '40 још ђака о своме трошку, што значи да 'овде има услова 
за два гимназиј.ска разреда, још више, ако из оправданога разлога да 
се сузбије сувишна навала питомаца, издате, господине министре, на
редбу, да нико не може бити питомац за даље школовање који није 
свршио о своме ·трошку два разреда гимназије приштинске. Таква би 
наредба имала бар да важи за рејон довереног ми консулата, за При

зрен, Пећ и Новопазарски санџак. Из овакве наредбе добило би се 
двоје: iсвео би се број питомаца и добили би се питомци који 'би већ 
двема гимназијама осведочили подобност за даље школовање. Таква 
би иста дворазредна гимназија можда имала да се устроји и у Плевљу 
те би 'те две гимназије рсим :добрих ђака, од оних који не би после 
дворазредне гимназије продужили шкоолвање, стварале о6разованије 
или бар писменије грађане. 

Дворазредна гимназија (полугимназија) у Приштини ;м:оже и да 

се оствари врло лако. Садањи V разред већ има два наставника :те 

би само требало из Призренске богословиј·е упутити овамо још једног 
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од тамошњих наставника, који би био управник гимназије а ,и стални 

надзорник и управитељ свих школа у овоме рејону. Tako би се бар 
нешто места и оним наставницима Призренске богословије који данас 
већ не могу више да одговарају дужностима наставника једног вишег 
просветног завода. 

Ако се, господине министре, будете сагласили са погледима изне
сеним у овоме предлогу и предлог будете усвојили част ми је замо
лити вас да ме о томе што скорије известите како би митрополит 
Дионисије приликом свога доласка у Приштину (долази 7. јуна ове 
године) извршио ову ствар. 

Изволите примити, господине министре, уверење о мом од.личном 
поштовању. 

в. консул, 
Брапис.wв Нушић 

Консулат Краљевине Србије 
У Приштини ' 1 . Приштина, 30. августа 1896. године 

Господину Стој ану Новаковићу 
Председнику Министарског савета, 
Минис:'Dру иностраних дела, итд. итд. итд. 

у Београду 

Господине министре, 

Ствар о гимназији у Приштини развија се и завршила овако: 
Још пре две године поднела је Приштинска опш'.!1ина молбу да 

може основној школи додати још пети и шести разред. По таквој 
молби може и сам вилајет дати одобрење, пошто то нијР отварање 
нове школе. Но пошто су ова два разреда имала 'бити у засебној 
згради то је ипак ствар упућена у Цариград а овдашњој општини 
одобрено да може у истој згради држати 'V и VI разред док одобрење 
стигне. Таква дозвола није дата написмено аљи је од овдашње власти 
призната и :школа већ две године ради. ' 

Ове .године учинио сам предлог, који сте ви изволели одобри>rи, 
да се V и ,VI разред призна као полугимназија којој да се дода још 
један наставник. да бих то остварио ништа ми више није требало 
до да преко г. посланика у Цариграду издејствујем што скорије ре
шење молбе Да .се \та два разреда изместе у другу зграду. У rгом 
смислу ја сам се био и обратио г. посланику и он ми је само тражио 
нумеру акта са експедиције вилајетске како би за предметом могао 
лакше трагати и йздејствовати решење. Целој ствари међутим нису 
предстојале никакве тешкоћће јер зграда у којој би се изместила 
гимназија 'У истој је авлији (црквена порта) у којој је и основна 
школа, зграду је прегледала овд. власт па чак за случај потребе и 
план је њен који је израдио овдашњи окружни инжењер, био спрем
љен. 
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Међутим, г. митрополит приликом доласка свога у Приштини, 
узео је ту ствар ,у своје руке. Он у Скопљу међу Турцима има не
колико личних пријатеља И врло лако је поверовао њиним обећа
њима да ће му они ту ствар одмах у Скопљу свршити само нека он 
издејствује пристанак приштевског меџлиса. Приштевски меџлис 
дао је пристанак и одавде је одмах испраћен прота да сврши ствар. 

Међу'Гим пријатељи митрополитови - којима није требао ни да 
верује - омбанули су га и упутили ствар оним путем на коме је она 
и била и на 1коме, Да 'сам остао ја, бих је 'још пре три месеца свршио. 

Тако гимназија деће моћи почети са школском годином, већ ће 
се морати чекати још два па и три месеца. Пети разред ипак ће, каа 
и досадањих година радити како би се после могао претворити одмах 
у I разред гимназије. 

Међутим прошле године ми смо имали у V разреду 10 питомаца 
за које, част ми је замолити вас да ,ми изволите издати наредбе где 
да их упутим. 

Изволите примити, господине министре, уверење о мом одличном 

поштовању, 

АС - МИД rћ-r - 93 - 1896. 

14 

В. Консул, 
Бра'Нис.1~ав Н11,шиh 
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Покушај Арбанаса да убију мишроiiолиша 
Дионисија. Погибија два браiйа Чичкаревића 

Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 
п. п. N!:! 166. 

Приштина, ,'7. јуна 1896. године 

Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарског ~савета, 
Министру иностраних дела, итд. итд. итд. 

у Београду 

Господине министре, 

Сад сам тек у стаљу да вам, у вези са мојим извештајем од 28. и 
31. проштлог месеца П. П. NQ 157. и .159. поднесем детаљније и поузда
није извешће о афери призренској. 

Нема више сумње да су разбојници хтели митрополита диони
сија да убију и да су браћа Чичкаревићи случајне жртве. 

На даи убиства два брата Чи'Ч:каревиhа, То.ма Шарпељ и још 
једаи Призреиац (да'КЈ1,е "iетворица) изашЈ1,u су, пе у срета,ње v1tитро
nоЈ1,иту, не ни оном стазом у шетњу, већ у свој виноград који је више 
те ~стазе далеко до осам сто'l1ина метара. Бусија арнаутс'Ка .међути.м 
би.лд је доЈ!,е -крај пута. да је бусија Чичкаревиће чекала она их је 
прво могла наћи у Винограду, друго, они не иду ·тим пу11ем у виноград 
па да их чеюају при повратку и најзад и по самом току убиства види 
се да није била намера да се они убију. Чич,'Каревиhи са висине иа 
'Којој је њихов виио~рад виде.л,и су из да.л,е'Ка да иде .м.итропо.л,ит и 
сиш.л,и су кроз туђе виио~раде да 'и.зађу на стазу којо.м he проhи .м.и
тропо.л,ит (мисли се да су сишли и рад тога да пију воду јер ту има 
чешма). Про.л,азеhи тако 'Кроз туђе вино~раде они натрапају на бусију. 
Бусија их најпре упути да се врате горе одакле су дощли велећи: 
зове !Вас .горе чауш. Но они се нису вратили и противили су се у 
неколико. Један од њих одмах почне да бега у правцу ка Призрену 
а други почне да бега у противном правцу, то јест у оном :к:ојим иде 
на сусрет митрополит. Арнаути су морали, дакле, брзо поступати 
јер ова ~двојица 'откриће све, један ће јавити војсци у ~раду !а 
други Ће јавити митропоЛИТу и пратњи му_. С тога они одмах из 
пушака убију двојицу који су заостали а другу војицу у два разна 
правца појуре да стигну. Једнога, Тому Шарпеља, који је бегао ка 
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Женска ношња у Ђаковици 

:rраду заиста и стигну и дожевима свог искасапе, а оног другог не 

стигну веh он доспе до митрополита. Пошто нису успели да им бусија 
остане тајна, повуку се одмах уз брдо. 

Да he бити убиства изгледа као да није била .тајна само бусије 
веh и многих других саучесника. Пољаци који туда чувају сеоске 
утрине, њиве и винограде нису дозвољавали то после подне ђацима 
Богословије да ше11ају том стазом и ако том стазом ђаци редовно 
шетају. Један пољак није такође пустио познатога му члана општине 
да туда шета, а други пољак вратио је из винограда једнога Србина 
са женом и када га је овај питао зашто, одговорио му је да га он као 
пријатељ саветује да се ;врати јер he се догодити на том месту не
срећа. 
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По извршеном убиству и власт је сама била врло равнодушна 
јер садањи мутесариф призренски спада у 11,ајфанати-ч,није хриш'hа

нофобе. 'Он је иначе доста способан чиновник али му фанатизам ве
зује руке и радије служи фанатизму но правди. Како он ради тако 
и његово чинооништво ;па и зап'Dије. Кад је један Србин као без 
душе трчећи низ град да јави власти о учиству срео једнога заптију 
(жандарма) и јавио му да се горе десило ужасно убиство и да су два 
Србина убијена, жандар му је одговорио: зар само два? 

Војска на дан убиства није изашла из касарне говорећи да нема 
наредбе. У Призрену сад и нема више војске на 2 чете пешака и 
3 ескадрона каваљерије; да је к1аваљерија одмах преоекла све путеве 
зликовци би били у рук1ама власти. 

Међутим убиство пад Чи-ч,каревиhи.лш је извршио а над митро
пољитом смерао зљиковац Рамадан Заскок, поји је пре 14 ~одина убио 
у сред Призрена и терџу.лшиа аустриско~ консуљата Балту и жепу .му. 

Рамадан Заскок заклео се да he убити такво~ -ч,овека да he седам 
краљева -ч,ути. Рамадаи се и после извршеио~ убиства иаљазио у пај
бљижој окољини Призрена. Ои је ~оворио поједииима да ia је жао 
што је убио људе ,који .му пису пишта криви. 

Саопштавајући вам све ово мени је част и овом приликом поднети 
вам, господине министре, унерење о мом одличном пош·товању. 

В. консул, 
Браиисљав Нушиh 

Консулат Краљевине Србије 
У Приштини Приштина, 14. јуна 1896. године 
П. П. N!! 173. 

Господину Стој'ану Новаковићу 
ПредсеДНЈИКу Министарског савета, 
Министру иностраних дела, итд. итд. итд. 

у Београду 

Господине министре, 

Част ми је допунити моју јучерању депешу у оволико: 
У првом мом извештају о афери призренс1юј ја сам се оградио 

да још немам поузданих извешћа из Призрена; други сам извештај 
послао .ња основу писма миrгрополита Дионисија. За 'тим је митрополит 
Дионисије и сам стигао у Приштину и ја сам га замолио те ;ми је сам 

целу ствар испричао. Ипак на основу тога његовог казивања нисам 
.вам смео поднети дефини'Г.иван извештај јер сам се бојао да казивања 
ми'Троrrолитова не могу бити у толико поуздана што он, као лице на 
које ·се убиство односило, њије могао ,све околности тако мирно запа
зити и довољно ладно пресудити; с тога сам се одмах првом поштом 

~ю доласку митрополитовом обратио руском консулу у Призрену 
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једним писмом у којем сам му нарочи'та питања поставио и обратио 
му, ја са своје стране, пажњу на неке околности по којима сам ми
слио Да се да закључити да бусија није очекивала митрополита д.ио-
нисија већ да је он ту случајно њаишаю. · 

Тек кад сам добио одговор од г. Аћимовића ја сам вам поднео 
.::вој извештај П. П. N!1 166. Г. Аћимовић ми у овом писму вели да је 
у том смислу и сам поднео реферат Петрограду и Цариграду. Он је 
само у >гом свом извештају изоставио оно, што сам и ја у своме, а то 
је да и њему лично прети велика опасност од тог истог Рамадана 

Заскока. 
Свој прошли извештај имам само у толико да допуним што ,није 

било у винограду четири ll~:Јизренца већ пет и: то: Младен, Андрија 
и Тома браћа Чичкаревићи, Тома Шарпељ Младенов шурак и још 
један Тома Марковић касапин. 

У другом суседном винограду био је још један Србин Призренац, 
па кад је из далека видео да Арнаути убијају Чичкаревиће избацио 
је из револвера ;нек~олико метака у ваздух и извесно да је и то у 
многоме преплашило бусију те ·се разбегла. 

Изволите примити, господине министре, уверење о мом одличном 

поштовању. 

АС - МИД ПП - 171 (ЈЈ) - 1896 

В. Консул, 
Браписљав Нушиh 
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Народ срiiски из Сшаре Србије шражи од cpiicкc 

владе да подигне усШанак iiроШив Турака 

Председнику српске владе 
Београд 

Познато је и вама господине, министре председниче, а и читате 
све српске новине, можда и конзули ваши достављају, да ова.мо :код 

нас у Старој Србији и Македонији чини се ~оле.л~и зулу.ми, од стране 
Арнаута па и власти. 

Поваздап се убијају паша браhа, поваздап се куhе пале it пљач
кају, поваздан се чине над паша деца разна ~нусна насиља, поваздап 
се ~овори како he 1шс Тур1~и - Арнаути све исеhи под пож а са.мо 
ко се потурчи he да остане жив, 1па зато се и неки .почеше да турче. 

Бугарске и грчке устаничке чете допЩ>у и до наших крајева и 
терају да се овдашњи младићи дижу на буну против турских насиља 
- што неки и почеше да се придружују .овим Че'I1ама. 

Куде нас 1-осподине, запалиЈ1,а се је зе.мља на све стране, и народ 
српски више не .може /да сноси и трпи овакво нечувено тиранство, 
већ, тражи слободу или с.лtрт. 

Ми не зна.мо зашто краљевина Србија "tека и оставља ·нас ту
ђинци.ма на .миЈ1,ост и не.милост њину да нам. се они препоручују, и 
исмејавају како Србија неhе да се .ми ослободи.мо, но оставља да још 
ду~о, робује.мо, .ми не .може.мо ио иЈ1,и дозвоЈ1,ите да и .м.и диже.мо 
устанак по з~одни.м. .мести.ма, иЈ1,и hемо се предати Бу~ари.лtа а иеки 
Грци.ма да с њима заједно војујемо за слободу иарода. 

Ми понизно подписати комити - устаници - за слободу српску, 
ништа друго не fгражимо, до само !пушке мартинке и муницију и 'у 
случају големе потере слободе долазака у Србији. 1 

Македонија са rСт31Ром Србијом мора Имати ~своју автономну 
управу, то !мора Да ,се Извојује /НО онда имаће важност она нација 
и држава, ~оја се највише заузимље за нашу македонску - старо
српску слободу на њиховом ће језику м .Срби пристати да уче шкоЈiу, 
да се по !црквама !чита и пева, да судови 1суде :итд. Зато дозволите, 
по.мазите иа.м rџебаном, да би бар стали иа 1~ут зликовцима и тада 
ие дамо да се iЗа ~едну uoh посече (наши 1стари очеви, мајке и .лц~ла 
деца. 
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Ми смо Срби iИ волимо да ширимо српску iслободу - а к·ад би: 
хтели да !П!ризнамо бугарску или грчку стрЭЈНку, ~оружје и муницију 
добили би колико оћемо. 

Надамо се и апелујемо на па'Dриютизам, човекољубље и правде
љубље српско, да се краљевина Србија ~стара за :нас iи брине За )Нашу 
слободу - док ,смо још жмви, ·Тlреба да нам помогне и lизбавrи народ, 
а не мртвих лешева и ;гробова, јер доцније доцкан биће. ' : 

Ако •се мисли iИ одобри да lce даде оружје нек ice предаде :начел
нику округа врањског а ми у .Врањи имамо верног човека да је тра
жено оружје и муниција дошла /]/а ти јави. 

8. августа 1896. г. 
Св. Отац - Старац 

" У Турској 

лс - мид rtп - 242 - 1896. 

Понизни: 
Стојаи Поповић 
Си.мои Арсии 

Мар'Ко Стојил'Ковиh 
Костадип Илијић 
Стаn'Ко Симоповиh 
Вас'Ко Алексовић. 
Дима Пешип 

Максим Стојаповиh 
Петар Стапковиh 
Лазар Пешовиh 
Мипт Зафировић. 
Стота Илијиш 
Митад Вељ'Ковиh 
Љуп-че Петров 

Димитрије Петровиh, 
сви српски коми.ти 

Младен И.љиh 
Стопоје К.љиповс'Ки, што би 

посланик 
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Преiiиска срiiског Конзулаша у Пришшини 1895. год. 

Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 
Пов. Nc.:> 41. Приштина, 30. августа 1896. године 

Господину 
Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарског савета, 
Министру иностраних дела, 
итд. итд. итд. у Београду 

Господине минист ре, 

Стање у унутрашњости Косовског вилајета као да није више 
толико без.опасно. Примећују се знаци који предсказују да догађаји 
који се дешавају на осталим странама Царевине неће оставити ни 
ове крајеве равнодушним. После цариградских догађаја ми смо овде 
били у непосредном страху и за 'чудо цариградски покољ учинио је 
>обратно !дејство ·од онога које смо очекивали. После тих догађаја 
Турци су овдашњи били веома расположени што се има тумачити 
задовољством које им је iпричинио онако велики број хришћанских 
жртава. Да је обратно било, да су .у Цариграду ·страдали Турци, уве

рен сам ,да би Сеница, Пазар, Призрен, Вучитрн iи Приштина, на 
један мах плану ли и да би овдашњи хришћани накнадили Турцима 

оно што би у крви у Цариграду изгубили. 

Међутим и без тога овде је врло .велика ·запетост, изгледа као 

да се само очекује с које ће стране пасти варница, а ако она сама ни 

од ·куд iне дође, извесно ће се :изазвати. 
Из Ново-пазарског санџака већ стижу узнемирујући гласови. 

Сенички мутесариф је једини у унутрашњос·ти овог Вилајета .који је 

покушао да следује наредби: о узимању Срба у заптије (жандарме

рију). Он је 'и обукао већ двојицу :и, како .се сад чује, 'цео се крај 
узбунио и хоће да удари на сенички ућумат. Опасност мора да је 

велика јер је сам шеф вилајетске жандармерије из Скопља (пуков

ник) пропутовао са 100 жандарма 28. прошлог месеца за Сеницу. Да 
ли се већ што и десило тамо још нисам сазнао. 
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Међутим допиру гласови да је већ и у Лазару велика узрујаност, 
па, по расположењу ювдашњих Турака 'од два fI1 ћ'ри 'дана, као да 
ћемо и ми овде у !Приштини имати довољно 'разлога да се озбиљно 
забринемо. 

Изволите примити, екселенцијо, уверење о мом одличном пошто

вању. 

В. Консул, 
Бранислав Нушиn 

" Консулат Краљевине Србије 
Приштина 

~· 

• 

Пов. NQ 47. 
20. септембра 1896. године 
у Приштини 

Господину 
Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарског савета, 
Министру иностраних дела, 
итд. итд. итд. у Беогртду 

Господине министре, 

У извештају ;м:оме од 30. :Прошлог месеца Пов. NQ 41. имао iса:м. 
част саопштити вам какво је стање ,у унутрашњости овога Вилајета 
напоменух, нарочито велику запетост међу Турцима који само оче
кују ма од 'куд и ма 1какав повод да И 'ОНИ учине према хришћанима 
оно што су већ !њихови једноверци учинили lна ~ругим крајевима 
Царевине. Није iни !потребно било томе да додајем како би то тим опас
није било, ако !би им тај 1повод ми са наше стране дали. ' 

Арнаути се непрестано ·збирају, било по Појединим селима, било 
по градовима на неке договоре. Они не верују 'уверавањима власти; 
не веруј у !ни 'самом факту да за 1ово годину и више щана од како 
трају трзавице у Царевини са стране Србије није им никакав сум
њив повод дат. :околност Да lje, због прилика на lцругим странама 
Царевине, овај 'крај ос'Гављен са 'свим без војске, Њих највише плаши; 
они lce \осећају напуштени од самога цара rи позвани да ~сами бране 
своју земљу. Отуда 'су они без суделовања власти узели сву бригу 
на себе; збирају се, договарају, организују (бележе имена опаснијих 
Срба, iкоје 1треба у првој даној прилици поклати) па најзад и :шаљу 
и своје шпијуне да уходе Србију 'и ~сазнају 'њене намере. 

Сваки најмањи шушањ на граници, 'какво кријумчарење 'или 
крађа, овамо допире као !велики догађај, rкао hрелазак !комита, :и 
треба да прође по дан и lдва после 1тога па да 'за фактом 1да никакве 
последице нису настале, легне узрујаност. Обавештење било власти, 
било моје, ту ништа не помаже, а често :Чак и дражи као утеха нер
возног болесника. 
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И iбаш у :Моменту кад сам ја најживље уверавао старешину ко
совских Арнаута Сулејман-агу, о :Мирољубивости Србије која се за 
сад само интересује iи бележи зулуме који rce овамо над њеним суна
родницима врше, nада случај на граници, који ·сам имао час:т јуче 

саопштити вам депешом. 

Како 'је сама :ствар на ~граници била мени је непознато али је 
овде настала страшна паника и узрујаност. Арнаути су листом похи
тали ;граници 1са оружјем и власт их није могла да одвра:ти ни да 
увери да се војска само вежба. У Приштини је било 'све на ногама 
и ноћашњу rнoh :МИ смо пробдили такође на ногама. IМутесариф је 
наредио строге и многбројне страже које су обилазиле Консулат. Да 
је једна iПушка пукла IY вароши случајно, iили поводом ватре на 
пример, настали би извесно крвави догађаји у Приштини и после
дице !које ја не умем да предвидим за :сад. i 

Мени је час·т, 'господине министре, и овом приликом понова вас 
замолити, за најстрожије наредбе 'да се обрати ~пажња на границу и 
о·гклони од ње све што би ма 'и ~случајно давало повода новим поја
вама сличним овој. 

Изволите примити, господине министре, и овом приликом уве
рење о мом одличном поштовању. 

Консулат Краљевине Србије 
у Приштини 

В. Консул, 
Браиис.лав Нушиh 

Пов. N~ 50. ПрИШ'nfна, 3 октобра, 1896. године 

Господину 
Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарског савета, 
Министру иностраних дела, 
и'Гд. итд. итд. у Беогртду 

Господине министре, 

У вези са мојим писмом .од .зо. ,прошлог месеца Пов. N:! 49., част 
ми је известити вас о доласку Мула Зе:кином ово: 

У пратњи МуАа Зекипој :све од Цари~рада, иаАазе се lu, четири 
барјактара 'Који 1су биАи проuме 1~одипе отишАи 'У Цари~рад да траже 
МуАа Зеку од lцара, 1/'/д :су биАи задржа-ни !и са.ми. и iО'Ни су -као rи 
МуАа Зека окиhеии ордени.ма царским. 

У Митровици !са.мој lдочекаАо је Мула :Зеку 150 Пеhана .'Нд -коњи.ма, 
а под оружје.м,. 

У Митровицу је силан :свет доАазио да Зеки v,елива !руку. Одла
зиАи су и Срби, ·нарочито юни ."Који су исељеници 'из IIIehu те још 
и.мају rкyhe UAu породиv,Р у Пehv. Но речи једно~а Србина: "Хвала 
и слава цару 'што иа.м те ~е послао, сироти-нска .мајко, док ти не lбеше 
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у Пеhи пе и.мађаше ,'Ко да на.м -ч,ува сиротињу!"; 'од~оворио је MyJta 
Зе'Ка подру~љиво: "Е, iви и.мате сад сво~а .митропоЈtита ,он ,he rда 
ве -ч,ува бо~.ме!« 

На путу од 'Митровице iдо Пеhи скад сва'Ко?, ceJta ~иЈtи хана на 
дру.му uс'Купило ,се tuз О'КОЈtних пЈtанина lno хиљаду ,и више Арнаута 
и пуцњавом из !пуша'Ка поздрав.љаЈtи су проЈtаза'К MyJta ,Зекин. 1Са 
~рдно.м .масом света и пуцњаво.м из пуша'Ка lyл,eiao је MyJta Зека У 
Пеh и 'сад 1,М,у 'Куhи још одЈtази народ !да цеЈtива ру'Ку. 1 

Ово Гније 'први случај да турска влада тиме што предузима изве
сне :мере против какве личности, а нема довољне снаге да те 1мере 
до краја изведе, само дотичну личност више популарише и начини 
је :опаснијом :но :Што би била да никакве мере нису ни предузимане. 
Муља Зека је сад постао 1не'Ка врста светаца; ои је :два пут попуљар
нији [ио што је ,био а fчетири ,пута јачи. Од даиас он !је вазаљ у Пеh
ској нахији и то 'вазаљ 'Који [не пљаhа даuа'К, не даје војску и rкоји и.ма 
права .да 1се разми.моиљази ;са суверепо.м у \миш.љењу 1о !поји.мању 
општих интереса Царевипе. 

Част ми је замолити вас, 'господине министре, да и овом приликом 
изволите 'Примити уверење lo :мом одличном поштовању. 

Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 

В. Консул, 
Браиисл,ав Нушиh 

Пов. N2 51. Приштина, 4. октобра, 1896. године 
Хитно. 

Господину 
Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарског савета, 
Министру иностраних дела, 
итд. итд. итд. у Беогртду 

Господине министре, 

После догађаја на граници ни до данас још није се узрујаност 
сталожила. Да тако iбуде има се највише rблагодари>ги великој неуви
ђавности овдашњег 1Мутесарифа. Нови .мутесариф је Цари~рађанин 
'Који је са 'Кљавири.ма и ~уверпанта.лщ дошао у Приштипу; 'Који rне 
позпаје ии .маљо !овдашње при.л.u'Ке; :Зате'Као је неред 'Који веh веко
ви.ма овде вљада и 1он сад xohe брзоп.л.ето све 1то да доведе у ред и 
е дана на дап пада у по~решке које сутрадап исправља. У Вучитрну 
услед једне такве погрешке дигао је праву буну, читавих два дана 
били су затворени дућани; оружани Арнаути из !околине прибрали 
се ок,о Вучитрна и да iВалија :из Скопља није ствар загладио било би 
свачега. 
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Овде тако исто сваки дан издаје извесну наредбу коју сутрадан 
повлачи. Једног дана наређује Проти да са.мо опи .м,о~у бити српски 
учитељи који знају турски да ~аваре, читају и пишу. Эатим је на
редио Проти да сваки размештај учитељски који учини митрополит 
има се и њему поднети lна одобрење. Ј едпо~а да па паре ди да се оперу 
патоси у уhу.м,ату па :да би 1се :одржавали чисти 'Ндреди !да свако w,opa 
папоље још скинути -ципеле и !У 'Чдрапа.м,а иhи iпо уhу.мату. Од те 
паредбе !'Не .изузима :пи Щепе ,'Ни i.м,оје ~авазе. Ја .му преко ње~ов01 
терџу.мапа изјавим да под такви.м услови.ма 1-1,е .мо~у ,улазити у уhу.мат 
пити ко~а слати. Но оп u !даље остаје rпри рвојој i'Наредби :и онда ја 
прекинем, СВа'Ки одлазак rre ,чак 'Ни !пошту (која Се у истој зzради 
налази) писа.м .мо~ао слати. Г. Нешковића из Скопља, који се тада 
овде налазио, нисам такође могао одвести Да прави посету мутеса
рифу и ако га :Познаје. Најзад је мутесариф тргао :своју наредбу у 
колико се !она односи на !Консулат. Ова цела ствар мора вам изгле
да'ти ,као новинарска .анегдота из живота далеке ~Кине али 'је она 
истинита и карактеристична да покаже колико је овдашњи мутеса
риф ~итничар. 

Пре пеки lдан fпак позвао је .'rtутесариф четири овдашња виђена 
~рађана, свакоzа .папосе ·~ ru запретио ~им је робијо.лt и та.мпицо.'rt ако 
од сад ко прекорачи пра~ Копсулата. У једпо /рекао 'је да he од ~сад 
водити строzа рачуна о свако.ме кој ,иде у ;Копсулат. :И заиста од.мах 
је и /прешао fна дело. Поставио је око Копсулата јаке страже и ко 
~од ,изађе из .Консулата са 'сокака се :уз.ме и води право у полицију. 

Овдашњи Турци већ 1давно гледају са неповерењем на Консулат 
и они само очекују да му и власт са своје стране прекрати поверење 
па да 1своје почну на још грубљи начин изражавати. Чув да мутеса
риф робијом прети ономе :Ко иде у Консулат они сад L то чине и 
последњи амал.ин Турчин - редом прете свакоме lза кога знају да је 

ма кад улазио у Консулат. 
Међу хришћанима настала је ужасна паника и страх. За прете

раним страхом настају и претеране последице: фурунџија ми је одка
зао да ·ми носи лебац; млекар ми већ два дана не доноси млеко те 
нисам имао чим Децу да нахраним; гавазе или rмомке де год пошљем 
у какав дућан да 'ми што купе не примају их; разболе.тш ми се слу
чајно жена и кад сам :позвао Извесну жену да дође, она није смела. 
Један 1путник који је имао да визира пасош није смео доћи у Консу
лат и извесно је /отпутовао или без визе или је отишао у Скопље да 
визира. У опште настале су .такве последице које су несношљиве. 
Поред тога, са баштенске стране консулатске зграде већ 1две lноћи 
јављају се неке сумњиве појаве. Ја радије верујем да су 'то заптије 
које је !власт послала да виде неће ли ми ко ући на задњи капиџик, 
али сам ипак ноћас са rавазима стражарио на тој страни. Најзад 
nohac је покушао једап 'мој 1ко.лtшија Србип да се rпреко [Крова своје 
куhе .спусти к ,мепи и /да ми саопшти стање ly iкоме се :од 'fiеко,л,ико 
дапа 'Налазе Срби ,у Лриштипи. Дошав пузеhи до половине 1'Крова 
опазио ~е да .на 'сви.ма страпама еи.ма стража -које би ;za мо~,л,е опазити 
и вратио се. 

Ето .'У таком положају ја се •данас налази.лt .и како .ми .ie 1жена 
у стању iY ко.ме пе р.ме 'бити ·изложена трзавица.ма и непрекидном 

страху и 'Ка'Ко са.м, постављен ~атова у пемо~уhност да се храним, то 
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ca"1i iрешио да од.мах исели.11. породиvш у Србију 1~ак и да :се nr~e при
лике .Ј\tомента.лно уклоне. Немам ни десет пара у каси, 'молим вас да 
будете добри и телеграфски наредите да се нашим породицама издаду 
на граници бесплатне карте, јер и г. Матијашиh намеран је своју 
госпођу да што пре пошаље. · 

Ја сам одлазио ,У ућумат да протестујем али се мутесариф не 
налази овде, отпутовао је у Митровицу и сутра тек долази. Ако не 
буде хтео ништа да учини да ово стање 'отклони ја ћу и ~сам (8-ог овог 
месеца) отпратити породицу у Скопље и тамо преставити ствар ва
.пији, а вас известити о свему. 

ИзволИ'те примити, господине министре, уверење о мом ,одличном 
поштовању. 

Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 

В. Консул, 
Бранислав Hywиh 

Пов. М 53. Приштина, 7. октобра 1896. године 

Господину 
Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарског савета, 
Министру иностраних дела, 
итд. итд. итд. у Беогртду 

Господине министре, 

У вези са мојим писмом од 4. овог месеца Пов. N2 .81" част ми је 
известити вас да је овде .стање још увек непромењено јер се мутеса
риф још није вратио :из Митровице, .а његов 'заступник на моје про
тесте моли ме да сачекам мутесарифа. 

Претња међутим коју је мутесариф извршио, 'с'трашнија је но 
што сам ја то претпостављао. Стеви Хаџи-Арсићу, који је био и иза
сланик овога краја по питању митрополитском, изговорио је ове речи: 
"Ја са.Ј!( власт, .мо~у те убити .-како 1Xohy, .м,о~у да натури.м .људе !да 1те 
убију и то нико lда не зна; .мо~у ,те ухапсити 'и ;наредити да те '(ЈЈ 
хапсу ~убију; мо~у те ,на дру~о 'место пос.лати и ~наредити да те путем 
убију; '11а не само овај консул 'Не~о ,и триста дру~их lда .се заузму 
за тебе ~све he бити узалуд! Ти ·си ,консулов 'Чове1е! ,На ,тебе ,сумњају 
сви овдашњи Турци и ~оворе ,м,и о теби. (Ги :ли !се јед~ти !одавде (нађе 
да за влади-ку у Стамбол идеш и ,то .на консуЈ1,ову 1ре1с Од !Куд ;да rги 
и овде -код вЈ1,адике lимаш толи-ко ;части и 'да 1се све с њим ,'идеш .zде 
~од ice мрдне? Знаш ли да ~ако те још један пут видим да идеш у 
Копсулат одмах hy те у пран~е (бу~ш~ије) пос.лати 'ry !Дијарбе?Сир да 
ти се тра~ не зна. Шта тражи у консула; шта ти је оп!" 'итд. Затим 
се клео у царско lздравље и главу, само ако Стева за ове речи коме 
каже, а опет оде у Консулат, да Ће га упропас·тити. Тако Хаџи-Арсић 
ником није смео да повери шта му !је паша говорио; тако и остали 
којима мора бити да је исто то говорио. 
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Ово ми је част саопштити вам у допуну прошлога извештаја. 
Изволите примити, господине министре, уверење о мом одличном 

поштовању. 

lVIинистарство иностраних дела 
Политичко одељење 
Пов. Бр. 1945. 
8. Х 1896. године 
-У Београду 

Г. Др Владану Ђорђевићу, 
Изванредном посланику - Цариград 

Господине, 

В. Консул, 
Брапислав Нушић, 

Од Кр. вице :консула у Приштини добио сам пре неки дан изве
штај о стању које је у тој вароши. 

Тако ми г. Нушић саопштава да се после познатог вам догађаја 
на граници, узрујаност још ни до данас сталожила није, нити пре

стати означено. 

Г. Нушић ће протествовати и сам код мутесарифа, ја сам опет 
од своје стране учиш:о представку овд. турском посланику, вас пак 
господине, част ми је замолити да имате доброту представити на 
надлежном месту с·'Ј'ање у коме се услед наредаба мутесарифа налази 
становништво у Приштини и Кр. вице консул у томе месту, и тра
жити да се то што пре поправи. 

О резултату имаћете доброту известити ме. 
Изволите. 

Консулат Краљевине Србије 
-У Пришитни Приштина, 18. октобра ] 896. ГОДИНЕ> 
Пов. N2 55. 

Господину 
Господину Стојану Новаковићу 
Председнику lVIинистарског савета, 
lVIинистру иностраних дела, 

итд. итд. итд. у Београду 

Господине министре, 

-У вези са мојим извештајима од 4. и 7. овог иесеца Пов. NQ 51. и 
53" част ми је известити вас да смо и ја и г. Ма:тијашић већ иселили 
своје породице. 

Стање је међутим и данас још непромењено те ако није и горе. 
Мутесариф, за чудо, како је отпутовао 'одмах сутра дан, када је издао 
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онакве наредбе, још се никако није вратио у Приштину. Без икаквоr 
нарочитог посла он .се час бави у Митровици, час силази у Феризо
вић, час одлази у Скопље, из Скопља опет у Митровицу, али у При
ш·rину никако не свраћа. 

Њему се телеграфски саопштавало и кад сам ја протестовао у 
хућумату и кад сам визирао пасоше, али он ни на пiто није одговарао 
и непрестано избегава да дође у Приштину. Међутим, то је његово 
осуство у толико :сумњивије, што се у Приштини опажају извесне 
појаве којима као да је услов само то осуство мутесарифа. Та~о про
шле 'Недеље у Пирин,оз-џа.мији одржан, је врло велики 'збор Арн,аута 
из Приштин,е и !целе околu'Не; 1-1,е.м,а 'Ноhи да н,е пуцају пушкР за кој!:' 
сутра дан, 'Никако не .може.мо да сазна.мо са че~а су пуцале; најзад 
десило се и то да de једне ноћи један насилник Арнаутин упао у две 
српске куће, најпре на једној разбио врата, ушао :и тукао људе који 
су спавали; за тим на другој то исто чинио. Ноћас међутим гађали су 
пушком кроз мали отвор :на зиду Хаџи-Витка, једног од најугледни
јих грађана и то баш кад се искупили код њега гости, јер му је данас 
слава. Куршум је остао у зиду те се није ништа !десило, али је 
човеку слава пресела. Све ове појаве, по моме мишљењу чиста су 
изазивања, не би ли се ма што учинило од сТране Срба, што би дало 
повода Арнаутима да приступе делу, које тако жељно очекују. 

Данас је веh '18 дана како 'Ни ;једна жива душа није ушла у !Кон
сулат, јер, сад ,се већ јасно види да је мутесариф и Турцима .морао 
забранити. Ја имам ,Турака пријатеља који би морали доћи; имам их 
који имају и извесних обавеза да дођу, па ипак нико не долази. 

у чаршији 1Се .међутим Турци -ч,удн,о У/1,О'Нашају mре.ма ,Срби.ма, !не 
пазаре код Срба, 'Не јављају и.м се, ,'Не поздрављају се и 'у опште .,:;а 
презрењем ,по'Нашају се mре.ма ,њи.ма, а 'НUКаКви :се (међутим ~.л,асовU 
не "iyjy, ни шта мисле Арнаути, ни шта говоре, м ова тишина која 
већ више од пола месеца траје, стање је које ми велике бриге задаје. 
Не може бити, да се овом приликом варам, кад тврдим Да Ће овде 
у скоро настати црни дани. 

Мени је част, замолити вас, господине министре, да изволите 

предузети кораке, који би овдашњег мутесарифа умудрили и ~пу
тили га да што пре щође у Приштину, од које непрестано бега. По
греб'Но de 'да он, !што пре заузме друкчи положај пре.ма Кон,сулату 
и /Срби.ма у !опште, Uep и ја и .сви овдашњи Срби .веh се тако осеhа.мо 
да сваки дан !Који прође [с.матра.мо као 'дан :који с.мо добили, а сваки 
даи "Који иаступа, /за !дан, iкоји је у питању. ,: 1 

Извештајем мојим од 4. овог месеца Пов. N!! 151., пом~нуо сам: 
да Ћу, одлазећи у Скопље, iпреставити ствар валији и о овој вас 
преставци ~известити. Међутим, тамо 'сам се сложио са мишљењем 
нашег скопског консула, да морамо најпре сачекати ваша упутства, 
како би :знали до којих граница и у ком обиму има наша заједничка. 
преставка да се креће, јер цела појава није толико обична, да би нас 
могао задовољити познати одговор валијин: "да то иије бо~ зиа шта 
и 1да he он, ;веh 1видети ,у (tte.мy lje ствар." 

Изволите примити, екселенцијо, увереље о мом одличном по

штовању. 

В. Консул, 
Бранислав Нушиh 
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Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 
Пов. N!! 58. Приштина. 24. октобра 1896. године 

Господину 
Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарског савета, 
Министру иностраних дела, 
итд. итд. итд. у Беогртду 

Господине министре, 

Част .ми је 1ови.м. :најучтивије известити вас да је јуче из Скопља 
а.мо сти~.ља 'КО.мисија за пре~.љед судско~а рада (ад.љије - .муфетиш) 
која је ста.љ'На за ви.љајете Косово и Мо'Настир и 'Која 1се састоји из 
два члана, то су ;Фехми-ефендија Турчи'Н и Јор~аh-ефспдија Грк. Ба
виhе ,се :овде .'неколико 1да'На та he затим у Призре'Н. 

Изволите примити. господине министре, уверење о мом одличном 

поштовањ~'· 

Legation Royale 
De SerЬie 
Constantinpole 
Пов. N!! 701. 

Господину 

Деловођа, 
Стева'Н Матијашиh 

У Терапијама, 24. октобра 1896. 

Господину Стојану Новаковићу, 
Председнику Министарског савета 
Министру иностраних дела у Београду 

Господине министре председниче, 

И ако из скоро тро~одишње-~ искуства З'На.М, да рапорте о песи~ур
ности персо'На.ља Краљ. Консулата у Пришти'Ни 'Не ~треба узи.мати 
О'Нако тpaiu1t'НO, 'Као wто су о'Ни ,'Написа'Ни, и ако је 'Нови .мутесариф 

пришти'Нски са ње~ови.м. клавири.ма, 1~увер'На'Нта.ма 1и 'Наредба.ма о .изу
вању ципела, :кад се улази у ње~ове капце.љарије, више с.мешап пе~о 
што је страша'Н, јер, ако су фурущ~ија, .млекаџија ·и оста.љи .љифе
ра'Нти Коису.љата такве 'Кукавице 1да 'Не смеју од'Нети своју робу у 
Ко'Нсу.љат, апсо.љут'Но је 'Невероват'Но да :опи неhе дати у свом дуhану 
за паре о'Но што би 'Каваз Ко'Нсу.љата дошао да купи; и ако са.м ја 
'На с.љич'Не жалбе i. Нушиhа успео аеда'Н пут да ,му ски'Не.М с врата 
јед'Но~ .мутесарифа, који .му се пије допадао, али то се пе .може тако 
често понављати, ,колико би то 1i. /Нушић, желео; опет зато, 'Кад сам 
примио ваш претпис од 8. ов . .мес. Пов. М 194.5., ја са.лt од.мах учинио 
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потребни корак на Порти. Ото.мански .министар спољних послова за
хтевао је саљ белеwж:у о свиља тиљ поступциља ново~а .мутесарифа 
приштине-ко~, па -ка-ко је ова 1веh била спремљена, то -му је она -на 
захтев и предата. Тефu%-паша је, про-ч,итавши и задржавши Т'!Ј бе
.љеw:ку, од~оворио: :да су одиста поступања ово~ -ч,иновнu%а са сви.м 
ин:цопвенант, и .м,ипистар је обеhао дати валији %осовско.м потребне 
паредбе "poiir mettre fin .d .ces .choses - la." 

:Изволите примити, господине министре председниче, уверење о 
мом високом поштовању. 

Др В.љадан Ђорђевиh 

Консулат Краљевине Србије 
У Приштини Приштина, 25. октобра 1896. године 

Господину 
Господину Стојану Новаковић.у 
Председнику Министарског савета, 
Министру иностраних дела, 
итд. итд. итд. у Беогртду 

Господине министре, 

Час>г ми је замолити вас за наредбу да се на мој извештај Пов. 
N!! 55. од 22. овог 1JVIeceцa стави Пов. N!! 57. Омашка је постала у 
хитњи предаје дужпости баш onoia 'дапа, 'Када 1Се и izосподин Нушиh 
к,реиуо иа пут. 

Изволите примити, господине министре, уRерење о мом одличном 
поштовању. 

Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 

Деловођа, 
Стеваи Матијащи'h 

Пов. .N'!! 62. · Приштина, 25. октобра 1896. године 

Господину 
Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарског савета 
Министру иностраних дела, 
итд. итд. итд. у Београду 

Господине министре, 

Част ми је овим најучтивије извес·тити вас, да је .м,утесариф 
овда~ињи Мустафа Рукнедии-бе1 прекјуче стима а.мп из Митровице. 
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Узрок ње~ову доласку је ста.љпа судска 'Ко.мисија, коју је и.мао да 
до'L(,ека. Да ли Ће и по одласку комисије остати овде, то ни најближа 
околина му не уме казати, али је .свакако неверова>гно по његову 

досадашњем држању. Ако би остао, имаћу част известити вас о ње
говим новим поступцима, које овде свак што је хришћанин са зебњом 
очекује. 

Изволите примити, господине министре, уверење о мом одличном 
поШ'товању. 

Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 

Деловођа, 
Стевап Матија.шић 

Пов. N1 56_ Приштина, 21. октобра 1896. године 

Господину 
Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарског савета 
Министру иностраних дела, 
итд. итд. итд. у Београду 

Господине министре, 

Стање овде, 1ако није с дана на дан све горе, ни у колико се и не 
поправља. Мутесариф још се не враћа, а Арнаути су држали пре 
два дана опет велики збор. Оба ова последња њихова збора врло ·су 
карактерис·тична, а ево са чега: У Приштипи постоје две страпке 
.међу Арпаути.ма, једпа је привржепик старо~а протерапо~а .муфтије, 
а дру~а дапашње~а. Опе се међу ~собом јако мрзе 'и пикад заједно 
пе раде пи једаn посао. Бивало је и до ~сада зборова арнаутских по 
џамијама; за ово последњих година било их је много, али се никада 
није десило да су обе странке заједно веhале, што се сад први пут, 
на оба последња збора, десило. Види се дакле да ije ствар о којој су 
решавали оIIШ'Га, турска и да се свакојако тиче хришћана. Осим тога 
није ми се до сада никад десило да бар после два - три дана нисам 
сазнао шта је на ком збору решавано. Приштипа је ма.ља варош, па 
pe'L(, .riaкo пролази из куhе у куhу, из маха.ље у .маха.љу. Па и ако су 
оба последња збора била врло многобројна, ни једна се реч до сад 
није могла чути, а то значи да су решења заклетвом запечаћена, као 
тајна, што ће опет значити да су решења врло важна. 

У чаршији је једва >голико избило, да 1су Арнаути уверени како 
су Срби у Приштини спремни и организовани. Они веле: "Стева 
Хаџи-Арсић је бимбаша приштевског табора; Манојло Филиповић је 
командир чете, која је организована из те и те махале, овај ово, а 
онај оно" итд. Они верују да се оружје налази по црквама, муниција 
у Консулату да је ~консул веh именован за начелника у Приштини 

и:тд. 
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' 
Стара Ђаковица 

Све то могу бити само обичне речи, али кад се појављују упо
редо са свима осталим појавама, које је овај Консулат имао част 
обележити вам у неколиким извештајима господина вице-консула, 
нису без значаја. 

Прво што бих и.м,ао да "tиnи.м, према свима овим mриЈ1,ика.ма, ~о
сподиnе .миnистре, то је, .тако nаЈ1,ази ~осподиn Нушиh, да обезбедим, 
архиву. Архива поверљива nа~о,миЈ1,аЈ1,а ·се овде јако. ,Изузи.мајуhи 
ово~одишња акта и призnаnице са.мо текуhе~ тро.м,есечија, све остаљо 
треба преnети у Бео~рад. Ово што би остаЈ1,о, .мoiJl,O :би :се rувек у каси 
С'КЈ1,О'Нити 'и сачувати. То се nи у ком CJl,y'L/,ajy ne би MOZJl,O .да експе
дује, већ '6v .морао 1шко Јl,и'Ч,'НО 1да nоси као свој rпртља~. 1Збо~ то~а 
је ~осподип Нушиh µ;тео да вас, zосподике .министре, за.МОЈl,и за 1теле
~рафско одобрење и 1nаређење, да J.iy се .изда бесплатна карта, да "ЦеЈl,у 
архиву .и признанице донесе у Бео~рад. То 6и .мо~ао до душе и са.мо 
до ~ранице донети, аљи de наЈ1,азио да би lбиЈl,О u врло потребно, да ма 
на један дап дође у Бео~рад .ек вами. Осим .то~а што би вам Јl,и'ч:но 
преставио стање :Ствари, тај би пут iбио и од .lизвесно~а (пово.љно~а 
утиска овде. 

Ја сам вам, господине министре, у овом пређашњем пасусу изнео 

мнење господин Нушићево у целини, но морам одмах додати, да се 
са тим 'Мнењем и захтевом његовим за одлазак у Београд могу сла
гати само у неколико, у колико се односи 1На обезбеђење архи:~е. 
Мени је познате,'" да се Министарство, већ и начелно, труди да по]е-
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дине поверљиве архиве усредсређује код себе, и ово је, чак и ако 
се остављају на страну службени обзири и са историског и поучног 
гледишта врло корисна ствар, али то би за сад врло незгодно било 
за ово надлештво. И ако не узмем у обзир евентуалну промену 
шефа овога Консулата, и мени је лично потребно, да поверљиву 
архиву, бар ону за ПП. прегледом ради познанства ствари и положаја 

у коме се ,са надлештвом заједно налазим; новоме шефу пак, који би 

овамо долазио, било би врло непријатно, кад би при доласку овамо 
нашао испражњене рафове. Овакав предло~ i. Нушиhев u.лta ипак 
ту добру страну, wто оч,ито иа~лашава потребу да се садашњи овда
шњи 11,есиосии положај што rnpe 'прекине, да се .м,утесариф ~а 'Који.м, 
иач,иио.м, упути 11,а разборитије држање и да се и овај Копсулат wто 

пре стави у .мо~уhиост да види који су r!Јзроци .лtутесарифовим поступ
цима, .шта с њима намерава и кад he :им ,бити iКрај. 

Част ми је замолити вас, господине министре, да изволите при
мити уверење о мом одличном поштовању. 

Генерални конзулат Краљ. Србије у Скопљу 
ПП. NQ 672. 
28. октобра 1896. г. 
Ускуб. 

Господину, 

Деловођа, 
Стевап Матијашиh 

Господину Стојану Новаковићу, 
Председнику Министарског савета 
Министру иностраних дела - у Београду 

Господине минис·тре, 

Имао сам част примити ваше писмо од 20. о. м. П.П. NQ 2053, 
које се односи на положај приштинског Консулата, и, према њему, 
учинио сам потребне кораке код валије. 

Пре свега, част ми је јавити вам да моја представка није онако 
формулисана била као што сте наредили. Ово из разлога, што кад 
сам, сад у среду, 23. о.м. ишао валији, одмах, у почетку разговора, 
разумео сам да је он имао питање о овому из Цариграда, и онда би 
моја изјава била некако излишна, после изјаве Хаф-пашине да је 
i. Нушиh о овому ;и ,"сувише стро~о" писао. 1У ,раз~овору, питао .м,е 
је валија: да Ли i. Нушиh није у .завади с .мутесарифо.м; па је после, 
рекао, да је ово~а питао о ~свему, и да се ,овај, "клео" да ие стоји оно 
што је -г.. :,Нушиh писао. ;ипак, обеhао је попово писати и тражити 
иакпадпе извештаје. Од своје страпе, (рекао ,сам ,.му да ми је опо што 
сам му рекао позпато из !саопштења ~. Нушиhа, да детаље пе зпам, 
а опи имају, у овој rприлици, 'и сувише важности; да се о~рапич,ава.м, 
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упозорити ње~а - :вадију - иа 'важ'Ност !овакво~ држања пре.ма 
јед'Но.му Ко'Нсудату, и па ње~ове .мoiyhe озбиљ'Не посдедице; да, .ма 
какви биди одиошаји -z. 1lушиhа пре.ма .мутесарифу, оии :овде ие с.меју 
да и.мају утицаја, и, иајзад, по.меиух .му да hy из Приштиие тражити 
исцрnа'Н извештај, 'Нд основу tкojeia hy .моћ.и 'Контродисати оно што 
ње.му - вадији - буде јавио .мутесариф. 

Уопште, валини одговори били су сувише а la turca, а овакима 
сам се и надао. Готово за све време разговора помињао је каракол 
пред Консулатом и питао ме је да ли хоћу да се 1дигне. Рекао сам 
му: на против, и то одлучно, и ово вам, помињем јер је карактери

стично да би они били задовољни да Консулат не чува стража као 
до сад. И он је, као и они у Приштини, говорио: како је г. Нушић 
требао казати који фурунџија неће да му донесе хлеб, па власт да 
му нареди и тд. 

Према овоме 'Требао сам сачекати извештај који сам 24. овог ме
сеца тражио од КоН1сулата приштинског па ипак да одем валији, али 
се сад дешава нешто и сувише карактеристично. Прексиноћ добио сам 
од приШ'Тинског Консулата једно повређено писмо; завијутак исце
пан, обвијен концем, који је утврдила овд. пошта, само 1својим печа
том. Одмах јуче пре подне, одем валији да учиним представку, (пи
смо, међутим, нисам отварао). Код њега су се десили били адлије -
муфетиши, и пред њима, изјавим валији да је ово први пут, од како 
сам ·овде, да ми писма стижу у овакому стању, и да ми ~чудновато 

пада што се то десило баш с овим писмом; поменем обзире који се 
дугују консулатској преписци, и последице овакога поступања, па 
онда изјавим жаљење, што с њиме - валијом - не могу данас 
разговарати о приштинским стварима, јер ово писмо морам да пошљем 
овако како је, свому министру и по.мене.м само да оно иије иишта 
дру~о не~о очита потврда '6езобзириости тре.ма Ко'Нсудату у !При
штини. Преда мном, валија је дозвао и управника поште и чинов
нике, и они :изјаве да је писмо у јанџику "случајно" исцепало се 
(за 4 сахата пута), а валија 'и ).vrуфетиши (ове је ове, видео сам, не
пријатно дирнуло) били 1су мишљења да је то због сертартије. Одго
ворио сам да је ово 63-fiи пакет у овакому завоју, и да се ни један 
други није исцепао него баш овај, а валија, у више махова, понови 
да писмо не шиљем у Београд, јер је ово ситна ствар. У опште, био 
је и сувише .мека'Н у раз~овору. Одмах, међу тим, кад сам примио 
ово писмо, послао сам приштинскому Консулату депешу отворену 
(јер Консула·ти не могу шифрама дописивати) "пакете и писма у 
будуће стављајте у платнену куверту, и, ипак, обвите канапом, или 
јемствеником, преко кога ударите печате". 

У прилогу имам част послати вам повређени завијутак на могућу 
упо'Требу. На њему сам плавом писаљком обележио простор, који је 
отворен. По мому мишљењу, писмо је нарочито отварано, али је 
садржина му била тако волуминозна, да се није могла извући ни 
на који начин, а да се куверта, uo целој дужини, не повреди. Ово ни 
Турци нису смели веh рисковати, и, према томе, они, на ·срећу При
штеваца, нису читали ово писмо. У њему су били извештаји г. Ну
шића упућени вама под Пов. NQ 51, 53, 55, 56, 59, 61. и 62. И, мислим: 
да се неву превари>rи ако кажем, да је валија наредио да се покуша 
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отворити писмо, и да се прочита, јер није њему било тешко да се 
домисли шта има у њему, само је то учињено на веома глуп начин. 

Он, поред другога, у потврду да писмо није отварано, нарочито по
менуо је и rго што, у тим случају, пошта не би ставила била свој 
печат, одговорио сам да у таком случају не бих примио писмо, а 
пошта је баш у овој прилици некоректно поступила - :ставивши 
само свој печат, а не утврдивши и по'тписима два чиновника, као што 
је ·то ред, 1где је писмо повређено. 

У саопштењу свега овога молим вас да вам поменем још то где 
које ствари, које с овим догађајима ·стоје ако не у непосредној вези, 
а оно их престављају јасније. 

И ако отуда Шара и Качаника нема вести из .којих би се могло 
потврдити да је онамо безвлашће у најпотпунијем јеку, свуда као 
што је у пећској и ђаковачкој нахији, и да су наступили већ зулуми 
него ли обично, ипак, овде се мисли да се онамо нешто спрема. У 
потврду тога овде се помиње, повратак Мула Зеке {он се одавде 
кренуо са мном заједно, •заједно смо путовали до Приштине, и, због 
тога, вам о њему нисам писао, оставивши !то г. Нушићу, кому сам 
учинио по где која саопштења о овому човеку. {Њега су овде на С'"rа
ници испратили чиновници високог положаја, путем, то сам гледао, 
дочекивали су га и поздрављали као владаоца; прва реч, -коју је у 

Митровици ре-као не-колики.м !Срби.ма, бе~упци.ма од зулу.ма сиз пеhске 
нахије била је "а што ва.м ваш влади-ка 1-1.е по.мо~пе". Поред њега, пре 
неколико дана, пуштен је и Билал ага, из Куршумли Хана (само 
несме никуд да се макне из Скопља), а, има недељу дана, од како је 
овде и извесни Али бег, дугогодишњи јавер Дервиш паше, који овде 
седи као гос'т Хафз-паше, и као постављени командант ·редифа за 
пећску и призренску област, он "чека опредељење". По где који 
наши људи, приликом повратка из Приштине с г. Бераром, казивали 
су ми да им Арнаути говоре да ·се не боје никога сада, -кад и.м се 
"Хаџија" (Мула Зе-ка), вратио, а прексиноћ, у једној овд. кафани, 
један Арнаутин, пијан, говорио је ово: нас има 36.000, сви смо ору
жани својим оружјем, можемо се месецима о свом трошку •И хранити 

;;1 оружати; чик да нас неко дарне и нападне". 

Откуда пуштање и Мула Зеке и Билал-а~е? Њему разлога тра
жим у чину што је политици Турске fiотребно да 'има 'у Арнаутлуку 
човека који ако не може све да држи, може да буде стожер бар које 
веће области. А Мула Зека и његови могу и сигурно је да fie се они 
сложити увек противу сваког, који би Турке мислио овде да замени. 
И ·ако је чак и Билал ага, позна'т не знам баш ·тачно за што, као 
српски пријатељ, пуштен, то ипак значи да су тиме помишљали да 

задовоље његове, и, не треба заборавити, за њ' се заузео приштин
ски муфтија. 

Овде, као :mто сам ва поменуо, сваки очекује ~=ешто, и све Ш·то 
није Турчин чека заштиту од нас, почевши од обичног сељака, па до 
оних интелегентних ,,Јевропљана", као што су они Е;Ј. железници. И 
они који могу да читају Фремден - Блатт разбщ:Ј.ју о својој кожи, 
"f све им је надање у Србију, јер је она најближа. 

Приликом, кад сам се, 'ту скоро, ·састао на граници с г. потпуков~ 

ником Бранковићем, поред осталих саопштења, с којима •сам га 
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молио да упозна вас, јер их нисам смео послати у писму, поменуо 
сам му и то (ово могу и у писму да вам јавим), да је од неопходне 
потребе у Врању повећати гарнизон. Ово се може учинити или пре
мештањем једне дивизије од оних које имамо, или установпењем нове 
од гардиских батаљона, или испраћањем којег каваљерскога или арти
љерискога пука. Овако искупљање војске диже кураж овде у народу 
(народ у прешевској кази још има и оружја разданог му у Драјгому 
Рату), а, усљед тога, што би то изгледала са свим природна ствар, 
и последица формације војске, не даје повода оному што се, недавно, 
десило у Приштини и граници, због вежбања на Преполцу. 

Упоредо с тим, треба подржавати и морал овде у народу, и, тога 
ради, ја са.м, потпу'Но противан, сви.мд предљози.ма, које ва.м је z. Нушиh 
под'Нео о пришти'Нско.м,у Ко'Нсулату. Укинути га, било би равно поги
бији, а кренути консула и свести да Консулат жерира писар, било би 
колико и одузети му сваки ауторитет, јер његов старешина не би био 
форманлија. Чак, по .мо.му .мишљењу, z. Нушиh пије требао па о'Нако 
де.мо'Нстратива'Н 'Начип сељити своју породицу из Пришти'Не; то поред 
тоzа, што одузима храброст паши.ма, би.ља је 'Нетактич'Но и збо-~ Ту
рака. У разzовору, валија се чак и љутио 'На z. Нушиhа wто је вра
hао фер.ма'Н .мухасебеџији. 

Има и важно питање о увођењу сталне курирске службе између 
Приштине - Скопља - наше границе. Трошак око писама далеко 
је већи него ли оно што би курири коштали, а треба се чудити 
Турцима што нису до сада сполирали или узимали наша писма. 
И док од осталих консулата не бих добио обавештења, на основу 
којих бих изишао испред вас с одређеним предлозима о куририма 
између консулата и наше границе, мени је част молити вас да ме 
известите да ли примате бар овај предлог у начелу, за Скопље и 
Приштину, да бих вам о њему послао формулисане предлоге. 

Прекјучерашње писмо ваше под П. П. Ng 2308. имао сам част 
примити вечерас, и, у одговор на њ, имам част известити вас да би 
и сувише било ризично рећи да мисао г. Нушића има разлога. Њу 
оповргава и та околност, што је мутесариф у Приштини, и ова би 
пре добила изглед Пећи, кад би се г. Нушићев предлог примио да 
се Консулат дигне, него ли кад би мутесариф отишао. И, ако је тамо 
онако рђаво, онда за што они из нашег Консулата не спасавају оно 
што је пре свега у архиву? 

У даљим извештајима имаћу част известити вас о оному што 
с овим у вези стоји. 

Ово је писмо било већ написано кад сам добио, ноћас, вашу 
шифровану депешу. Из горњих редова разумели сте да сам од г. Ма
тијашиhа и раније тражио опширне извештаје о ситуацији у Приш
тини, и како сам их добио, а обећао ми је и накнадне. И ако држим 
да овде не треба ништа предузимати, ипак, после ове депеше и 
њеног завршетка, који нагађам, јер је рђаво пренесена учиниhи 
код валије корак чим добијем даље извештаје од г. Матијашиhа, 
и имаћу част известити вас о оному што код валије будем предузео. 

Част ми је назвати се ваш покорни 

Мих. Г. Ристиh 
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Министарство иностраних деЈ1а 
Политичко одељење 

Пов. Бр. 2105. 
30. октобра 1896. годинР 
У Београду 

Г. Стевану Матијашиhу, 
писару Кр. Консулата у Приштини 

Господине, 

Примио сам ваше писмо од 21. ов. мес. Пов. J\J'Q 56, у ком сте, 
изложив несигурно стање у Приштини, напоменули предлог r. Ну
шићев да се поверљива архива Кр. Консулата у Приштини осигура 
тиме што би се пренела у Београд. 

Према томе предлогу који ја усвајам ви ћете, одвојити и сло
жити сва она акта која су поверљиве природе и кад то свршите 

одмах известити ме, како бих могао наредити на који ће се начин 
та архива из Скопља до Београда пренети. 

Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 

Министар 

Пов. J\J'Q 69. Приштина, 31. октобра 1896. године 

I. 

Господину 
Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарскога савета 
Министру иностраних дела 
итд. итд. итд. у Београду 

Господине министре, 

Част ми је овим најучтивије да вас известим да сам имао част 
примити вашу поверљиву депешу од 27. овог месеца којим ми 
наређујете да јавим господину Ристићу о општем стању овде у 
Приштини, с тим да he он на основу тога предузети сходне кораке 
код валије. Вашу сам депешу примио у понедеоник у вече у 11 сати, 
и зато ми није било могуће да извршим ваш налог одмах сутраш
њом поштом, јер се турска пошта овде закључује у 5 сати по подне, 
али сам то учинио одмах сутра дан послав писмо по овдашњем 

распореду у среду. Тај извештај што сам га упутио господину Рис
тићу, гласи овако: 

"С позивом на моје писмо Пов. J\J'Q 63. којим сам имао част да 
вам одговорим на ваше П. П. J\J'Q 656 од 24. овог месеца част ми је 
известити вас да се овде у Приштини стање ни у колико није изме-
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нило, осим што се мутесариф вратио и остао овде пошто су муфе
тиши отишли. На Консулат се и даље строго пази; мутесариф, како 
изгледа и не мисли да изда противне наредбе онима што их је 
издао о доласку у \Консулат; људи и ~аље не сме да ми дођу и 
ја их не могу уверити да могу да долазе без опасности, што је и 
природно, јер и :ја сам не 'верујем у ту ~езопасност; Консулат је 
због тога скучен и у унутрашњој служби, а с поља је то у највећој 
мери. Ово вам је стање лако себи преставити кад велим да ни наши 
редовни достављачи ни плаћени агенти не сме да долазе и пре ће 
да се одричу награде. Једва приволих првог комшију свога да ми 
дође, али већ у вече ми је јавио да више не сме долазити, јер се 
пажња удвостручила. Да је то одиста тако, ево позитивних факата. 
У улици у којој се ;н:алази Консулат у горњем делу мало уз брег 
налази се с лева здање старе беледије, одакле се може да види 
велики део улице; ту су били смештени шпијуни да пазе ко долази 
у Консулат; а с друге стране постоји кафана Ибрахима Туреца ода
кле се цео сокак добро може да прегледа; ту је био истога дана 
(о Митрову дне) један полицајац с једним заптијом који није скидао 
ока с Консулата. Чим би се дакле ово могло назвати ако не пресијом 
са званичне мутесарифове стране, да застраши народ? 

"Господин министар изволео ми је јавити депешом, да је турско 
министарство иностраних дела обећало нашем посланику у Цари
граду да ће издати валији потребна упуства; изгледа да је валија 
или мутесариф 'од тих упустава - ако их је било 'више - извршио 
само једну, то јест да се мутесариф врати овамо; али од тога мало 
има користи. Ваша би се дакле улога, господине консуле, за сад, 
састојала у томе, да од валије сазнате каква је упуства добио, ако 
је то могуће, 'и Да му изволите саопштити, да овај Консулат сматра 
као понижење што се на њ тако строго пази без икаква стварна 
узрока с наше стране, а оставља се за сад валији на увиђавност, 
да 1мудрим мерама скине lca Консулата ову забрану коју је онако 
лакомислено наметнуо мутесариф. 

"Неће ли то помоћи имаћу част да вам поднесем други предлог, 
за који би најбоље било кад би се могли овде у Приштини лично 
састати. О томе а с позивом на моју последњу депешу имаћу част 
известити вас првом поштом." 

Част ми је још напоменути, да сам господину Ристићу већ и 
претходно послао све концепте целе преписке о овоме предмету, 

а исту сам у препису доставио и господину посланику у Цариграду. 
Међутим, ја сам господину Ристићу 26. овог месеца послао теле

грам ове садржине: "Потребно дођете овамо или ја тамо, молим 
јавите". 

Ви сте, господине министре, извесно с обзиром на ову депешу 
издали мени заповести у вашем телеграму од 28. овог месеца да 

ми ни у ком случају не одобравате да у ово доба остављам Консулат. 
Мени је, господине министре, јако жао што сте и за тренутак 

могли да помислите, е је мени с том депешом главни смер, да у ово 

доба остављам Консулат. - а већ неколико година 'нисам био на 
осуству; у Београду сада се одиграва догађај који у мојој судбини 
чини обрт, ја lfиx био тамо потребан бар за два-три дана; ја сам 
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чак и мислио да вас замолим за подуже осуство, док је господин 
Нушић био ту, али чим је он вашом наредбом одавде удаљен, ја 
сам све своје личне бриге оставио на страну и нисам вам се обра
ћао за осуство, нити мислим то да чиним у будуће, јер у колико 
осећам част што сте господину Нушићу наредили да ми преда дуж
ност, у толико увиђам и сам потребу да останем на месту. Мојим 
једним ранијим поверљивим писмом имао сам част известити вас 

о предлогу господин Нушићевом, да се поверљива архива овога 

Консулата што пре однесе у Београд. Ја сам овај предлог у истом 
писмо покушао да оборим и ако је то била врло згодна прилика да 
одем у Београд о државном трошку, да тамо посвршавам и своје 
послове, дакле и да се мало склоним док се овде небо разведри. 

Истина је да се у тој депеши налази и могућност да бих и ја 
отишао у Скопље. Али то је само у Скопље, где се одлази данас 

;а враћа се сутра, и где би се за то кратко време свршио један од 
најважнијих послова трошком колико стаје поштарина за преписку 
и депешу, а за толико времена за колико се измењују депеше. 

Најзад овај је став на другом месту, а на првом се налази да 
би господин Ристић требао да долази овамо, што би и мени било 
милије и по саму ствар практичније. То сам нагласио и у својој 
депеши од 27. овог месеца молећи вас, да господину Ристићу изво
лите "наредити да одмах дође овамо". Мени дакле, trосподине 
министре, није била главна намера да у ово доба остављам Консулат, 
већ да се озбиљно разговарам о спасу наше забринуте сународнике. 
На ово ме је упућив::ю у осталом у пример, који је баш овде дат. 
Често прелазим преко места где је тај пример дат и сваки дан видим 
у углу консулатске баште местанце где су сарањени остаци оног 
који је у вршењу своје дужности ту изгубио живот. Да бих вас 
дакле, господине министре, потпуно уверио о истинитости мојих 
речи, част ми је стављати вам на расположење свој живот докле 
год будем на овоме месту, ако налазите да је потребно да се тиме 
врши дужност а обара смисао ваше депеше, и мени је жао што то 
не могу да вам изјавим на отворенијем месту, већ у уском оквиру 
поверљивог писма, како бих тиме својој речи дао облик најтврђе 
обавезе. 

Разлози пак зашто сам и без вашег претходног одобрења а на 
своју одговорност послао онаку депешу јесу у главноме: 

најпре то, што ми је познато, да се у практици код великих 
држава дозвољава изузетно да мандатор какве важније дужности 
и на своју руку предузима мере, изложив се последицама које би 
отуда произлазиле и да ми ви, господине министре, у послетку не 

оисте одобрили мој поступак, ја бих радо сносио трошкове господин 
Ристићева пута, што велим и сада, толико сам уверен о потреби 
мојега предлога; 
затим је 'наш разговор био потребан и због неприлике са муте
.сарифом - и ако ово по важности долази тек на другом месту. 
а о томе имаћу част да вас известим мало ниже, као и под П. П. 
NQ 321. - У извештају што сам га послао скопскоме консулу и 
што сам га горе навео у целини, напоменуо сам да сам покушао 

да пробијем лед те тајно позвао. својега првога комшију да ми сутра 
дан дође, он је дошао и одмах се пажња удвостручила. Значи, да 
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се или не врше наредбе из Цариграда или да их никако нема или 
да овамо још нису стигле. 

треће, Ја о вашим предузетим корацима нисам био извештен, 
а овде седим над вулканом. Међутим знам да је се о тој ствари 
господин iРистиЋ договара:о lca господином Нушићем, в:ао што вам је 
овај задњи јавио у своме писму Пов. NQ 55. (тако ми се чини, не знам 
извесно нумеру, јер су концепти у 1Скопљу). ~Господин Нушић !вели 
у том писму, .да га је господин Ристић одвратио од намере да иде 
валији; да је био 'мишљења, ваља 'сачекати ваше Инструкције и rна 
основу ових и заједничког споразума инсценирати акцију код ва
лије. О свему томе био сам извеu.ттен врло непотпуно, а !бивајући 'у 
овоме послу заменик господин Нушићев, уједно и највише заинтере
сован, морао сам се свестрано обавестvти, !што је се могло учинити 
једино усмено пошто је и њихов договор био усмен, а како је и госпо
дин Ристић налазио да ту 1треба и доцнијег споразума - пошто ваше 
инструкције буду с·тигле - то је ·природно Да 1сам ја, већ тим самим 
што ~сам на месту, iбио принуђен заинтересовати 1се за намеравану 
акцију. 

четврто. Главни узрок пак, због којег сам састанак нарочито тра
жио, беше ствар \Богићевића и 'браће му, као и 1остале наше браће 
што су у сличном положају. О тој ствари реч је и у вашој поверљи
вој депеши од 30. 'јуна ове године. - Овај је предмет толико важан, 
а поред тога, опасан, да може да има недогледних последица, и ја 

сам се, кад сам Летос заступао консула, по њему Дописивао са скоп
ским :~юнсулом у приватним писмима, употребљавајући чак и у овима 
шифре. Налазио ·сам, господине !министре, а и сада налазим, да ту 
ствар не смем поверити ни турској пошти, а због опширности његове 
ни шифрама. Цео nредмет 'пак означава тако јаку и неодложну :По
требу наше 'овамошње браће, Да се :он ваља 

1

свршйти ма како и што 
пре. С њим имађаше веза и скопски консулат, и мислим, природно 
је кад налазим, да би се он требао свршити усмено између господина 
Ристића и мене. Људи често Долазе овамо по свој простоти - бојим 
се - не умеју довољно да се чувају, а у ово критично доба окупише 
долазити чешће из даљине где се о ~овамошњем стању мало зна. О 
том предмету реч је и засебно у мом Писму П.П. NQ 321. које ми је 
част послати данашњом 1поштом iпод П.П. NQ зато, што је тако увр
шћен у скопском консулату. Тај једини разлог, мислим, довољан је 
да објасни моју онаку депешу и надам се, да ћете и ви, ;господине 
министре, бити истога мнења. 

Но онакав мој поступак правдају и остале околности. 

Хтео ,сам да се са господином Ристићем договорим и о 'другим 
потребама и предметима. - О зидању ~рачаничке школе zде 1су 
сељаци (Срби) за вре.ме ово~а ,;~ета раз~рабили .материјал (до сад ry 
селу :нико rне.мађаше тврде оџа-ке, сад ~их .и.ма 'веhипа), ~реда не.ма 
више, hера.миде су у-крађене, ·а митрополитом, постав.љепи старешипа 
отерап при :при.мању дужпости, јер се више свиди досадањи пр1.~вре
.мени који је то допуштао; за fрачаницу били су скуп.љени прилози 
и :о то.ме купљењу и.ма 'знања и Скопски консуљат, - о овдашњем 
протестапско.м покрету и не.миру; - :о војпи.м извештаји.ма; - о 1слу
"tају .у Лризреnс'Кој 'бо~осљовији; - о ~tзвещтаји.ма ревизорск1~.м; -
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о предло~у о једиоиедељиој пошти; ~ о потреби обилатије~а .међусоб
но~а 1општења; ,~ пајзад о пепи.м .rна~о.милани.t1t учитељспи.м и ђачпи.t1t 
послови.ма - са rкоји.ма сви.ма :ие iби би.ло разложно оптереhивати 
вашу ':пажњу, док ~'Не сазру, .да .се у потпуиом обли-ку изиесу пред вас. 

Био бих 'срећан, господине министре. кад бисте имали доброте 
одобрити онакав мој поступак. 

О афери пак са овдашњим мутесарифом част !ми је известити 
вас у овоме. 

Стање се није изменило. Т.Iутесариф покушао је lцо душе Ща 
ублажи строгост ~својих пређашњих :претњи, али оне су ипак остале 
претње. Последњих дана овде биле 1су огромне кише. Консулатска 
зграда прокисла је на једном углу јако, баш ~амо где је господин 
Нушић привремено био сместио важнија :акта, па и новчана, за којих 
у малој каси нема места. Срећом 1сам после вечере дошао у Консулат 
на рад и уклонио огромну штету. iСутра дан позвах 1стараоца куће 
(она је :сопственост црквене општине), да :предузме оправку. iНије 
смео да дође. Јавио ми је, да Ће !питати пашу '(мутесарифа) И молио 
ме за дозволу. Ја то нисам допустио, али ме доцније склонио прота, 
да он, као члан окружнога већа и природни заступник овдашњих 

хришћана упита пашу да ли .сме стараоц долазити. Мутесариф, како 
изгледа, једва 'је чекао да ухвати прилику и изговорио је ;проти неку 
врсту извињења: 'Ја нисам тако мислио, морао ,сам ~а попустим на
ваљивању овдашњих Исламоваца, ако ко има посла у Консулату нека 
иде. - Прота 'му одговори да ипак нико неће смети да оде и да се 
чак и за свакодневне намирнице потребни људи усТручавају да иду. 
Мутесариф iму је на то одговорио: "Поздрави пријатељски 'lосподина 
сепретара, пе-ка ми од.мах !јави, по је тај по пе !c.t1te да иде .-кад ia он 
зове, не-ка ми увек оавља, ја hy :то~а 1и заптија.ма отерати." 

У овим речима мутесарифовим има обичне турске политике и 
памети. Извињавајући се он на лукав начин још утврђује забрану и 
понижење Консулата. Према томе ми :увек треба да му јављамо, 
кад с киме имамо посла! 

Мислим, господине министре, ви сте из овог мог понизног изве

штаја, као и из досадањих изволели увидети, да је овај Консулат 
понижен. 

Консулат и даље остаје у свом положају понижености пред ов
дашњим светом, 1а то ваља iпоправити 

1

за у будуће. Сад је време томе 
и то врло згодно, !какво неће скоро доћи можда никад вИllle. Муте
сариф је, види се, устукнуо, али то брижљиво крије и Консулату 
од тога никакве вајде. Краљевски се Консулат не с.ме остављати 
hуди.ма разни:r .мутесарифа поји he ;riocлe -ч,есто 1да измењају своје 
наредбе, нити чаршији по чијим hyди.t1ta тај .мутесариф дела. Ње.му 
се \или -ч,аршији .може ~кроз ~оје вре.ме опет свидети, да Јшс стави у 
шкрипац, и 'ако :се .ми - !.мужеви - то~а 'Не плаши.мо, ru ако предви
ђа.мо опас'НОСТ, 'КО \he ,да увери наше породице да се rue .застрашавају 
и дању fu ноhу? и nа'Ко hе.мо .ми надо'Кнађивати вре.ме из~убљено око 
поправ'Ке оронуло~ нам умеда? Ако остане при овој детињској од
брани мутесарифовој, наш је положај овде поремећен за много го
дина у напред. 

Учтивог сам мнења, господине министре, да не треба да ос·тане 
на ,томе. Мутесариф нам не може да помогне ништа, валија врло 
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мало, а они се 6аш и не труде да :нам што помогну. Ово се питање 
другаче решити не може већ преко Цариграда. Наш тамошњи :посла
ник 'Гребао би да ·затражи од Порте да мутесариф позове оне исте 
људе којима је онако неразборито и страховито припретио и да пред 
њима каже оно што и пред протом рече. Ти су људи: Стева Хаџи
-Арсић, Живко Дебељковић кондурџија и Мана Филиповић сајџија. 
'Уједно, 'Го је језгро мојега предлога, да господин посланик енергично 
изјави, да ће !Србија за време 'трајања живота тих људи будним 
оком пазити шта Ће са њима бити. Ово би било врло практично и по
требно, јер колико би охрабрило застрашене 1људе и све остале ду
хове и осигурало именоване противу оних грубих претњи, толико би 
одговарало државном достuЈансгву и утврдило би углед Консулата 
за навек 1и што ]е главно за сад, уједно слагало би се и са жељама 
овдашњег српског становништва. 

Молећи вас покорно да ме о својем налогу изволите известити 
част ми је, господине министре, поднети вам уверење мојега оделитог 
и дубоког поштовања. 

Стева'Н Матијашиh 

Консулат Краљевине Србије 
'У Приштини 
Пов. NQ 73. Приштина, 31. октобра 1896. године 

Господину 
Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарскога савета, 
Министру иностраних дела, 

и:тд. итд. итд. у Београду 

Господине министре, 

Част ми је овим најучтивије известити вас да су адлије .м,уфе
тиши, о којима ]е реч у моме писму :пов. NQ '58. од 24. овог месеца 
одавде отпутовали 28. овог месеца али нису отишли у Призрен, као 
што су намеравали, већ 1натраг у Скопље. Народ хтео је 1да !Им преда 
молбе и жалбе, али iони их нису примали. 

Изволите примити, господине министре, уверење о мом одличном 

поштовању. 

Деловођа, 
Стеван Матијашиh 
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Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 
Пов. N!1 74. Приштина, 3. новембра 1896. године 

Господину 
Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарскога савета, 
Министру иностраних дела, 

итд. итд. итд. у Београду 

Господине министре, 

Час·т ми је известити вас, да је за последњих десет дана у При
штини било два збора овдашњих Арнаута: у претrтрошли и у прошли 
петак. На !првом су решавали о томе, и решили да се замоли цар да 
њима - косовским Арнаутима - да више самоуправе, да им допусти 
да сами управљају финансијама своје области, а они he цару давати 
што је царево и да им на послетку наименује са.м,оста.л:но~а "шаха", 
по свој при.лици у .лицу Су.леј.млн-а~е овдашње~. Они су још пре :мо
лили владу да им овог ћифту постави за мутесарифа, али како су 
се том захтеву у Цариграду смејали, то сада хоће да се обраћају 
непосредно цару 'да му да неку врсту кнежевскога достојанства. 
Облас·т којом би Сулејман ага управљао обухватила би Косово, Дре
ницу, Српску Границу, и нешто од Црне Горе (Турске) и Мораве, са 
седиштем у Приштини. 

На другом збору био је предмет мало озбиљнији. Решили су да 
се наоружа народ и то општим прирезом десет од сто по годишњем 

.Јс:дш1 дсu Призрена 
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приходу, па he оружје раздавати свакоме своме ко га нема, или та 
замењивати бољим. Прирез се већ скупља и они 1юјима је разрешена 
мања сума, радо је дају. Не зна се још како ће се богатији одазивати, 
који ће имати lда дају повише. 

Међутим се већ неколико пута састајале обе странке, старога и 
новога муфтије. Изгледа да је положај овог другог нешто поремећен, 
кад је до тога дошло. Е.м,иn-а'~а, бо~аташ, душа прве странке, отпу
товао је ових дапа у Цари'~рад да поради да се стари .м,уфтија врати. 
По нас би ова про.м,ена била боља, јер :је тај приступач,1-1,ији, са.мостал
пији ii разборитији, 1док је ;нов~~ .муфтија - ко~а ,одржава олош -
фанатик и 'У свако.м по'~љеду пепо.мирљив пре.м,а :Хриш'hани.ма. Е.мин
-а~а хоће још 1да ,издејствује повратак Зиа-бе~а, 'унука 'Некадање~ 
аутократе Јашар-паше. М.л,ађи 'брат Зиа-бе~а, Фуад-бе~, ;на.л,ази ;се 
овде од љетос и по свој прилици rU.i\ta удела у овиЈ\{, тихим покрети.м,а 
.i\tace, којом .му је тu.i\i i.л,акше управљати, што је трви велепоседиик 
у ови.м rкрајеви.ма на 1даљеко и иа .щироко, а и о.м,иљеи је. 

Ови су покрети још у повоју, и ја 'Ћу доцније, ако будем могао 
пратити развој, имати част известити вас опширније о свему што 
по томе буде. 

Изволите примити, господине министре, уверење о 'Мом одлично
ме поштовању. 

Стевап Матијашиh 

Консулат Краљевине Србије 
-;у· Приштини Приштина, 9. новембра 1896. године 
Пов. Ni:i 81. 

Господину 
Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарскога савета, 
Министру иностраних дела, 
И'Гд. итд. итд. у Београду 

Господине министре, 

У вези са ранијим извештајима о овдашњем стању част ми је 
још известити ва·с о овим појавама. 

Више не може бити сумње да мутесариф не само наставља своју 
тактику према овоме Консулату већ да је све даље развија. Не могав 
према Консулату с поља учинити ништа више но што је учинио, 
покушава да се noмohy шпијунисања и другим тајним путевима 
увлачи у сазнање саме унутрашње радње наше. У последње доба 
приметио 1сам, да .се извесна личност редовно налази у згради, кат

-кад и у канцеларији под видом каква посла при испраhању или 
примању поште. Када сам томе стао на пут, добих депешу од скоп
скога консула, по којој видим, да нам више ни пошиљци нису без
бедни. То је уједно и побуда мојега телеграма, 'који сам имао част 
испратити вам 5. 'овог месеца. У том телеграму молио сам вас да ме 
изволите извес•!ити телеграмом да ли сте изволели примити неповре-
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ђено потиљак N2 919., јер сам до вашег одговора у великој бризи и 
неизвесности, да ли смем писма поверити турској пошти. Како на тај 
мој телеграм не добих одговора, закључујем да је пакет 'Стигао непо
вређен, те испраћам овај пошиљак, но ипак увијеног у платно. 

Интересантан је и случај са одбеглом измеhарком мутесарифо
вом, о ком случају част ми је да вас известим засебним актом Пов. 
N2 82. Од~овори ове Црпо~ор'Ке бејаху ми су.шњиви. У ттрвих мах по
мислих мутесариф хоће на овај начин да осигура себи сталног шпи
јуна у мојој кући. Да 1сам поверовао њеаим речима и примио ју, мо
гао је .он од тога случаја да вади за се велику корист, тврдећи, ето 
ми смо они који стварамо конфликте одмамећи чак и његове млађе. 
Својом турском пакошћу могао је то још и да објашњава тиме, што 
сам ту сам без породице. Ја сам Дакле Црногорку саслушао, јавио 
о томе мутесарифу и одмах је вратио натраг на молбу његову, изјав
љујући да то чиним из пријатељства према њему, и док од своје и 
црногорске владе 'не добијем овлашћења, не могу је заступати, али 
ћу ипак о њој из човечанских обзира мора'ти водити рачуна. Муте
сариф ми је одговорио врло ласкаво по мене и благодарио ми је на 
оваквом држању. 

Сутра дан пак добио сам тајну доставу, да је исту Црногорку 
ухапсио и бацио у засебну ћелију, где нема ни асуре ни ватре. Ја 
нисам одмах упутио .поверљиво питање на мутесарифа, пошто ми 
цела ствар изгледа сумњива и пошто сам и доставу добио од Србина, 
у којега немам Довољно поверења. Чини ми се мутесариф хоће само 
да види, шта ћу ја предузимати односно тога. 

Све више се истиче, као извесна и могућност, да је мутесариф 
наставио своје, претње, али да је сад узео у посао несигурне карак-: 
'Гере, којима можда поред 'претњи још обећава или даје награде. У 
томе утврђује ме мнењу што са сумњивим појавама стоје у вези и 
сумњива лица. 

Тако дознао сам да извесни бројеви новина са противном садр
жином често иду у ућумат, нарочито Ускок тамо се редовно налази. 
Међутим новине се Дају само :србима. Данас ·сам имао посету младог 
сународника, која је подуже :трајала. Видео сам да се око нечега 
ломи, на крају ми при одласку затражи Ускок. Очигледно ]е, да 
траже 'закачку, јер ако би што у новинама било о овдашњем стању, 
тврдили би, да то Консулат ради. То би мутесарифу rюмогло да у 
Цариграду остане чист. 

Усудио 1сам ,се да вас о овоме известим, господине минис'тре, како 
бих вам окарактерисао тежак и несносан положај мој и овога над
лештва. Эа сад се трудим да одвојим у нами противним поступцима 

оно што је мутесарифово и оно што припада "чаршији". Овај по
следњој надам ice, доскючићу и сам, али ономе првоме може бити 
лека само у Цариграду, о чему сам имао час·т да вас известим мојим 
писмом Пов. N2 69. од 31. прошлог месеца. - Ја 'за сад ди 1с lким не
мам опћења, наступило је доба слава, ни:rюм не смем да идем, нико 
ми не долази. :седећи сам у надлештву и своме дому, упућен сам 
једино на ~опхођење ica послужитељима. 

Изволите примити, господине министре, уверење о мом одличном 

поштовању. 

Стевап Мати,јашић 
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Генерални конзулат Краљ. Србије у Скопљу 
ПП N2 730. 
12. новембра 1896. године 
Ускуб 

Господину 
Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарскога савета, 
Министру иностраних дела - Београд 

Господине министре, 

У свези свога :писма од 28. пр. м. ПП N2 672, а према добивеним 
накнадним извештајима од Консулата т:rриштинског, имам част изја
вити вам своје мишљење да је веома нецелисходно овде предузимати 
какве год кораке односно приштинских ствари. Ово из разлога што 
би у тому случају ваљало саопштавати и поједине случајеве у по
тврду представака а то је веома опасно по наше онамошње људе. 

У опште пак учинити представку бесциљно је; у тому случају валија 
би одговорио да његови извештаји гласе другче, као што је то већ 
учинио приликом првог ,разговора :са мном и према тому по моме 

скромноме МИIШљењу најкорисније је и најбоље је, да се предс'тавка 
учини у Цариграду, као што сам вам то и раније предложио. ' 

Из примљених извештаја г. Матијашиliевих, видим да је он 
тражио састанак са мном нарочито с тога, што с пословима консулат

ским није упознат, и сада незна пrта да ради и где да започне, јер 
из његових извештаја то излази, г. Нушић није му давао прилике 
да се ,с пословима упозна, и сада у овом запетом стању оставши сам, 

још се више збунио. Због овога и ова:к!оr несигурног стања, мишљења 
сам да би од велике користи било а и неопходно је потребно, да се 
одмах г. Нушић или које друго лице, које је д<Убро упознато са нашим 
овдашњим пословима упути у Приштину, и да предузме послове у 

своје руке. У садањем времену у Приштини оставити човека, који 
нема довољно искуства у пословима, врло је опасно. 

Имам част у потврду ових мисли послати вам господине мини
стре, писмо Консулат,а приштинског Пов. N2 76, с молбом да ми га 
по употреби изволите вратити. 

По закључку овог писма добио сам од г. Матијашевиhа препис 
његових писама вама од 31. пр. м. Пов. Ng 69. и 9. овог м. Пов. N2 81. 
Они су ме само утврдили у изнесеним мислима, и, поред горњег пред

лога, мислим да би било потребно упутити г. Матијашевића, да и сам 
промени своје држање и да се не затвара у Консулату. О данима 
празничним он би требао да чини посете Србима и ове да упути да 
му долазе у пркос изданим им наредбама. Ово је потребно што би 
на случај да се због тога што деси, представке наше биле у толико 
јаче што би биле подупрте неоспорним доказима за некоректно др
жање приштинске власти и онамошњих Турака према Консулату, и 
што би се и једни и други ставили у положај да се отворено изјасне. 
Иначе, ако се и Консулат и Срби држе овако они и сами дају маха 
Турцима и да се бране од наших представника и да њихове претње 

остану у снази. 
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Ако ово одобрите онда вас молим да г. Матијашићу пошљете 
депешом упуте. Ово, нема сумње, може за њ и непријатно бити пос.л,е 
чина да i. Нушиh, по 1свому сопствено.му признању, није по два 
месеца из.л,азио из ':Куhе, али у овим прили'Ка.ма што чешhе изла
жење иеопходно је. Ча'К оно може да буде и једини .л,ек оно.му што 
се данас дешава. А за !излазак 'Најбоља је при.1~и'Ка праз'Ник, кад 
i. Матијашиh после ,одстоја'Не службе у цркви треба и да rz.осети 
Србе и прими и посете ових. Поред ових он треба да иде и Турцима 
у колико с њима :треба да опш:и. И тек после могућих последица 
оваког држања и представке наше биће оправданије и несумњивије. 

Част ми је назвати се ваш покорни. 
Мих. Г. Ристић, 

АС - МИД ПО - I/16 - 1896. 
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Предлог Бранислава Нушића да се укине Конзулаiй 
срйски у Пришiiiини 

Консулат Краљевине Србиј-е 
У Приштини 
П.П. N<> 285. Приmтина, 20. сеш·ембра 1896. 

Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарскога савета, 
Министру иностраних дела, итд. итд. итд. 

у Београду 

Господине министре, 

1894. ~одине ја сам и.мао част изнети пред.ља~ о укидању При
штевско~ кнсу.љата 1и чини .ми се да је тада усвојено .моје ~.љедиште 

о излишности ово~а Консу.љата а са.мо не дру~а по.љовина ,предло~а, 
јер сам је као тачке које би и.ма.ље Приштину за.менити, пред.ља~ао 
Митровицу или Скадар. Разлози хоји ~су ~авари.љи и против Скадра 
и .против Митровице такви су би.љи да сам ја ca.At, 'Чи.~~ са.м их чуо, 
напустио свој предло~. 

Од тога доба околности су СЕ' још и више и::~мениле ~т см111слу 
мога предлога, те ја не могу да свој предлог не поновим само са 
модификацијом друге половине истога. 

У те промењене околности ја рачунам наименовање Србина вла
дике који одлучно захтева да сви просветни послови пређу у његове 

руке и који је захтев и оправдан и умесан, те ћемо га морати испу
нити. 

Понављајући предлог ја сам дужан поновити и све оне разлоге 

који говоре о укидању Консулата у Приштини: 

1. Приштина 'Није никаква ни ,тр~овачка, ни по.љитичка, ни вој
ничка тачка, нити he то у будућности бити. Овде :нема ни увозне ни 
извозне трговине; приштевски трг преставља пијацу за намирнице 
саме Приштине и њене најближе шюлине (среза). Приштина је по 
свима особинама срескв варош, па чак постоји и решење да се На
челство из ње измести али су га овда~шњи Турци за љубав својих 
личних интереса спречили да се оствари. Приштина као политичка 
тачка нема ни оних особина које има Призрен. У Призрену (поред 
Скадра) седиште арбанашких старешина и управника њихових пле-
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.мена, седиште правос.1~авн01, вдади1се, седиште като.111Р~кт вдадике, 
седиште rдвају страпих консудата, оних 'држава (Русије и Аустрије) 
које се највише иптересују придика.ма на Бадкану. И та околност 
указује да су обе те државе сматрале Призрен пре за политичку 
тачку но Приштину. И када је Аустрија 1894. ~одине по.мишљада да 
отвори некодико консудата у Европској Турској а :у око.лини Ново

пазарск~ санџака ru тада је она хтеда да обиђе Приштипу. 1 

Војпичка тачка свакојако Приштина пије. У њој највише борави 
један батаљон војске и то онај који врши пограничну службу. У вој
нич1ш.м по~деду Приштипа потпада лад Митровицу. У Митровици је 
1<:0.манда дивизије, а у Приштини је ко.манда једпо~а батаљона стадне 
војс1се и једпо~а пука резерве. Отуда су и оне тешкоће које овај 
Консулат има при подношењу војничких извештаја или, боље рећи, 
отуда је овај Консулат у немогућности да такве извештаје подноси. 

2. Приштина је врда хрђаво подожепа 1те није никакво средиште 
своје окодине иди бар !оне .окодине која би требала ;да је на до.машају 
ово.ме Консудату. Косовска железничка линија, која је скре'Нуда 
далеко, још је више запоставила Приштину у то.м ло~деду. Нико из 
Ву'Читрпа, Митровице, Гилана, Деhи, Призрена 'Не :.може и.мати ~осла 
У Дриштипи и тако r~одиција је увек приправна на то, .ма ко из тих 
крајева дошао, да је ради Консудата дошао. Никоме није пут да кроз 
Приштину прође ма где ишао, нико нема овде да дође ни валији ни 
владици. Често пута, нарочито о распусту, учитељи долазећи овде 
измишљају пред полицијом изговоре који их само у већу сумњу ба
цају. Има чак и читавих преде.ла који припадају приштинској око
лини а упућени су, били на пазар било за посао, другим средштима. 
Тако Сиринић - Призрену, Морава - Скопљу, итд. Ономе из Мораве 
природније је и лакше да оде скопљанском Консулату но да дође 
овоме. То, што Приштина није средиште у које би бар њена околина 
била упућена, чини да овај Консулат врло тешко одржава везе. Отуда 
и појава у списку платежника овога Консулата да постоје нарочити 
плаћени људи за све крајеве, што би било излишно када би постојао 
саобраћај Приштине са тим крјевима. 

3. Приштински Консудат .и.ма енесраз.мерно .~али рејон. Mnoio 
пространији рејон iИ.ма Призренска .бо~осдовија или наш ђу.лtрук, rн,а 
Јавору. Приштински Консу.11,ат uJ.ia све~а четрнајест !сати rпростора 'На 
ко.ме дела. Да ли је за толики простор, у коме су већ постигнути сви 
резултати једне чисто просветне пропаганде, потребан и један читав 
Консулат са особљем, послугом и свима трошковима, кад тај Консу
ла·т после поменутих ресултата нема шта више да ради? Међутим, 

све напред поменуте околности показују да је оволико мали рејон 
постао не кроз какав распис Министарства, већ кроз природу поло
жаја и прилика које поменух. Овоме Консулату немогуће је опре
делити већи рејон који би оправдавао можда његово даље постојање. 

4. Послови просветне \µропа~апде који.ма руководи овај Копсудат 
сведено је 'На чисто администрирање ш1сола. Претежношћу својих 
послова наши консулати свакојако су пре агенције за пропаганду 
но консу лати. Аюо им се ти послови одузму или ако су их завршили, 

они престављају излишне установе. После именовања Србина вла

дике и отворених школа којима је опстанак обезбеђен. после уређења 
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општина и свештенства итд., што припада само владици, после утвр

ђених прилиюа које обезбеђују ма које стране пропаганде у извесну 
област, делокруг једне чисто просветне пропаганде завршен је у тој 
обла.сти. У ови.м крајеви.ма веh и.ма сраз.м,ерно врда .м,но~о щк,оЈ~а. 

Отварање нових често пута не изазива толико права потреба колико 
частољубље кон,сула, да му се не би на крају године пребацило из 
Министарства да у тој години није ништа новога стекао, већ је сав 
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свој труд свео на одржавање статус ч~.ю-а. Ако би се у том правцу 
и даље радило ја бих већ кроз годину дана могао статистички пока
зати да овде школе у односу према насељу стоје боље но у и самој 
краљевини Србији. Ако се пак не дозволи консулима да задовоље 
своје частољубље, они ће онда бити прости благајници који издају 
тромесечну плату или највише у почетку школске године предлажу 
учитељски размештај. Уз то иде још и захтев митропо.љита призреп

ско~ да ;се .сви !ови :послови, управа пад прасвет-ном пропа~апдом, пре
'1ају њему. Ја захтев митрополитов налазим за сасвим уме.стан јер, 
најзад, када би Консулат управљао територијом која се поклапа са 
територијом Епархије рашко-призренске и могло би се зар удесити 
да се заједнички ради али овако кад митрополит управља пословима 

у целој Епархији дозволити да у једноме округу од шест, дакле да 
у шестом делу управља неко други, то ће унети само пометњу у 
раду. Да ће тако заиста бити ја бих се могао позвати и на оно неко

лико несугласица које су се појавиле већ између митрополита и Кон
сулата за ово кра:тко време; било с тога што је Консулат издавао 
извесне наредбе а митрополит не знајући за ове издавао противне, 
било пак с тога л1то су се Консулат и митрополит разилазили у 

мишљењу и оцени људи или прилика. У сваком овом случају морао 
је или ауторитет митрополитов или Консулата да опадне, што не води 
добрим последицама. 

Ја спремам пред.ља~ поТЈсрепљен довољним ,разлози.ма, .да се од 
почетка нове .1897. ~оди-не .пропа~апда пре'Н,есе потпуно у власт li-na 
.~и:грополита. 

5. Консулат је приштевски све~а .четири сата удаљен од скопск:т. 
Има области која данас припадају Скюпском консулату а које су 
много удаљеније од Скопља но што је Косово које још има и редовни 
железнички саобраћај са Скопљем. Осим тога, веза коју би Скопски 
консулат одржавао са Косовом не би била ни мало уочљива ни тешка. 
Це.ља Косово је упуhепо на Скопље као на ви.љајетско .лtесто. Хоћу 
овим разлогом да утврдим да би Скопском консулату било врло лако 
да прими на себе администрирање школама у Косову и у случају 
да се ове године и не пренесу ови послови на митрополата. 

6. Консу.љат приштевски не оправдава ,ни то што је то једини 
српски .Копсу.љат у оби.лtу iЕпархије којом управља Србип ,м,итропо
.љит. Можда би један српски консулат био оправдан када би био у 
месту у коме је седиште митрополитово. Овако, овај Консу.љат пе мо
же одржавати везу са митропо.љитом у Призрену пре ио скопси. Што 
је сад одржава и ста.љно и 1уредпо има се приписати ли'Чнu.м и род
бииским везама српско~ и руско1 консу.ља. Г. Аћимовић је премештен 
и у питању је хоће ли нови руски консул прис·тати да служи као 
посредник између српског консула та и митрополита или неће, и хоће 
ли пасти у очи сталнь~ препискэ овогэ и рускога Консул.ата у том 
случају. Док Скопски консулат може се служити добром вољом скоп
ског руског Консулата, а веза између руских консулата у Скопљу и 
Призрену неће свакојако пасти у очи. Услед тога што с.ам са руским 
Консулатом одржавао сталну везу док се митрополит бавио у При
зрену, молио ме је г. Аћимовић да продужим и даље писати му сваке 
поште и ако није митрополит тамо, како би се утврдило да је то 
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између нас само пријатељска преписка, која траје и онда кад се 
митрополит не налази у Призрену. И у најгорем случају да скопски 
руски Консулат откаже добро расположење своје за посао који поме
нух, Скопље је са Призреном у непрестаном саобраћају, а са При
штином ни у каквом. 

7. Приш'тевски консулат не оправдавају ни административни -
канцелариски послови. До пре некога доба приштевски је Консулат 
имао врло много посла са пограничним споровима. Ти су .му пос.лови 
даваЈ/,и по 8-900. пу.мера ~одишње. Од како су назначени са српске 
и oтoмaiiCKf> странt> комесари за пограничне спорове, ти су послови 

са свим отпали. Сав свој административни посао притшевски је Кон
сулат сад свео на предавање судских позива, решења и пресуда. Томе 
још кад се дода најновији захтев косонског валије да и ове послове, 

кад се тичу других округа ван приштевског, има од сад вршити 

скопски Консулат преко вилајетске власти, па кад се и тај посао 
сведе на још мањи, може се лако претпоставити 1nта у том погледу 

остаје приштевском Консулату. 

8. Приштевск.и консулат својим постојање.м подржава неповерење 
код Турак.а и простире ово и па остале консулате. Кад не би било 
приштевског Консулата, Турци би са више поверења предусретили 
остале. Њих јако буни приштевски Консулат. Они опажају факт да 
ни једпа дру~а држава rовде 'Не држи копсулат, па и.х: то подржава 
у уверењу да овај Консулат пе ·постоји ,ради потребе, ради које дру~е 
државе отварају 1сопсулате, веh искључиво ради српских потреба. 
Опажајуhи и са.ми да Приштина пије .~tесто за ·км1.сулат, опи у rсрп

ско.м Консулату виде са.мо а~енцију .која припре.м,а завере да _једпо~ 
дана .отвори српској 1војсv,и 1zраниv,у. О непомирљивости ~њиховој пре
.ма овом Консу.лату ,и.м.а.м .масу (при.мера, р. иза убиства једпо~а копсуЈ/,а 
пе изостаје.м ја >још и данас пи ~из ,једпо~а списка о 'људима -које 
треба у Приштипи убити. За три и по ~одине како управља.лt ови.м 

Консулато.м, ја 1са.м. lвeh седам. пута осуђеп па с.лtрт па њихови.лt ску
пови.ма и најзад тешко да неhе ).ма кад још једап од управљача ово~а 
КопсуЈ/,аТа потврдити својом. с.м.рhу неповерење које ја xohy овде !да 
престави.м. Осим свега овога одавде је отишло небројено тужби про
тиву Консулата, а не бројим неприлике, сметње, незгоде и афере, 
које су поједини шефови имали и од којих ни трећи део није ушао у 
акта, јер их је сваки од шефова, за љубав других послова, гледао 

на згодан начин да отклони. 

Ја сам, господине министре, у неколико мојих извештаја до
давао: "ову са.м ноh пробдио". Моли.м вас да то пајбуквалпије про
тумачите. У так:ви.м приЈ/,ик:а.ма ја са.м поск:Ј1,ањао децу на з~одпа 
.места да нису пре.ма прозори.лш, ставио са.м оружје да .ми је па руци 
и и,елу 1ioh провео са.м буда1i и 1ia ноzа.ма. Не во.лем. и нескромно 
.ми из~леда што са.м и ово о себи унео као пример, али са.м рад да 
ва.м што боље илуструје.л! навод да КонсуЈ/,ат за ово шест ~одипа 
постојања није ни .мало успео да пpo.лte1iu распо.ложење Арпаута 
од onoia које је допео убиство nок. Марu.пк:овић.а, пити ћ.е то кад 
постиhи. 

Из овога што сам навео о неповерењу Турака (па и самих вла
сти у многоме) према овоме Консулату, уверићете се, господине 
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министре, да би турска влада са највећом готовошћу предусрела 
сваки ваш предлог да се овај Консулат измести у ма које друго 
место дубље од границе. Ја бар у то тврдо верујем. 

Ја бих овим, ако сам успео да вас уверим о потреби да се 
приштевски Консулат измести, имао да завршим свој извештај, 

остављајући вама да пресудите у које би нас место у европској 
Typcg:oj за сад најпре упућивали наши интереси али вас молим 
најпокорније, господине министре, за дозволу да вам изнесем овде 
и то, не као предлог - нека с.13оја опажања, која сам стекао пред 
картом Балканскога Полуострва. 

На новоме и значајноме железничком друму који везује Солун 
са Цариградом лежи и мутесарифлук Драмски са седиштем у Драми. 
У тој су околини Кавала, која врло много увози у Србију, па онда 
Гоменџа, која такође не изостаје са увозом. Та је околина богата 
памуком, пиринџом, дуваном, житом и вином; производима дакле 

која доводе светске купце у Драму - Кавалу чине важним тргом. 

То је околина из које се може непосредно утицати на послове у 
Св. Гори. Најзад би можда и било и пробитачно имати један кон
сулат и у области оних бугарских претензија које им ми не пори
qемо. Тај консулат не би морао водити никакву пропаганду али би 
могао налазећи се у срцу бугарских претензија пратити тачно све 
бугарске покрете и стајати увек као одапет пиштољ према њихо
вим претензијама, онда, када у могућем случају споразумевања они 
не буду вољни одрећи се оних тачака које нашим претензијама 
не могу порећи. 

Ја бих вас молио, господине министре, да вашу пажњу скре
нете на ову тачку (Драма - Кавала) коју би нам турска влада врло 
радо дала у замену за Приштину. 

Ако налазите, господине министре, да ипак какав разлог по

стоји за неукидање Консулата у Приштини, ја бих вас најпокорније 
молио да будете добри саопштити ми га, не бих ли новим разлогима 
допунио свој предлог. 

Најзад част ми је напоменути да овај предлог с тога сад под
носим што налазим да му је сад и време и да би доцније поднесен 
задоцнио. Сад смо и пред скупштином и пред новом рачунском 
годином, те би, у случају да се предлог усвоји, у буџет који сам 
имао част поднети, имала ући и сума о инсталацији како би се 
имало више могућности за отварање предлога онда када остварење 
буде потреба. 

Изволите примити, господине министре, уверење о мом одлич
ном поштовању. 
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Консулат Краљевине Србиј(' 
У Приштини 
П. П. N2 294. Приштина, 2. септембра, 1896. године 

Господину Стојану Новаковићу 
Председнику Министарског савета, 
Министру иностраних дела, итд. итд. итд. 

у Београду 

Господине министре, 

Пред вама се већ налази мој предлог од 20. прошлог месеца 
П. П. N2 285. о укидању приштевског Консулата. Приликом дола
ска Скопскога консула господина Ристића у Приштину ја сам га 
упознао са истим и у споразуму с њим, част ми је данас поднети вам 

извесне допуне како би их имали при руци при решавању о првом 

предлогу. 

Господин Ристић и сам налази да је приштевски Консулат врло 
излишан али је мишљења да га не треба на мах укинути већ га 
у први мах свести на најмање на шта се може свести. Полазеhи са 
такво~ ~ледишта, ја сам пашао да се из буџета приштевско~ Консу
лата са додатко.м су.ме у 1180 динара .мо~у створити два врло ко
рисна консулата. Један од ових остао би у Приштини али сведен 
па пајмањи број особља и важио би као вице-консулат Скопско~ 
~енерално~ консулата, дру~и би се отворио у Велесу и важио би као 
вице-консулат солунски, но у пословима просветне пропаганде он 

би радио као вице-консулат скопски. 

И један и други консулат не би ни водили преписку са Мини
старством директно већ са Скопским консулатом, те отуда не би 
ни било потребе да имају велику суму на канцелариске трошкове. 
Не би ни имали своје засебне буџете на пропаганду већ би њихови 
платежници улазили у списак и под управу скопског консулата а 

они би служили као обезбеђени агенти овога консулата. 

Буџет ових двају вице-консулата изгледао би овакав: 

Вице-копсулат у Приштини: 

Вице-консул (место празно) 
Писар I класе 
Кирија кућна 
На послужитеље 

Канцеларијски трошкови 

Вице-консулат у Ве.л,есу 

Вице-консул П класе 
Кирија кућна 
На послужитеље 
На канцеларијске трошкове 
На оба консулата издало би се 
а данас се на приштевски само 

5.000 
1.000 

840 
960 

6.750 
800 
840 
960 

издаје 

7.800 

9.350 17.150 
17.150 
15.970 

1.180. 
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Ваља узети у обзир и ову око.тrност. Велес нас за ово шест година 
кошта 60.000 динара, да је за тих шест година у Велесу постојао кон
сулат коштао би нас 56.100 динара и извесно имали би већега успеха. 

Ништа 'fie с.мета ово.ме пројекту ни то што се по~овара да се и 
Велес пребаци у Косовски вилајет, јер ваља помишљати да би веле
шки консулат имао уза се увек простран рејон који неће пристати 
Косовском вилајету. 

Мени је част, господине министре, изнети вам овај предлог као 
мишљење само, које мислим да није сувишно да имате при руци при 
решавању о првом мом предлогу. 

Изволите примити, господине министре, уверење о мом одличном 
поштовању. 

АС - МИД ПО - 171 (П) - 1896. 
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Извешшаји Конзулаша uришшин:ског од јануара 

до августа месеца 1897. године 

Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 
Пов. N2 3. Приштина, 2. јануара 1897. године 

Господину 
Господину Ђорђу С. Симићу 
Председнику Министарског савета, 
Министру иностраних дела, 
итд. итд. итд. у Београду 

Господине министре, 

Хтев да се од познате вам нерасудне наредбе мутесарифове на 
овамо с.мрзнути духови наших овдашњих сународиика кодико је 
.мо~уће откраве, приредио сам на Божић (другога дана) овдашњим 
угледним хришћанима свечани ручак у част тога дана који се овде, 
у ови.м јако рели-~иозни.м 1срајеви.ма, слави као највећи хришћански 
празник, те као такав непрестано траје до Нове ~одине. Са истога 
узрока отвореном сам депешом честитао Рожденство и господину 

митрополиту Дионисију, који се налази у Плевљу, да бих и на овај 
начин мало ослободио у последње доба јако застрашене хришћане, 
но да бих уједно одузео овој честитци ону сумњивост коју би овдаш
њи Турци можда њојзи могли да придодају, ја сам у исти мах пустио 
још неколико депеша на све православне стране, са којима ово 
надлештво има додира: вами, Посланству, консули.ма нашим у Скоп
љу и Солуну и руски.ма у Скопљу и Призирепу (на ове депеше су 
се страна надлештва срдачно одазвала). Овакој депеши овде у овим 

странама а у датим околностима у толико има већега смисла, у 

колико се овде у место Нове године обично чистита Божић, можда 
по аналогији са турским бајрамом, јер наш Божић Турци зову 
хришћанским бајрамом. 

На ручку, на који сам са горенаведених разлога позвао само 
хришћане, били су позвати и присутни: из Приштине заступник 
митрополитов, заступник свештенства, заступник учитеља, најста
рији члан општине и један Цинцарин као преставник те народности 
и преставници ћојединих еснафа, из Митровице управитељ школе, 
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нз Вучитуна игуман ианастира Девича; из Гилана изасЈiаници оп
штине и учитеља, из Грачанице игуман тамошњег манастира. "У за
чељу седео је овај последњи као најстарије свештено лице, с десна 
ја, а с лева заступник митрополитов (прота). 

Прву сам здравицу :каздравио ја његовом величанству Краљу, 
као врховном заштитнику овамошњега српства и православља у оп

ште без разлике народности - други, зачеоник у здравље султа
ново. Од осталих здравица ваља да напоменем оне што су изго
ворене у част: вами, митрополиту Дионисију и српској слози (овдаш
ња браћа живела су целе прошпе године у неслози). Певале се и 
свирале српске песме, наравно наша и руска химна и божић.њи 

црквени стихови. Овај мали интермецо учинио је врло повољан 
утисак на наше сународнике, а Цинцарима је ласкало што су и они 
били престављени, ово последње учинио сам са разлога што нам 
Цинцари са неколико Грка често сметају у пословима, сада пак 
нарочито у грачаначким смутњама и у отварању важне школе у 

Феризовићу. 
И ако сам ову ствар извео, као што се и из овог кратког описа 

види, баш хотимице извео на широј основи, ипак са стране Турака 
није било ни најтишег гунђања; мутесариф ми је говорио о ствари 
- кад сам му доцније то поменуо - у пријатном смислу и одо
бравао овакав гостољубиви поступак. (Можда се нада, да he се и 

Турцима приредити тако што каквом згодном приликом што они 

радо примају). 
Како је, даље, с;:~ма ствар имала повољна уплива на овдашње 

односе, то сам сматрао за дужност, да вас, господине министре, о 

томе известим, радујући се, што ва.лt }ед'НО.М одавде .мо~у јављати 
п 'Нече~а пријат'Но~а. 

Част ми је замолити вас, господине министре, да и овом при
ликом изволите примити уверење о мом одличном поштовању. 

Консулат Краљевине Србије 
"У Приштини 

Стева'Н Матијашић 

Пов. М 1. Приштина, 10. јануара 1897; године 

Господину 
Господину Ђорђу Симићу 
Председнику Министарског савета, 
Министру иностраних дела, 
итд. итд. итд. у Београду 

Господине министре, 

Због нагомиланих послова при крају и почетку године и што 
са.м у 'НадЈ1,ештву са.м, као и збо~ при.мања дуж'Ности од досадашње~ 
шефа - поред најбоље воље нисам стигао да вам поднесем опшир-
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нији извештај о положају овога Консулата у коме је он остао у 
времену када сам вашем претходнику послао свој последњи извеш

тај под Пов. NQ 81. од 9. новембра прошле године. Од оно доба није 
ни било овде знатније промене сем оних о којима сам јављао и 
даље остадох у старој опасној неизвесности због које смо г. Нушић 
и ја морали да уклонимо одавде своје породице које су биле изло
жене непрестаном страховању. Овакав положај Консулата у Приш
тини, а можда и вами, господине министре, изгледаће обичан, свако
дневан, јер је то одиста и стална средина у коме се ова краљевска 
м:исија и иначе налази, те се таласање између мање или веће опас
ности у даљини не примећује или се не узима као посве опасно. 
При ово.ме сеhа.м, се положаја пок Луке Марипковиhа, који је баш 
у даии.ма иепосредио пред својом по~ибијом био са свим безбрижаи, 

" - сумње је било, као и ево сада, али се у њену оправданост није 
веровало, докле ia иије по~одило смртоиосио таие. Ово ми је част 
напоменути вам нарочито с тога што сам приметио да се и у оближ
њем Скопљу тако мисли, а гну Ристићу се из подручног вам Минис
тарства слало извештаја овога Консулата на мнење или је он то 
тамо слао, о чему сведочи писмо г. Новаковићева Пов. Ng 2383, 
међути.лt, овде је положај хришhаиа био такав, да би иастали по 
њих црии даии да сам тада ја по~ииуо. Неискусни у своме новоме 
положају мутесариф по свему судећи ни сам није предвиђао озбиљ
не последице својега више но неурачунљивога понашања. 

Ваш претходник послао ми је 17. новембра депешу поверљиву 
коју сам ја примио 18-ог и по његовом одобрењу отишао у Скопље 
одмах сутра у јутру у уторак 19-ог; тамо сам се бавио тога дана по 

подне и 20. на подне вратио се овамо. 
У Скопљу састао сам се са г. Ристићем и с њиме конферисао 

о потребноме. 
Главна је цељ мојега одласка била да са њиме разговарам о 

пословима који су стицајем околности постали заједнички обема 
консулатима, то јест да сазнам његово мишљење о оној половини 
заједничких послова чије је извршење или зависило од њега, или 

је он у њима имао удела. Састанак био је нуждан не са гледишта 
посвршавања послова овога Консулата, јер о овима ни г. Ристић 
није могао бити свестрано обавештен а за кратко време нашега 
састанка није могао постићи свестрано сазнање, већ је састанак био 
потребан једино због измењивања мисли о заједничким пословима 
које би било неупутно расправљати писмима, као што сам имао 
част да то напоменем у своме писму Пов. Ng 69. Усуђујем с~ ово да 
нагласим пред вами, господине министре, како не бисте помислили 
да сам састанак нарочито тражио због необавештености моје у посло
вима са којима имам част руковати и ако увиђам да никад из личне 
сухете не бих требао - нити бих то чинио - да одричем своју нео
бавештеност у стварима којима се бавим тек привремено. Ово наво
дим и са тога што сам из разговора са г. Ристићем стекао уверења 

да је и он био мишљења које сам имао част да вам ту наведем у 
негативном смислу. 

Не мислим да оптеретим вашу пажњу, господине министре, са 
свима појединостима нашега разговора, јер они разлажу само мода

литете који би припомогли да се изврше ваше генералне наредбе, 
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у чему ви очекујете само саопштење њиховог остварења. Тако глав
ни предмет, Богиhевиhеву ствар расправили смо на онај начин како 
вам је то г. Ристић предложио, обраћајући поглавито пажњу на 
многоврсност начина у остварењу, што се такође само живом речју 
могло успешно претрести. 

Поред тога, потребно је да вам поднесем извештај о споразуму. 
до кога смо дошли односно овдашњега стања изазваног претерано

стима мутесарифа приштевског. Г. Ристић био је мишљења, да ја 
требам својим држањем да изазс,вем мутесарифа, то јест да га нате
рам на све веће некоректности. Тако на пример, требао бих нашим 
сународницима да чиним посете, па кад они не би смели да ме при
ме, тиме бих утврдио факт његове неквалификоване наредбе. На 
основи утврђеног факта после, могла би се покренути акција на 
надлежном месту. То би дакле био начин кога се је придржавао и 
r. Нушић и кога се придржавам и ја, пошто по своме положају не 
могу уносити нов правац у послове једном започете. У томе нас је 
потпомагала и само држање мутесарифово, он је једнога од оних 
којима је припретио, кондурџију Живка, позвао и рекао му је да 
може ићи у Консулат; Проти је рекао да признаје факт претње, 
као што сам то јавио при крају свога писма Пов. N2 69. од 31. окто
бра; а пре тога је и г. Нушић послао био rаваза код једнога од оних 
грађана што им је мутесариф припретио - код Стеве Хаџи Арсића; 
Стевана, гаваз није нашао код куће, али кад је укућанима саопштио 
да г. консул жели да дође по подне на поседак, жена је премрла 
од страха и једва одговори да они не сме да примају никог из Кон
сулата. 

Факт би дакле и довде био утврђен. Овим путем могло би се и 
данас и даље ићи, али би ту већ требало и удешавања, јер је про
текло доста времена, а то не би ни било потребно, пошто је правда 
очигледно на нашој страни. Затим, грађани видев да је се мутесариф 
у тој ствари истрчао, па је то и сам признао, почињу да одишу и да 
не верују у толикој мери као пре у свемоћ мутесарифову над Кон
сулатом. Неки од храбријих грађана почињу да долазе у Консулат, 
али још врло обазриво и под разним видом или кад их ја позивам. 
О Ђурђици била је слава гавазу који седи на доњем спрату где ја 
на горњем седим у кући што је одмах до Консулата и што је, као и 
овај, својина православне општине. Тај дан употребих да се мало 
поразговарам са нашима, те су кроз моју кућу а кроз капиџик дола
зили мени у Консулат, наравно на кратко време, враћајући се истим 
путем. Гостију било је врло мало. Тако исто имађах и ја врло мало 
гостију о своме крсноме имену 16. новембра; ни четврти део ми не 
дође онога што ми долазаше прошле године, ма да сам тада овде 
био тек неколико дана. Обрт настаде нарочито од кад стиже позната 
депеша Патријаршије о премештају гна Дионисија у Скопље и наи
меновања за овамо Грка владике. Узрујани хришћани тада, угушив 
стари страх новим, долазише ми у групама питајући за савет и 
молећи за потпору. 

Афера са мутесарифом изгледа дакле, да ће се - по немачком 
изразу - разглибити (версумпфен). Мутесариф ће по свој прилици 
ћутати и зажмуриће пред посетама хришћана Консулату. "У оста
лом он се и ,l\аље понаша вр.ло учтиво и често ме поздравља; тако 
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исто често ме је позивао, наговешћујући обазриво да би и он радо 
дошао мени. Ја сам ово кокетовање на учтив начин одбијао, јер 
нисам знао за ваше расположење у овој ствари, а не хтедох изла

гати се мишљењу света да сам оне еклатантне увреде прогутао. 

У осталом он сваку моју молбу за коју му се обраћам брзо уважава 
и препоручује ме и пажњи нижих органа, а по томе мислим да би 
лако пристао и на то што сам имао част предложити вам при крају 
свога писма Пов. NQ 69. од 31. октобра прошле године. 

По том предлогу било би најпрактичније решење преко Цари
града, да мутесариф отуда добије наредбу да опозове своје претње. 
То сам имао част да вам предложим по жељи овдашње браће наше. 
Зато ми је част замолити :ьас, да ме изволите известити о судбини 
тога предлога како бих могао овде да наше људе умирим. 

" Не бисте ли уважили тај предлог, онда молим да ми изволити 
одобрити, да сам покушам приморати мутесарифа да скине забрану 
са Консулата. То би се могло најлакше учинити тако, да под видом 
каква посла позовем ону двојицу ~ у разно време ~ пред којима 
још није демантовао сама себе, а то је Стева Х. Арсић, hурчија и 
Ма-на Филиповић, сајџија. Он ће им по свој прилици дозволити дола
зак и тиме би афера ~ до душе на врло незнатан начин ~ била 
завршена, једино што се за понижење Консулата на тај начин не 
би добила ни сатисфакција, нити би наш народ био у довољној 
мери охрабрен; мутесарифу би остало отворено поље, да другом 
којом приликом исто тако или још дрскије поступа. Но и из оваког 
поступка нашег имало би двојаке користи, што би се немила афера 
како тако довршила и што би смо осигурали себи за у напредак 
преду ср ет љивост мут еса рифову. 

Ако бисмо хтели пак да по целој овој епизоди повучемо као 
неки биланс, могли бисмо утврдити, да је она имала по нас ту корист 
што је обелоданила слабост мутесарифових претњи и пред самим 
овдашњим Турцима, а била је штетна по нас у толико у колико је 
у очима хришћана углед Консулата ипак оштећен. Овоме би се 
могло доскочити у осталом још и сада оним двојаким начином што 
сам га мало час навео. 

Што се тиче опасности положаја самога Консулата, у том по
гледу почиње небо над њима полако да ведри. Престала је честа 
ноћна пуцњава од онога дана, од како сам доста жестоким речима 
то пребацио турском терџуману кога муте са риф понекад изашиље 
овамо на извидницу. Наши Срби почињу полако да долазе и агенти 
су такође на ново отпочели своје функције. Србима, у колико сам 
могао да сазнам, јако се допада држање наше, што сам према муте
сарифу увек био одмерен и озбиљан, и били су уверења, да сте ми 
управо ви забранили да му одилазим, па чак и да га примам. То је, 
како се чини, дочуо и веровао и мутесариф. Наши веле да се ова
квим држањем постизава више него ли вечитим ласкањем (они 

:vrисле да се у овоме састоји "дипломација") у чему их подржава и 
радостан факт, што с.мо успели да отвори.мо нову Ш'Колу у једно.ме 
селу ~де у'Чите.љ још бесплат11,о ради и без звани'Чне потврде, али 
власти не 'Чине 'НU'Ка'Кве теш'Коtiе. Ја немам узрока да ово јавно мне
ње уздрмам, и ако налазим да ће у Турској увек више господарити 

околности но ли карактери или расположења страних ~аступника. 
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По свему овоме остало би још дакле да се изврши репаратура 

над угледом овога надлештва, који је у очима наших сународника 
оштећен; ја сам учинио колико сам могао и како сам умео, но ни 

по учтивостима мутесарифовим, нити пак по одобравању наше браће 
- што је и једно и друго чисто личне природе - не могу да вам 

поднесем извештај који би био у стањv да вас умири, ма да би ми 
он могао послужити за закључке пробитачне по мене, а то не бих 
могао чинити са разлога што увиђам да би такав извештај био 
лажан. 

У међувремену док сам сређивао податке за овај нацрт, сти~ао 
је а.мо вaJtuja 'КОСОВС'КU, кога сам одмах по доласку посетио и који 
ми је вратио визиту други дан. О нашем разговору имаћу част да 

вас засебно известим. 
Изволите примити, господине министре, уверење о мом одлич-

ном поштовању. 

Консулат Краљевине Србије 
У Приштини 

Стеваи Матијашиh 

Пов. N!! 5. Приштина, 16. јануара 1897. године 

Господину 
Господину Ђорђу С. Симићv 
Председнику Министарског савета, 

Министру иностраних дела 
итд. итд. итд. у Београду 

Част ми је овим да вас најучтивије известим, да сам од~~ах по 
доЈtаску валије 'Косовс?<:о~ овамо поздравио га преко нашега драго
мана и сутра дан га посетио. Предмет нашега разговора искрснуо 
је услед обичних учтивости и био је у главноме овакав: 

Он ме је запитао о здрављу моје породице (код Турака се под 
речју "деца" или "фамилија", подразумева жена), ја сам му одго
ворио да је здрава и да се налази сада у Београду. Он ме је разумео 
и одмах запитао: зашто? Одговорио сам му, да зато, што је овде 
непрестано стрепила због несигурности која је наступила услед једне 

мутесарифове наредбе и разложио сам му опширније оно, што се 
налази у писму овога Консулата П. П. N!! 51. од 4. октобра прошле 
године. Он је на то одговорио: ви ми наводите све оно што је Monsi
eur Nouchitch јављао вашој влади. Има знања о томе; међутим, ја 
то не могу веровати, јер не могу претпостављати да је тако што 
мутесариф-беј учинио. Ја сам му наговестио, да то његово миш
љење о мутесарифу још не потире истинитост факта. То су пронели 
само неки глупи хришћани - вели он. На против, - велим ја. -
мутесариф је позвао баш најбистрије, оне, о којима је он претпо

стављао да су прваци. Знам, то Monsieur Nouchitch тако каже; а 
шта велите ви? Јесте ли имали сличног случаја? Нисам; али се 
хришћани јако прибојавају. Нико ми не долази у Консулат. О нај-
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већем хришћанском празнику немађах уобичајене посете, или их 
имађах врло мало; послове не могу да посвршавам, те на тај начин 
и ја имам везе с том афером. Ми не можемо - рече валија - нате
рати људе да долазе у Консулат. Како би то било, кад бих ја или 
други старешина - званичник - то наређивао? То и не тражим, 

већ велим да се на овакав изричан начин не ускраћује долазак у 
Краљевски консулат суседне и пријатељске државе. Ту је валија 
постао нервозан и рекао ово: Ми то не ускраћујемо, ко има посла 
нека иде, ево, ја, валија, велим вам, ко има посла нека иде. То вам 
је у осталом изјавио и мутесариф. Ја сам одговорио: То се изјав
љује ту, али то народ не чује. Пофторно рече валија на то: Ми не 
можемо да шаљемо људе; зашто тражите ви да вам одилазе хриш

ћани? Ја не тражим долазак само хришћана, требало би да долазе 
• и Турци; у осталом мени нису потребни људи само ради посла, ја 

сам овде сам, странац, сада сам баш сам самцит ево већ неколико 
месеци, требало би да ми долазе и на разговор, али нико то не сме, 
јер се строго мотри на Краљевски консулат. Хајир, (пије истииа), 
упаде ту у реч СуЈ1,еј.мап-а~а, ·вођа -косовских \Ариаута, 'Који је био 
присутап, доЈ1,азе људи са.мо пе сваки. Да, рече валија и не треба да 
иде сваки; ви сте први људи, вама треба да иду само прваци. Али 
не долазе. Хајир, - ре'Че Суј/,еј.мап-а~а - дој/,азе. Што ~овориш тако, 
СуЈ1,еј.мап-а~а, окрепе.м се ово.ме - ево, ти спадаш у прваке, па јеси 
ј/,и 'Кад ~од до.љазио у КоисуЈ1,ат? Јесам, али ти ниси био ту. Могуће, 
кад ја нисам био ту (у ствари не долази никад). Валија, хотећи да 
утиша ствар, рече: са вами, ево, мутесариф нема никаквих непри
лика. 

Ја сам се уверио да је то ило једино завада г. Нушићева и му
тесарифа. Г. Нушић је 1сувише хитар и брз; он је ствар убрзао и 
замрсио. - На то одговорих ја: ја са мутесариф-пашом немам непри
лика, али се бринемо о положају своме. Мој краљ тражи рачуна од 
мене, и говориће ми, да нисам дабар заступник јер немам опхођења 
са људима. - Ја вас уверавам - рече валија - да ви нећете имати 
никаквих неприлика. Таквих је било између мутесарифа и г. Нушића, 
aJ1,u ту i. Нушиh иије и.мао право. Оп .1tије изиео tucти'liy. Г. Нущиh 
поднео је лажап извештај (сиц), позиато је да је он Ј1,ажов. - Ја му 
на то одговорих ова~о: чудим се јако да ваша екселенција употреб
љава оваке изразе о једном краљевском чиновнику кога је признао 
и ваш цар и о коме имам пуно разлога претпостављати, да сте и ви 

Турци били са њиме задовољни. Он је на овоме месту био неколико 
година, - ту је валија одмахнуо гљавом - зати.м ои је овде од.љи'Ко
ваи са два турска юд.љичија u lти Јеу /ордепи fпролазиј/,и баш rпреко 
руху ваше eкceJ1,env,uje. - На ове моје р€чи присутни су се слатко 
насмејали, а валија ме је уверено погледао, за тим је ћутао читав 
минут и после полак·о одговорио: то је башка (то је друга ствар), 
цареви и краљеви дају међусобно својим чиновницима ордене по ме
ђусобном пријатељству, то ту нема везе. 

У даљем току разговора j.i1 сам од валије тражио, да док је овде. 
извиди ту ствар и уреди, што је он обећао али увек са том резервом, 

да не верује да је мутесариф могао тако што учинити. 
По овом кр.,.атком али у свему тачном сликом и по карактеру 

његовом потпуној репродукцији нашега разговора, који је иначе 
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држан у обичном оријенталском тону, може се видети да је он био 
доста оштро форму.лисан с моје стране, а валија је често покушавао 
да ме са ухваћеног правца одмакне или учтивостима и.ли пак изне
надним питањима (то је његов обичан начин, што га доста оштроумно 
употребљава у тешким положајима). Једном ми је понудио и то, да 
ће повући стражу испред Консулата, ако то же.лим, пошто је г. Ну
шић !И то јавио, да та стража шијунише и застрашује хришћане. 
Ја му на то не дадох одговора. 

Кад ми је он, :међутим, вратио визиту у Консулату, био је са 
свим мек и покушао је да сазна нашу жељу и.ли наш начин, којим 
хоћемо да извојујемо себи сатисфакцију. Ја нисам био, а и данас 
нисам посвећен у :то, на R'оји начин је ваш претходник и.ли господин 
посланик у Цариграду предузео ствар, и шта је успео, те сам тражио 
од валије само толико "да се каже да није речено", о самом начину 
пак, како то да се учини, пристајем, да са мутесарифом ња прија
тељски начин удесимо ствар. Приметио сам још и то, да је при првом 
раз~овору валија био у врло нез~одном lпо.л,ожају збо~ присутности 
познато~ србождера Су.л,еј.ман-а-~е, ово~а под-краља косовско~, који 
овдашње власти заједно :са одвратним, .муфтијом, држи под својо.1t 
cтpoio.Ai и 'свемо'!и-tом коnтроЈLом, :а .мене је то баш nарочuто дражиЈLо 
да (fJ својим изрази.ма будем /што одређеиији те да ти.ли' покаже.м 
да 1ue призиајем ауторитет једио~ !СуЈLеј.ман-а~е hифте и да ва.лији 
дадем :ослонца, да :и са знањем овдашњих турск,их анархиста ову 
ствар правилnо реши. 

Валији и мутесарифу много је стало до тога да с1Ћар остане 
овако, или да се у најгорем случају забашури. 

При првом разговору био је тумач наш драгоман, а при другом 

терџуман овдашњега ућумата. 
Изволите примити, господине министре. уверење о мом од.личном 

поштовању. 

Консулат Краљевине Србијf> 
ПриIПтина 
Пов. N!:> 30. 
2. марта 1897. године 
у Приштини 

Господину 
Господину Ђорђу С. Симићу 
Председнику Министарског савета 
министру иностраних де.ла 

итд. итд. итд. - у Београду 

Господине министре, 

Стеван Матнјашиh 

Мобилизацију турске војске, која ће вам у својим појединостима 
бити позната, пратио сам са војног и политичког гледишта; прво сам 
чинио по наредби господина посланика у Цариграду, к·олико сам 

258 



; 

могао, јер у овдашњим нередовним приликама, где се чак и прикуп
љање војске врши по разним обзирима, а не по правилу или по по
треби, тешко је ухватити какву систему, а са политичке стране обра
ћао сам пажњу поглавито на схватање и јавно мнење у Арнаута, од 
чијих првака овде зависи све, као и на очување безбедности наших 
сународника у колико се то могло постићи. 

Чим су се биле појавиле прве вести о мобилизацији и о рату, 
мислим, није нужно рећи, да је овде настало нешто чему је тешко 
наћи имена, а још теже је окарактерисати га. Хришћани су, наравно, 
најпре упрли поглед у Консулат, и кад су после првог страХ!а одах
нули, долазили су за обавештење о ономе што ће настати; па су чак 
и Турци то чинили, а мутесариф сам ме је поверљиво запитао о 
вестима које имам о дневним догађајима, тврдећи да он нема ни
каквих инфор.мација, осим о кретању војске, и то из друге руке. Да 
сам видећи општу панику, која је могла постати јако незгодном по 
нас, сваког уверавао, да сумњам у могућност рата и да ће због тога 
бити најбоље ако у промењеним приликама изазваним држањем једне 
стране државе свак са удвострученом пажњом гледа да се не поре

мети мир у становништву, јер од тога зависи и држање суседних 
држава, које нису непријатељски расположене према царевини. Ово 
последње имало је да важи највише за Турке, а Србима сам препо
ручио да се не страше претераним преставкама, какве иначе лако 

ничу у овоме народу, који не чита новине, већ своја обавештења 
црпе и распростире махом од уста до уста. 

Вести о промењеном општем стању изгледале су ми као такве 
да ипак неће изазвати великих или опасних промена у међусобним 
односима становништва, што се обистинило. Било је пара.в'Но свапо
јаких 'Наzађања у пруzови.ма -чаршијспих iпо.литичара, утицајуhи и 'На 
опште стање, а.ли 'Не.ма потребе збо~ пеозбиљиости веhиие њихове, 
узети их у lопвир овоzа извештаја, .а ко.лико су и.ма.ли уп.лива Уна Ва;ЈК:

није јавније од'Носе, о то.ме и.маhу 'Част и посебио да вас известим. 

Овако стање, које у мени није изазвало никакву узнемиреност, 
међутим променуло се, када се одавде кренуо стални кадар, а при
купљала редифија (резерва). Из разних градова стигле су ми доставе 
о из~реди.ма редифа, ~који !су безпослени луњали по ;сокаци.ма, без 
довољноzа иадзора u војни'Чке заузетости. О одржању реда пије .мо
и~о бити ~авара, јер у редифској војсци не.ма -никакве раз.лике из
.међу .млађих 'и старијих по душевним, 1подобности.ма, те су :зулу.ме ,lпо 
?,радови.ма врши.ли офичири и 'Чауши као и редови. Не могући да се 
упуштам у набрајање свих неправилности изазваним по зборним ме
стима војске, молим вас, господине министре, да се могу ограничити 
само на неке карактеристичније случајеве, а било их је неколико 
стотина. 

Изгреди су изазвати по моме схватању, не само тиме што вој
ници нису задржати по својим касарнама, где би им се могло дати 
занимање, те су безпослени лут.али по сокацима, већ и тиме, што 
је подстицање долазило из самог народа, имајући својега основа у 
политu'Ч'КОЈ.t нерасположењу сеоскта стаиовништва турско~. У својим 
ранијим извештајима у прошлој години послатим вами и господину 

пос.ланику навео сам неколико таквих случајева као на пример: отказ 
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давања војника, тешко прикупљање војног приреза и бунтовничке 

одговоре неких арнаутских поглавара. Ма да оваке појаве, бар 'тако 
ми се чини, у турскоме народу, неће имати озбиљних последица, 
онда када по њега буду наступили пресудни дани, јер ми се чини, 
да ће тада оваке покрете угушити фанатизам и заузимање меродав
них личности управних власти, ипак оне су у први мах изазвале 

разузданост безпослене војске, к10ја је већ од својих кућа долазила 
са незадовољством у срцу чак и "према цару, који их продаје ђау
рима, троши народну цркавицу лли не води довољно рачуна о пра

вовернима". 
Ред изгреда отпочет је тиме, што је један редов пред фронтом 

избио својега капетана, па онако са државним прибором одбегао у 
брда својела завичаја, где га неће ни наћи. 

У :вече је по ~радови.ма била пајвеhа песи~урност; !улазило се у 
хришћане-ке rкyhe и п.ља'Ч'Кало, -кра.110 и.л,и ;uзпуђивало пешпо у храпи 
и .ствари.ма, пешта 'аЈ новцу. У !то.ме (се одликовао један трубач r
пап.лар, из Лаба, :поји је једно.м Србину .лон'Чару изву1сао брк у сред 
пијаце ,зато 'што је ,уклонио во.лове ,једно~а Турчина, који су хтели 
да .м_у по.Јtо.М-е еспап. Исти је паправио си.лу за.ла, на.htетпуо се '(у neкo.ht 
виду субаше :над с.лабији.м хришhани.ма, изнуђивао 'новац у :сред бе.ла 
дана по сокацима и !папао једпо~ Ј еврејипа, за то што је пушио у 
своме дућану, а био је ра.мазан. ~ едва сам успео да ia у'К.лони.м из 
Приштине. 

Али-Балин син, заптија ,дакле жандар, ушао је у кућу својега 
комшије Танаска Јевтимиhа, и истукао га је на мртво име, што је 
лупао у својој авлији, а међутим Танасков је занат такав, да је то 
морао чинити, а чинио је и пређе. 

23. фебруара биле су на сокаку битке; истучено је неколико 
Срба; ја сам сазнао за име двојице, димчета Столића и Младена Пе
тровића. 

Смарил-бег, војник, ражџилитао С(;> у кафани СТ€'13Р механџије. 
пуцао и растерао људе; па како ужива неке привилегије, то су на 

моју преставку ухватили некога Махмута Турчина пијаницу, који 
није ни за шта, па за тим и овога пустили. 

Због напа;,:~;а војника на најбољу кафану у Приш·тини био је не
колико дана у опасности живот сопственика Поте Ванчетовића, који 
долази у ред најбољих наших млађих људи. 

Један је војник обилазио дућане са голим јатаганом, набадао и 
појединим ударцима расекао лебове, пецива, воћа, краставце и тако 
даље, па набовши их на врх јатагана нудио Србима да једу. 

Нападнуто је дете једно од Мурад-бега, који је после тога хтео 
да убије онога који га је тужио. Власт му и није ништа нахудила. 

Чак и гавази Консулата нису били поштеђени. Кад је један од 
њих био да преда пошту па се удаљио, један каплар грдио га нај
дрскије у пуном локалу што му није салутирао. 

Пошто је 'то чинио онда када се гаваз већ удаљио, то нисам 
налазио за потребно да се за ствар заузмем, али сам ипак напоменуо 
мутесарифу. 

Услед :оваких појава биљи (су застрашени 'Чак и Јевреји пре.ма 

којима су Тур1џ1 трпељивији, па шта је опда остало за .х:ришhанско 
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становништво? Неколи·ко недеља нико није с.мео да се појави на 
сокаку и радњ.е, ·које су у почетку ра.мазан.а процветале, данас пот
пуно стаzнира]у, чак се и у цркву .~~ало иде, а свештеници пе .с.му 

да иду по сели.ма ради врн~ења светих обреда. : · 
У последње време услед мудрих наредаба из Цариграда унеко

лико се променило ово хрђаво стање но· узроке тога изазвале су 
извесне политичке прилике са свим друге врсте, а о њима као што 

рекох, имам част поднети вам засебан извештај. 

Изволите, господине министре, примити уверење о мом одличном 
поштовању. 

Консулат Краљевине Србије 
Приштина 
Пов. NQ 26. 
10. марта 1897. годинР 
у Приштини 

Господину 
Господину Ђорђу С. Симићу 
Председнику Министарског савета 
министру иностраних дела 

итд. итд. итд. - у Београду 

Господине министре. 

Степан Матијащuh 

Валија косовски бавио се овде од Божића до половине прошлог 
месеца. када се чуло да ће се враћдти натраг у С1юпље, чим се амо 
врати мутесариф приштински, који је био у Гилану где се бавио 
скоро месеца дана од половине јануара до половине фебруара, по 
свој прилици због исте цељи због које се валија овде задржавао. 
Овај задњи дошао је овамо, по моме сазнању и ло свима знацима, 

једино због пресантних текућих послова, од којих су главнији, који 
би и нас могли интересовати скупљање ијапе (добровољног војног при
лога) и због утеривања ја:~ю заостале порезе, а у другом реду због 
извесних предузетих мера мутесарифових, којима је с једне стране 
нахудио Консулату, а с друге случајно - и највећим непријатеља 
хришћана чије туторисање му је постало несносним. Бреме овога 
туторс·тва до душе, притискивало је до сада и пређашње мутесарифе, 
али се они нису смели противу тога бранити, а Рукнедин-бег је то на 
разне - по некад веште начине - покушавао. О потпуном успеху 

његову у томе послу наравно не може бити ништа, он ће и даље 
морати лавирати, и у томе је успео да постане омрзнутим код обе 
стране - хришћана и Турака; код првих због својега фанатизма, код 
других због недовољног уважавања приштинских анархистичких во
ђа. Ако вас ја до сада ипак нисам молио за предузимање енергич

нијих корака противу овога шепртље власничког, то је било са тога, 
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што сам приметио да он сам увиђа своју недовољну окретност, те у 
крајњем случају обично попушта нашим захтевима. У његовом др
жању, поред све несталности и несигурности његове у пословању 

могао сам ипак уочити двојаки вид. Понашање његово према нами 
и хришhана, у колико се тиче политичке стране, не може ми до сада 
дати (ако основа з.а жалбу, и ако се односно коректности могло много 
замерити). 

Беговска четврт у Ђаковици - кула Риза бега 

У просветним ?1Uтањи.ма 1пак, ње~ово је држање потпуно супрот'Но 

и круто. Безброј је О'НUХ с.метњи, хаје 'На.м .мутесариф ставља 'На сва
ком кораку од'НОС'НО просвет'Но~ 'Напретка 'На~ие браhе и смерова иа
w.их у то.м пoi.rieдy. до душе у овоме смислу ја још немађах довољно 
ни прилике, ни у мојој великој заузетости времена, да са њиме 
свестрано општим, али свакако доћи ће и на то ред и тада ће имати 
част да вам поднесем сходан извештаi. 

Међу споредне узроке валијина овдашњега бавлења, могао бих 
убројати и припрему за мобилизацију војске, која he вам у крупни
јим потезима већ бити позната, и о чијим појединостим редовно изве
штавам господина посланика у Цариграду. Из мо~а 'Рејона и.мл.r~о је 
у први мах да се к,ре'Не "ихтијат" - 'Ј]езерва ~ IY броју 6.500 .мо.мака, 
~ито би oдioвapa.rio l;шесторици батаљона турско~а кадра. Војска је 
треба.r~а да 1се 'Крепе joiu око 1по.r~ови'Не фебруара, али се народ бранио 
празни'Ко.м, а нека п.r~е.мена арнаутска у око.r~ини отказали су пoc.riyiu

nocт, !те је полазах требао да буде iод.мах по Варја.му. Удаљенија пак 
п.r~е.меиа ни1сако 'Неhе ни да иду, јер ве.ле, да "и.мају они ду~и.ман~сна 
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у близини". Услед то~а позват је Хаџи Зе'Ка 1из Щеhи и .муфтија 
одавде 1у Цари~рад. Међутим, онај прва'К из Ђа'Ковице отказао је отво
реном депешом одлазак it у Цари~рад и ова.мо. 

Што се тиче горепоменутог ијана, за приштински рејон разрезано 
је 16.000 турских лира. З.а саму Приштину пак 1.600. Наравно, како 
прикупљање редовне и застале порезе, тако и овога намета поред 

свих напора валијиних иде доста тешко; чему су узрок не само 
распасане навике администрације и становништва, већ и веома не
згодно доба при крају зиме и услед поплава, не узи.мајући у обзир 
ни политичко нерасположење које влада у цело.м ова.мошње.м севе
розападном делу и,аревине. да ту највише плаhају ,хришћани, 1а r..; 
прво.м реду Срби, то .л~исли.м ,не 'Треба ни :да потврди.лt. Валија је 
отишао тако далеко, да је ,позвао овдашње хришћане, да се rне одвоје 

' од Турака, то јест да и они притекну "у по.моћ, цару" давањем ијана. 
То је он учинио преко овдашњега проте, а овај је био тако малоду
шан, да је то извршио, како ми изгледа услед нарочите пресије ва
лијине, јер је то извршио на брзу руку сазвав хришћане и поднев 
акт у коме нуди на 50 лира прило~а за по једну махалу; то се свр
шило за 24 сата без мо~а знања, што ме је утврдило у мнењу да је на 
проту учињена пресија, свакако у виду претње, да ја то не сазнам, 
и да не бих могао спречити, да се изврши хитно. Оваква брзина је у 
колико нечувена у овдашњим приликама, где се свет - без разлике 

вере и народности - привикао највећој аљкавос·ти, у толико је она 

и сумњива. Ја сам оваком решењу наше браће, а под упливом месних 
околности нарочито противан и ако не узимам у обзир да је до сада 
већина хришћанских општина у другим крајевима и то у много сло
боднијим приликама овај намет или ћутећки одбијала или се из 
афере на разне начине извлачила; у многим местима пак није до 
сад о томе ниш·та ни решавано, не узимајући дакле у обзир све то, 
ја налазим да нема никаква разлога, да је штетно, а стављајући се 
н чисто начелно земљиште, на коме ми и водимо - и то успешну 

борбу, овакав чин је за осуду, јер показује неразборитост и кука
вичлук. Нека дају све остале делове царевине прилог, ·то не сме да 

чине од Арнаута пљачкани и сатирани крајеви, бар не донде док се 
од вас не добије нарочита заповест, јер дати у руке непријатељу ору
жје, које је купљено нашим новцем. да нас са тим оружјем сатире 
(што овде Арнаути у велико и нагло извршују) значи самоубиство. 

О оваком мом схватању, утврдио ме је још један разлог, или 
боље рећи факт. Овај Консулат доминира духовима до одонуд Пећи 
јако и у моралном погледу. Приштина служи за углед околним ме
стима, па и онима у даљини, што су упрли очи у српскога краља. 

Што чини Приштина, чиниће и они. Даље, кад власнички притисак 
овде продре, нарочито под видом консула тс ке дозволе, он продире 

одмах и у осталим местима. Прота је на жалост, своме поступку дао 

вид такве дозволе и народ се ·тек онда трга, кад је сазнао за моје 
негодовање. Но то није више помогло. као што се могло и предви

дети. Сазнајем да ji> ист~ лукава пресија учињена у Гилану, а при
зенски је мутесариф чак наредбом тражио прилоге. То ме још већма 
утврђује у моме схватању гореизложеноме. 

О овоме по<:_ледњему ја ћу имати част да изиштем вашу наредбу 
засебним писмом, а пошто сам се у овоме дотакао више општега 
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стања, то вас најучтивије умољавам за дозволу, ,з,а вам о појединим 
месним приликама, могу поднети засебан извештај првом приликом. 

Изволите, господине министре, и овом приликом, примити уве

рење о мом одличном поштовању. 

~онсулат 
Краљевине Србије 
Приштина 
Пов. N!! 31. 
12. марта 1897. године 
у Приштини 

Господину 
Господину Ђорђу С. Симићу 
Председнику Министарског савета 
Министру иностраних дела 
итд. итд. итд. ~ у Београду 

Господине министре, 

Деловођа, 
Стеван Мати.јашvЈz, 

У своме последњем понизном извештају Пов. N2 30. имађах част 
да вас известим о редифским изrредима и напоменуо сам неке појаве 
које могу послужити да окарактеришу политичко стање свакако врло 

интересантно са својега меснога обележја каквим се оно показује у 
оделитим приликама ових крајева. Услед узнемиреношћу духова, на 
жалост, јако оштећеног саобраћаја немајући довољно прилике да при
купљам што више података за овакав преглед општега стања, тим 

теже ми је формулисати правилан суд пошто се морам ослањати у 

главноме само на податке црпљене већином из овдашњих месних 
прилика. Но како се и са удаљенијих места сазнаје бар за крупније 
појаве, а оне су и меродавне, то се ипак надам да ћу бити у стању да 
вас известим бар приближно стварно. 

У rоренаведеном извештају нарочито сам навео први потстицај 
доцнијих изгреда од самога сеос~ога становништва, где је политичко 
нерасположење ухватило прилично јака корена. И ако је ово посто
јало и раније, почетак новога љета - ове године случајно се склапа 
са почетком рамазанског поста - ничим није претсказивао доцније 
нередовно стање. На против, после оних догађаја које сам имао част 
споменути вам и разложити у неколико својих извештаја, изгледаше 
наступиће ведрији дани по нас овдашње. Тада сам бар углавноме 
наговестио и свој труд да се ду,юви мало ослободе, на чему радим и 
данас и у чему ми овде нико до сада, па ни у последње доба муте
сариф не с·твараше знатнијих сметњи. Мој смер био је - и то је и 
главно обележје свеколике моје овамошње радње - да колико међу 
хришћанима самим (јер и међусобно су често заоштрени односи) то-
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лико и између ових и Турака ако не стварним, бар колико - толико 
омогућим слободнији, ведрији неусиљенији саобраћај. Ово за сада 
само узгред спомињем, пошто ми је радња у томе више тек у зачетку 

због моје заузетос·ти око дневних послова, а она изискује сву пажњу, 
много труда и времена, те ћу другом приликом требати и иначе да 
вас замолим за дозволу да вас о сличним својим покушајима и њихо
вим побудама свестрано обавестим. 

Ра.м,азап је доба када турски друштве'Ни живот ку.лљи'Нује, по 
живос·-~:'и која се у њему развија може се ценити расположење дру
штва - ако о овоме код правоверних мож:е бити говора. За рамазан 

се оставља све што је у кући најбоље, за њ се купује, набавља и 
спрема све што је срцу драго, трговина процвата, кафане прораде, 
саобраћај оживи. Лањски рамазан није показивао ничега необичнога, 
овогодишњи пак изгледаше да ће одвојити од досадашњих пак изгле

даше да ће одвојити од досадашњих. Услед нередовнога стања, које 
је изазвато мутесарифовим држањем, рамазан не обећаваше много 
радости, те трговци за тај празник не наслагаху онолико новога еспа

па као обично; али су се преварили. Рамазан пође ведро, чему је 
много допринела и блага зима, юю и добре трговачке цене, те су се 
дућани нагло почели да испразне, а храна и посластице да троше. 

У сред ра.маза'На пуче вест са Крита, и то једним ударцем про
мени све. Друштвени саобраћај ишчезе, свак се повукао у своје до
мове, а правовернима овлада страх, до сада ретко опажан. Када 
стиже заповест за .мобилизацију, о'Нда је простији иарод ~очекивао 
пропаст, јер не знам од куда, за ову годину постоји мишлење, да ако 
је преживи царевина, неће скоро пропасти. Валија бавио се овде и 
сној.им наредбама изазвао је велику ужурбаност у чиновништву. Ра
списују се коморе, коњи, траже се вер~ија за целу годину унапред; 

војни прирези - и они добровољни - готово се силом утерују; услед 
тога се појављују трзавице. Хришhапски Колашии допоси два три 
пут дапак, !a.1iu за -коње вели да rи.ма iда да са.мо четири; приштевски 
Арпаути скупљају lce у rџа.мије и од~оварају и,ару, да 'Неhе да 1.му даду 
редифију, јер "и.мају О'Ни 'душ.мапипа !У близи'Ни". Три првака (управо 
владаоци) Старе Србије позивају се у Цари~рад (.муфтија из При
штипе, Мула Зека \из 1Пеhи и Риза ,бе~ из Ђаковице. Муфтија се 
'Неhка, Риза бе~ юд~овара дрским отворе'Ни.м теле~рафо.м, •да uehe да 
иде, а Мула Зе-ка i;развије до душе сву своју радњу, у 'ње.му ода'Но.ме 
делу АрпаутЈ~ука, али такође пе иде. 

У ова-кво.м општем врењу чују се "iудиовати аЈ~и 'Непотпу'Но t~е
осповани ZЈl,асови: у Скопљу распорите српско~ -капсула, аустриско~ 
ра'Ниmе, руски једва у.маче; у Призрену избише секретара аустри
схо~; у Приштипи се сваки час очекује бе~ство 'Копсулско~ заступ
'Ника, те 1парочити људи про.Јl,азе праз'Нuко.м да lл!.отре да Јl,и 1се још 
вије застава; у Берапу убише 'свештепика пред 'Часпо.м трпезом, те 
је v,рно~орски ~осподар :услед то~а юбјавио рат v,apy 1u тако даље. 
Почињу да се појављују ru лажи: Србија се спрема да удари; 'На ~ра-
1-lии,и -крстари војска; епа 'је већ, у Подујеву; "iак се u власт узпе.мири 
и .мутесариф упути питање 'На .мепе; ја ia у.мирим, 'аЈ~и свет не верује. 
Духов'На '8.!W.CT ,ишла ~е тако далеко да је правовер'Ни.ма 'Наредила да 

о Бајраму до.Јl,азе под оружјем iY џа.мију, што је противк:а'Но'Нич'Но; 
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Приштина се 1юhу опкољавала војском; на Консулат опет је по'Чело 
да се пази; претресају се туфеzџискиј дуhапи, паро'Чито пад хришhа
'hи.ма се извршују прави атентати као над опим 'rY Гра'Чаници и над 
оним 'у Липљању. Турске туфе~џије подносе жалбу, у којој веле, да 
"ти би се претресли хришhански дуhапи ,и станови наШЈ1,О би се 
више оружја но у !Турака", те према томе сваки 'Час се о'Чекује пре
трес хришhанских станова и општи 'Напад на њих са свима свирепим 
последицама које их оби'Чно прате. Под упливом Т{)Га сваки се хри
шћански путник узнемирава по хановима, чиме се нарочито тргов
цима нанаша велика штета, јер им се тефтери и хартије претресају 
са познатом неуредношhу турских полициских органа. 

У свему овоме још не могох опазити ничега, што би изискивало 
нарочити рад мој, јер сам чак био мнења, да ове појаве не достижу 
меру мојих очекивања, то јест ја сам се горему надао. Међутим из 
Цари~рада овамо и у Митровицу сти~ле су депеше око половине 
јапуара, у који.ма се становништву препоручује умерепост и да у 
слози живе са рајом. То исто препоручују са ~оворпица по веhи.м 
џа.мија.ма. Тахир паша, ~енерал, ко.мандапт у Приштини, изаслаии
цима ~рађанства, који су дошли да ia замоле за обавештење о 
стању, изјављује "да иа.м је Цриа Гора и Бу~арска пријатељ, паро
'Чито Србија. Нека се не плаше; нека гаје добре односе са Србима 
и нек се свак ода своме послу." (Тахир-паша, пас тајно јако .мрзи; 
но веома се показује бла~, а спада у ·ндјобразованије Турке, васпи

тан ,ie у Францус'Кој). 
Како се и редовна војска прилично полагано, рекао бих немарно, 

прикупљала, то су се услед тога и услед онога горе наведенога, 

духови почели полагано да сталоже, и све би дошло у стари коло
сек да одласком сталног кадра не дође редифија, која донесе неко
лико црних дана по хришћане. Услед њихових понегда нечувених 
дрскости био сам. прииуђеи да мутесарифа иајозбиљније позове.м, 
иа строжије одржавање реда; он ми обеhа да he стражу утростру
чити (то су ње~ове ре'Чи) што је и у'Чи'Нио, али са.мо за један дан, 
парадирајуhи са стражама пред Консулато.м, аљи затим отпочеше 
опет пређашњи нереди. Видео сам да је сама власт ди~ла руке, не 
знајуhи како да стане на пут изzреди.ма. Би.мбаша жандар.11tерис'Ки 
од~овори једпо.ме Србину ко~а су исту'Кли: "добро је, само а'Ко ти 
нису ~лаву откинули". Ја се понова обратим .мутесарифу, али по 
ње~ови.м. речи.ма видим, да је 'Немоћ.ан. Тада му ја предљожим да 
од.11tах упути команданта, да редифе задржава по 'Касарна.ма, да и.л~ 
се та.мо даде војиичко заиимање те да и.м. се тиме одузме .мо~уhност 
за из~реде; даље .м.у саветујем, да сву юд~оворност сваљује на .муф
тију и Сулеј.м.ан-аzу (ја hy .му у то.ме по.моhи) јер без њихово~а зна
ња то не биеа. Он у'Чини и једно и дру~о (он се то~а пије раније 
сам сетио!) и одиста престадоше редифски из~реди као пресе1~еии. 
Муфтија .и Сулејман-аzа противише се на.мери .лtутесарифовој да 
утростручи страже; он и.м тада изјави да од~оворност сваљује на 
њих, иа шта они свечано обеhају да he порадити да нереди пре
стану, али да стража није потребна. И одиста тако се и збило. 

Држећи се описивању стварнога стања ствари морам признати, 
господине министре, да су ме извесне цариградске наредбе као и 
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заузимање мутесарифово, па и "1tуфтинu и Сулеј.мст-а~и1-~о задо
вољило и ако знам да те тежње нису искрене. Једаи Тур'Ч-ин, вео.ма 
популарни Ибрахи.м-Ала'Ч., овдашњи Краљевић. Марко, у највеhој 
јарости изјавио је да he свако~а својеру'Ч.но удавити ко дирне у рају, 
и. жестоко је пребацио разбојништва извесним људи.ма. Услед моје 
последње преставке, држат је чак један збор у џамији, у коме се 

под бесом решило, да се не само не дира раја, веh ако је потребно 
и чува. Србима се пак пребацило да својим жалбама у место да 
престану властима, трчкарају у Консулат, што не би требало да 

буде. И овако је пребацивање добар знак. А у прошлом свом извеш
тају напоменуо сам веh, да је један главни изгредник на мој захтев 
уклоњен из града. 

Услед тешкоћа, које су настале у овим по царевину озбиљним 
данима, а услед унутрашњих размирица, царска влада, па и месне 

власти озбиљно су преrле, да измире завађене стране. Тако је Хаџи 
Зека (Мула) .л,ич,uо отишао у Ђаковицу да из.мири два та.мошња 
ло~ора, а пос.ле и са.м се - како се 'Ч-ује, .ма пе са сви.м поуздано 
- из.мирио са А.ли-пашо.м пеhски.м (наши.м досадашњим пријатељем) 
познати.лt турски.лt ху.млнисто.лt ово~а краја. (Тако бих ia .мо~ао на
звати, управо са ње~ови.м радом и странко.м,). На измирењу странака, 
двеју муфтија овде у Приштини, учињен је такође покушај још 
прошлога лета, ма из са свим других узрока, те сам очекивао да 

fie то да се обнови. Тада је то колико-толико пошло за руком, но 
само привидно, јер је то било лукавство садашњега муфтије. Ја 
сам имао част о томе случају да вас известим у своје време, а данас 
сам уверен о оправданости тадањег мојега објашњења, да је поку
шај измирења произлазио из факта што је садашњи мифтија по
сумњао у своју већину, која је свакако незнатна. Обистињава се то 
данас већ и по томе, што у добу покушај а општих измирења о 
овоме последњему ништа се не чује, па сам чак мнења да је то 
лањско иначе врло бледо измирење полагано ишчезло, да да места 
старом међусобном неповерењу. 

Услед овакога општега стања ја сам имао част да вас са болес
ничке постеље телеграфским путем известим о непромењеном ста
њу, то јест да је оно у обзиру према сталним приштевским и старо
-србијанским приликама, обично, старо, које наравно није редовно, 
али нам и није непознато, те према томе и није потребно да нас 
нагна на какве изненадне или ванредне мере. 

Имађах част да вам у своме поверљивом писму Пов. N'! 26. 
преставим двојаки положај мутесарифов који је заузео пре.ма .мени 
и Србима овдашњим. Овакав мој суд све више налази и сваки дан 
све еклатантнијих доказа. Нема захтеве политичке, које није хитао 
да испуни, а не беше никаквог, просветне природе, а да му није 
сметао. Ја сам овако држање његово, а после његових познатих вам 

поступака био склон да сматрам колико за његову слабост у поло
жају, толико и као добар предзнак за наш будући рад. Да је и ово 
гледиште било оправдано, видим по томе, што имам ослонца мис
лити, да Ће чак и у другом погледу бити попустљивији ма не како 
желимо, јер то је овде у Приштини и за највештијег мутесарифа 
немогуће, већ то Ће ми свакако дати повода да неке своје главније 
намере остварим користећи се оваким стањем. 
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Према томе, господине министре н ако се овде брзо мењају 
прилике, за сад могу вам поднети извештај у главноме само о непро

мењеном стању. 

Изволите. господине министре, примити уверење о мом одлич-

ном поштовању. 

Консулат Краљевине Србије 
Приштина 
Пов. N1 84. 
19. јуна 1897. године 
у Приштини 

Господину 
Господину Ђорђу С. Симићу 
Председнику Министарског савета, 
Министру иностраних дела, 
итд. итд. итд. - у Београду 

Господине министре, 

Деловођа, 

Стевак Матијашиh 

У почетку, када овамо дођох, а то беше у времену мобилизације 
турске војске према грчкој граници, зулуми беху престали оче
видно са разлога, што су се у тадашњим тешr<:им приликама по њих 

Турци озбиљно поплашили од нас, те су све власти сложно чиниле 
све, да стану на пут свему, што би нас могло извазвати и што су 

зулумћари тада били по добровољачким четама харајући и пљачка
јући у Тесалији, - но Гиланска нахија није ни тада била потпуно 
на миру. Зулуми су међутим, наново настали, управо су се расплам

тили, чим су се добровољци почели да враћају у ове крајеве и у 
времену од ова два месеца од како се овде налазим, ја сам имао 
прилике да прибележим читав низ најгрознијих и најмногобројнијих 
зулума, нарочито у Гиланској нахији. 

Подносећи вам овај непријатан извештај, господине министре, 
ја се осећам врло несрећним што вас морам уверити да Ги.л,анска 
нахија не са.Лtо што страда од не"iовечних поступа-ка бесних Арпаута, 
веh је ,та.мо српство почело да пропада, lта нахија пе са.мо што је 
узаврела, опа ~ори; 'Ндрод та.моw:њи вапије за по.м,оhи_, а пре све~а 
своју наду полаже у нас, но а1со ова-ко устраје, Срби he се отуда 
у врло кратком времену расељити, јер ми долазе да ми такву намеру 
своју на~овесте, те hе.м,о .м,и у непосредн,о.м додиру паше ~ранице 
бити опкољени туђим и дивљи.м елементом, а кад то буде, лако је 
преставити себи па-ква 'Нас будуhност у ови.м странама очекује. Ако 

ие буде.мо .мо~ли или хтели стати на пут овим у иа_јвеhој .мери нере
довним појава.ма, предвиђајући време када he ~ра'Нице Краљевине 
У.iед'Но бити и ~ранице српства, ја вас .молим, ~осподине мииистре, 
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за дејствовање, да се овај извештај отшта.м,па у сва три наша поли
тичка листа, у Орјеку, Српској Застави и По~леду, као у ор~аии.м,а 
који од прилике обухватају цело наше јавио .м,иење, јер из искуства 
знам, да ако се све наше новине с.л,ажу у нападима иа Туску, ото
манске в.л,асти аида ствар озбиљно схватају, док ако напади у штам
пи избију оса.м,љеии, то иа њих ие.м,а иикакво~ уплива. Ови изве11.L1'аји 
треба да се у штампи еиер~ичио и свестраио пропрате, ·н,апо.м,ињући 
то, да Арнаути, од како је Турска победила ма.л,еиу и растројену 
Грчку, не само што су се по~ордили, већ су у правоЈ\t смислу побес
нели и врше над српском, рајом насиља каква нису с.м,е.л,и да чи'Не 
'Ни у 'Нај~ора времена. Док ово у нас буде овако претресано, ја ћу 
већ бити иа путу по поменутој нахији, а мене су управо и побуди.л,а 
та насиља на тај пут и иадам се, да ви још иеhете ни имати овај 

; извештај у рукама, а ја hy већ. бити иа путу, 
Други начин којим би се могли прекинути ове свирепости јесте 

протест на Порти, и ја и овде залажем, своју реч за истинитост све~а 
што сам, навео и јамчим за исправност свако~ и најмање~ навара 

сво~, а тако исто јамчићу и пред нашим, јавним, миењеЈ1t, кад се ови 
с.л,учајеви напада иа ова.м,ошње српство буду у штампи претресали. 

У овом, случају пе би требало пропустити да новине нарочито иа
~.л,асе, да је извор из ко~а су црпеле своје податке ·н.ајмеродавнији, 
јер до.л,ази са .л,ии,а места и да је писац ~отов да и докаже сваки 
поједини случај, ма којим путем,, сведоцима и дру~им доказима. 

Прегледајући овај црни низ јавних злочина, ја дођох до уве
рења, да у колико је побуда њихова у изношењу разузданих еле
мената услед ратне победе, толико је и у тој околности што су иај
з.л,о~.л,аснији качаци и разбојници арнаутски би.л,и попримаии у ре

дове добровољаца, који па овај начин стекав пред властима неку 
врсту амнестије за почињена пређашња недела, враhајуhи се са ~ра
нице ~ ~де су такође само замућивали ситуацију ~ онако обесии 
и крвожедии, а у оскудици дру~их издашиијих жртава насрнуше 
иа већ. и иначе довољно утучену, похарану и осироте.л,у рају. 

Од тога низа јавних злочина част ми је навести вам овде, госпо
дине министре, само оне, о којима сам у овим узбурканим прили
кама могао да сазнам, не сумњајући ни најмање, да таквих случајева 
има и биће још док им се са ваше стране не стане енергично на пут. 

1) 6. априла ове године дођоше Арнаути на појату Миленка 
Живковића из Паралова, Гиланске нахије, и везаше му чувара стоке 
Илију Стевића и отеше 4 вола; а пре тога на два месеца отеше му 
Арнаути једну краву. У овој се отмици нарочито одликовала муха
џерска породица Ашанова, и то старешина те породице Омер Ашан 
и његови синови Емин и Сефа, који се сада сви налазе у Дреници. 

2) Око 25. марта Раме качака син Рашид из Лабљана добацио 
је рабош на 8 лира (глобе) Стајку Ђорговићу такође из Лабљана 
приштевачке казе. У хућумату (управном надлештву) приштевском 
склањали су га да се не жали консулу па ће они ухватити Рашида 

и хапсити. 

3) Редифи из Новог Пазара кад су пошли за Скопље пуцали су 
на цркву и на крс·r црквени у Новом Запару. На путу за Митровицу 
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пљачкали су успутна села и заплењене ствари продавали у Митро

вици. 

4) 11 априлэ ухватише Турци у Приштини Саву калуђера 'из 
Девичког Манастира, који је послом дошао у Приштину. Њега ухап
сише и испратише чак у Скопље само зато што је био обучен у 
сеоско одело; а то је он учинио из предострожности, да га арнаутски 

разбојници на путу не нападну или опљачкају. И ако то није ника
ква кривица, већ појава коју у овим крајевима трговци и свеште
ници често чине ради мирнијег путовања, ипак на њега се посум

њало да је се он преобукао у каквој политичкој намери, те невиног 
калуђера кињише хапсом и истрагом, док се не обелодани, да је 
све то било узалуд. 

5) 14. априла одоше одавде око 500 редифа уз пуцњаву револ
вера, пуцајући пред Консулатом и тада је један метак ударио у 
ћошак крова на кући у којој је секретаров стан и разбио ћерамиду. 

6) 13. априла у вече гађали су Арнаути из више пушака Ста
ноја и Саву браћу Пејчиновића у Робовцу на Косову. Да није било 
једне дебеле даске иза које су браћа седела погинуло би десеторо 
душа у кући, јер су око њих били окупљени сви њихови укућани. 

7) 13. anpuJLa ове ~оди'Не баш ·нд Ускрс 'Ноћ.у украдоше Ар'Наути 
50 ко.мада оваца са ја~ањци.ма Стоја'Ну Ристић.у из Горње Гуштерице. 

8) Хасан-ефе'Ндија, ко.месар nоЈLициски у Приштини, присвојио 
Је себи и духовну власт, те наговарао Живка Столића и друге да 
иду код бугарског владике да их венча пошто их овдашње свештен
ство неће да венча због блиског сроства. 

9) У среду пред Ускрс опљачкани су с ове стране Качаника 
Миленко Благојевић, Милован Петровић и Цвеја Здравковић из 
Гаhне, враћајући се са пазара из Скопља. Од Миленка отели су 
арнаутски разбојници ствари што их је на пазару у Скопљу био 
покуповао за Ускршње празнике а за своју чељад; од Милована 
отеше једну белу межедију, а од Цвеје 350 гроша. 

10) Качаци (хајдуци) арнаутски опљачкаше и Младена Благо
јевића из Гаћне у планини више села где је чувао стоку. 

11) Хајдар Ускоковић из Бусавате у Гиланској нахији а бивши 
пољак у Божевцу, који је са својим другом Суљом права пропаст 
за тамошње наше сународнике, послао је рабош за 2-3 лире Сави 
Кужљовцу из Божовца, али како му Сава није хтео дати тражену 
глобу, Хајдар и његов друг Суља убише Саву и брата му Гаврила 
на појати близу села; Гаврил је одмах умро, а Сава је жив, али 
тешко да ће преболети. Ово је било у другој половини марта месеца. 

12) Попу Гаврилу из Каменице у Гиланској нахији узеше Арна
ути коња из штале. Овога попа сваке године муче и глобе Арнаути. 

13) 27. марта украдоше Арнаути два вола Милосаву Велићу из 
Лапљег села, Приштевске нахије. 

14) Кмета Битињског и кмета Врбештичког у Сиринићу исте 
нахије опљачкаше Арнаути. 

15) 19. априла у вече у први мрак Гика Денић, Јанко Тонић и 
Цана Станимировић из Чаглавице, терајући стоку са пашњака, близу 
села Чаглавице изиђу пред њих два наоружана Арнаута па их са 
воловима потерају и Kall; су били близу села Бресја, Гика је покушао 

27() 



да бега, али га Арнаути из пушке убију, а осталу двојицу са 3 вола 
отерају преко Ситнице у Дреницу иза Голеша на један сат и ту ову 
двојицу пусте, а волове задрже. 

16) Халит ,;1~ухаџер из Прокупља, који живи у Приштини, зау
зео је кућу Филипа Николића из Приштине, у махали Хасан-беговој. 
Филип има тапију на кућу и само што је био неколико година у 
Србији да ради, Халит се уселио у кућу Филипову и сада неће да 
изиђе. Кирију наравно не плаћа. Филип се за ово жалио небројено 
пута власти, али узалуд. 

17) Бајрам, .мухаџир, који живи сада у Лугову, а који је неко 
време живио у Приштини, тражи 10 лира од Зафира Јовановића 
из Доње Гуштерице, зато што га је на некој српској свадби неко 
од сватова ранио у ногу нехотице, а он се међутим за тај исти случај 
једном већ измирио са Србином Танаском из Коњува и том приликом 
од овога узео 15 лира крвнине. 

18) Кад је 1. маја ове године исти Бајрам са братом Сејдијем 
и Вмином у друштву из Приштине, који је раније живио у Робовцу, 
дошао кући Зафировој да му изнуди 10 лира, пси Зафирови на
падну их, те једно псето уједе мало Емина и сад и Емин тражи од 
Зафира 5 лира крвнине. 

19) 23. априла на Ђурђев-дан синови Укшинови и Ћеримови 
из Доњег Макреша тешко ранише Симеона сина Пешиног из Ма
киша, Гиланске нашије. Обе су му ноге изломљене куршумима. 

20) 25. априла ове године Арнаути свукли су Здравка Јериног 
из Лапљег села, брашно му из врећа просули и вреће однели, а 
истом приликом истукоше Стаменка Ћаићића толико, да је једва 

остао жив. 

21) Бајрам Исмаил Аџин из Новог села пећске нахије, који је 
убио из револвера по Божићу ове године Вучу Јеремића из Горож
даца у Пећској нахији, ено га где брез бриге живи у своме селу и 
сваки дан долази у Пећи. И сада прети сељацима Гораждачанима 
и тражи им глобу. Он је убио Вучу у дућану Филипа Брандиhа у 
сред пећске чаршије из пет метака. 

22) Горњи Бајра.Ј1~ и ње~ов дру~ Биг1лк из Радови,а, траже од 
сваке куhе села Гораждаи,а по 750 ~рота турских на куhу (од при
лике по 150 динара) или да се седе куда знају. Гораждачани услед 
тога не смеју да обрађују своје њиве, нити смеду у воденицу ни 
икуд ван села. 

23) Васи Гарџиhу из Могиља, Гиланске нахије, напали су на 
кућу Арнаути; узели му волове, опљачкали му све ствари и исте

рали га из села, те сада овај живи у Гилану, а породица му у 
Клокоту. 

24) У селу Девају, Гиланске нахије, сина неког Ивка ухватише 
Арнаути звани "Трпешки качаци" и одведоше у шуму од куда га 
нису пустили док им Ивко није дао 5 лира. 

25) Цветку Марковиhу у селу Врбови,у исте нахије узео жену 
и силовао неки Маља Арнаутин из Љуби:хсда. Хтео ју је сидо.м да 
потурчи, а.љи је жена побе~ла и сада живи са .мужем у Гилану, јер 
од страха ие с.меду куhи, па се чак и у Гилану боје, те не с.ме људи 
да излазе по ·чд.ршији. 
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26) Максиму Стојковићу у селу Жегри, Гиланске нахије, раз
резали су неколико пута рабош неки Арнаути и хтели су .му силом 
hерку да потурче, која се је бегством у Гилане спасла. 

27) У селу Тиринцу, Гилаиске -нахије, Стоја-ну Коларцу ухва
тили су качаци две снаје: Креја-ну и Киту, држали су их у плани-ни 
две -ноћ.и и једаи дан, ~де их је силовало више Ариаута. Првак ових 
арнаутских качака је неки Јашар из Доброшна и друrови. 

28) У Витини, Гиланске нахије, убише Арнаути Ђорђа Катан
чевића на путу враћајући се И3 Скопља, а убили су га витински 
пољаци Мустафа и Адем из Кабаша. 

Власт се ни поред оваких злочина није устручавала да прима 
качаке - одметнике - добровољце извесно, стављајући им у изглед 

опроштај rрехова. 

29. Сали Бисла, који је у сред конака - хућумета гиланског 
убио и човека и жену, чију је кhер Петру у~рабио, ено га у добро
вољцима. Ових дана се вратио и чује се да је отпочео своје убилачко 
делање још грозније но пређе. 

30. Халим-Ракин син Дема, качак из Обице са пет друга качака 
примљен је у добровољце. 

31) Мноrи су из овдашње хапсе пуштени да се упишу у добро
вољце. 

32) Хајдар Бусовата, један од највећих зликоваца, злогласни 
качак, примљен је у добровољце. 

33) Идриз Авдиков из Стезовца и његов један рођак обесили 
су фишек од Мартинове пушке на вратима кућним Станку Павићу 
из истога села као претњу да ће га убити или да се откупи новцем. 
Кад се је за ово Станко жалио власти у Гилану, ови га Арнаути 
ухвате у шуми те га немилице истукли и сломили му једну руку. 

а сада лежи у постељи полумртав. 

34) Суља Зекин из Макреша, тукао је Стошу Павића из Буш
нице, Гиланске нахије и пробио му једно ребро. Сада прети Петку 
и Анти браћи Стошиlшма, синовима горњега Павића, да ће их убити. 

35) Сељани истога села у Гиланској нахији изабрали су за кмета 
Ђоку Симића и кад је овај дошао у Каменицу по позиву порежџије, 
овај га није хтео примити и пушком налетао на сељане зашто су 

овога за кмета изабрали. Ово је било одмах по Ускрсу ове 1897. 
године. 

36) Ђо-ка Дениh из Братиловца, Ги.ланске нахије, седи у под
руму свом затворен, пе с.ме да се појави ваи куће ни у авлији од 
Арпаута качака, који му прете да he ia убити. 

37) Јована Марковића и још 20-торицу њуди из исто~а села, 
кад су посили спахис1\.о жито Рашид-а~~~ Гора-ну у Ги.ла-не, овај их 
је затворио у авлији своје куhе па их са још -неким Арпаути.ма -
својим Ј.tо.мцима - тукао као стоку. Кад су њих неколико отишли у 
хућумет да се жале гиланској власти наишли су на Мустафа (Мују) 
чауша суварију, који је грдио људе што се жале и камџијом ударао 
по леђима Јована Марковића, само за то што се жали противу 
Рашид аге. За тим су се ови писменом жалбом жалили власти, али 
им се ништа није одговорило. Рашид-ага је тукао ове људе зато 
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Ш'ГО му неће да напнаде. о:но жито што је његов писар Мола Рамиз 
ка.кић упропастио. 

38) Суља Зекин из Макреша, један од највеhих зликоваца Ги
ланске нахије, прети Ј евти Н. из Ва~анежа, да he ia убити. Вазда 
ia 'Чека на путу да ia убије, те с то~а Јевта не сме никуд изван 
своје куhе. 

39) Арнаути звани Хашани у селу Суодолу близу Приштине, 
тукли су дете Станкова из Ливађа и руку му сломили. Ово је било 
18. маја у Недељу. Станко се са целим селом жалио мутесарифу 
приштевском, који је њихову жалбу упутио жандармериском бим
башију, а овај упутио заптије да позове Хашане, али ови не долазе. 

4) Снаја Крсте-Станоја Трећака из Зочишта, Призренске на
хије, враhајуhи се из Пирана куhи, ухвате је чобани арнаутски из 
исто~а се.ља те је осрамоте. Један од тих чобана јесте син Бајрамов 
а други његов комшија. 

41) 29. маја у вече гађали су Турци кроз прозор из пушака 
Јована Бојаџију у Митровици, али га срећом нису погодили. 

42) 28. маја ове ~одипе близу Вучитрпа свукли су поп Тодора 
из Ву'Читуна и узели му 150 ~раша. 

43) Мола Дурак из Гилана са двојицом суварија (коњаника) 
журно купи печате по српским селима у Гиланској нахији и удара 
их на хартији турским написаној. У Доморовцу звао је сељане и 
казао им да одмах нађу једнога човека који је из Србије прешао 
овамо у злој намери. Кад су сељани одговорили да они не знају 
ни за каквог таквог човека који је из Србије прешао овамо, Мола 
Дурак им је казао ово: "Е кад је то тако, удрите овде сеоски печат" 
и кмет је доморовачки то учинио. 

44) Мустафа Статовац, заптиски чауш у Приштини, 3. јуна ове 
године у уторак тукао је и псовао Ђорђа Цанкића из Драговца, 

што му је нашао револвер у појасу. Ђорђе се је правдао да је исти 
донео ради оправке јер у поље не сме изаћи без оружја од хрђавих 
људи, али Мустафа-чауш није хтео ни да чује за такав разлог, већ 
га је немилице тукао и псовао а по том дотерао у хапсу, где се и 

сада налази ни крив ни дужан. Међутим Турци и у пољу и у са.мој 
вароши јавио носе оружје и по сред 'Чаршије пуцају из револвера 
па и.м пико пишта пе 'Чини. 

45) Качаци арнаутски су у селу Стезовцу ухватили жену Ђоре 
Симића из истог села и хтели је силовати, да је нису отели неки 
,радници који су у близини окопавали кукуруз. Један од ових 
качака је неки Јашар мухаџер из Добросина Прешевске казе. 

46) Исти Јашар одмах сутра дан са својом дружином напао је 
на кућу Милоша у селу Ајновцу Гиланске казе, ~де је пашао са.мо 
баба Неду. Тражио је Јашар од бабе да му доведе сиају. Баба је 
кришом упутила у село једно дете да се спаја сакрије и да у се.ља 
јаве за ову напаст, а Јашару је казала: "Не .мој aia да ово 'Чиниш, 
цар пије каи.л. за такав зулум; ако хоhете .љеба, ево; ако хоhете и 
једпо~а овна да вам зако.љем, само .ми пе дирајте у "рз". Ја шар је 
'На то од~оворио да или да .му доведе спају или ће њу стару силовати, 
у то појури баба ваи кућ.е да бежи, те се пакупе сељапи и ди~пу 
потеру од које Јашар и друштво побе~пу. 
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Породица из сеш+ Мушутишта 

47) Качаци су оглобили са две лире чобане Ђорђијине из села 
Ропотова Гиланске нахије у месецу мају. 

48) Качаци нападоше у мају ове године на кућу Илије Симића 
у селу Рајановцу, тражили 4 пари чарапа, мед и гибаницу. Илија 
није имао све то да им да, већ им је заклао петла и умесио им је 
гибаницу. Исти качаци за ти.м напаАи на куhу Васе БуАановиhа у 
селу Божевцу, и тражиАи 'да и.м се ,доведу девојке и 1iевесте. Но 
ка'Ко су Васине снаје већ биле побе~ле на појату, то су ови качаци 
о'Купили до.маhицу Јованку, стару жену, да и.м нађе и доведе две 
невесте или две девој'Ке, али како и.м то није учинила, они су .мучили 

и бабу и Васу 'Нд разни.м .мука.ма, па оданде отишАи. 
49) Суља Зека из Макреша у ГиАанској нахији тера сваке не

деље сељане из Ми~ановца, Јасеновика и дру~а О'КоАна села те .му 
бадава раде на њива.ма. Он се рачуна као 'КаЧа'К, а он ia у селу ~де 
ужива медајуhи ка'Ко .му раја беспАатно обрађује зе.мљу. 

50) Кад је Коца Путић из Витине Гиланске нахије зимус женио 
сина, Мустафа из Кабаша тражио је од Коце 1 лиру и пар чарапа, 
што му је Коца и дао, али како Коца није извео и снају да Мустафи 
целива руку, то сада Мустафа долази да отме Коцину снају или 
да Коцу убије. Напад је на кућу Коцину био неколико пута, те је 
због тога Коца са целом породицом напустио кућу и све своје имање 
и побегао у Гилане 8. јуна ове године и сада живи у Гилану. 

51) Ислам из Пожарана у Гиланској нахији разбио је главу 
Мирку из Клокота. Ово је било 7. овог месеца. 
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52) У другој половини маја Арнаутин Естреф из Сухог Грла, 
а други Муслија син Селимов из Ракитнице ухватили су Павла 
Савића из Ковача у Колашину, свезали и отерали у Сухо Грло 
(Пећске нахије) тражили му 8 лира па да га пусте, и нису га пустили 
;~:ок им није дао јемце два Срба. Павле даде 8 лира па се спасао. 

53) У исто вре.ме Арнаути из Истока отеЈ1,и су 2 к01ьа и једно~ 
ВОЈ1,а МиЈ1,ивоју Тривуповиhу из Чечева КоЈ1,аw,инске нахије. 

54) Витинчани у Гиланској нахији ужасно страдају од Арнаута 
а нарочито од Адема и Мустафе из Кабаша (иначе из села Грма). 
Ови их свакојако глобе, а нарочито им мора да да сваки који се 
жени по 4 лире, а тако и девојачка страна. Свако~а дапа 'Ндрод 
куЈ/,учи Арнаути.ма, а нико да их заштити. Не.ма дана а да у Витину 
не дођу по некОЈ1,Uко качака, који парод уцењују, једу и пију. 

55) У КоЈ1,ашипу је за 10 ~одипа опљачкано 213 ВОЈ/,ОВа и 120 
коња, 600 коза и оваца и 37 људи поубијано. 

56) КоЈ1,ашинци у опште без јасакчије (спроводника) пе с.меду 
ван своје обЈ1,асти ићи; увек .морају уза се и.мати јасакчије, да их 
спроводе, које .морају од своје сиротиње скупо и прескупо пЈ/,аћати. 

57) У сеЈ/,у Мојистиру Пећске нахије, чувену српску кућ.у звану 
А.манџи протераЈ/,и су Арнаути у .мају .месецу ове ~одипе и заузеше 
и.м кућу и зем.љу. Првешина ових Арнаута је Фета Верић са својом 

родбином. 
58) Ја кут Мех.мед из Каба ша ГuЈ1,апске нахије и три брата ње

~ова доЈ1,азе у Витину и на сиЈ1,у узи.мају по 20-30 .људи на дан да 
им раде бесплатно. 

59) Меја и ње~ово друштво из Љубижда ГиЈ1,анске казе на сваку 
су кућ.у у сеЈ1,u.м,а Врбовцу и Мо~и.љу одредиЈ/,и по пекоЈ1,uко Ј/,ира 
~Ј/,обе и .м,Ј1,о~и су и.м веh даЈ/,и. 

60) Мех.мед из КорбуЈ1,ић,а ГиЈ1,анске нахије тражи Станка Мар
ковиhа из Витине да ia убије те с то~а Стапко седи у куhи затвореп 
веh 3 .лtесеца. Мех.мед ia непрестано че'Ка на путу бЈ1,изу сеЈ1,а да ia 
убије. 

61) У Рожајској пахији у сеЈ1,у Кочарнику нападоше Арнаути 
па куhу Вукосава Дра~утиновиhа да .му от му девојку аЈ1,и се оду
преше те не дадоше девојку, аЈ1,и му по~ипу жена; а по дру~и пут 
кад су насрнуЈ/,и убише и Вукосава и сина .му Вукоту у почетку 

маја ове ~одипе. 
62) 1 О. јупа ове ~одине Арнаути у~рабиЈ1,и су девојку пеко~ Гав

риЈ/,а Ганце из БиЈ/,ипца у ГиЈ1,а'Нској пахији. Мајка девој'Ки1ю зове 
се Стојанка. Ови су Ар'Наути из исто~а ceJ1,ci, а девојку су у~рабиЈ/,и 
са копања кукуруза. 

Девојку су довели у управитељство (хућумет) где је изјавила 
да је насилно уграбљена. В.ласт је додуше вратиЈ/,а девојку роди
те.љи.ма аЈ1,и обешчашћену. НасиЈ1,ници нису кажњени, но ено их 
~де прете родите.љима девојкипим да he их убити што су се жаЈ1,иЈ1,и 
и с то~а они пе сме да UЗЈ1,азе из ГuЈ1,а'На, веh се просјачењем хране. 

63) Шериф пољак у Доморовцу, који је из Коретина, 11. јуна 
ове године тукао је Орду Лазића из Доморовца тако немилице, да 
ће овај кроз који дан умрети. Он је и пре три године тукао Ристу 

Стевановића, Стојана Вељковића и Петра Стојановића из Домо-
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ровца, 'Ге су ови људи од тога боја сви помрли. Орду јс тукао сам.о 
зато што .му није дао своје људе из куhе да .му бадава копају куку
руз. Орда .л,е;жи код куhе по.л,у.мртав. 

64) 10. јуна ове године Арнаути: Шабан син Амидов, Шабан син 
Тафин и Јусуф син Садиков из Адановца, Гиланске нахије, ухва
тили су Србе Јована Антића, Марка Ђокића, Симона Станковића и 
Николу Милошевића, сви из Доморовца, повезали и повели их у 
планину да их поубијају, али како су приметили да су у том правцу 
пошли неколико раденика, враћајући се са копања кукуруза, то их 
оставе повезане и побегну. Марка су још и тукли и повредили му 

десну ногу. Исти Марко је кмет у Доморовцу. 
65) Сали Хаџи Рамић из Рогачице Гиланске нахије поручио је 

сељанима у селу Доморовцу, и то: Јовану Ђокићу, Јовану Спасићу, 
Цветку Ђокићу и: кмету Марку, да му 15. овог месеца (на Видовдан) 
пошаљу 60 раденика да му бесплатно копају кукуруз, с претњом 
да Ће именоване домаћине поубијати ако му то не учине на речени 
дан. 

66) Живко, дечко од 12 година, син Трајка Ристића фурунџије 
из Приштине служи код Ибрахима бакалина у Приштини. Овај га 
Турчин претњом принуди да дете да молбу приштевском мутеса
рифу како хоће да се турчи. То је било 9. овог месеца. Кад је за то 
дознао отац дететов Трајко, оде у дућан Ибрахимов и позове дете 
да иде с њиме кући, што дете и: учини. Али кад су мало измакли 
од дућана Ибрахимовог, појуре неколико Турака, те дете отму, а 
Трајка на мртво имr: изтуку, а девојчици Трајковој која је била 
уз оца и плакала што јој бију оца, изломише руку. То је било на 
сред улице у Приштини. 

За овим полиција турска у Приштини у место да узме у од
брану Трајка што му на силу отеше непунолетно дете и што га на 
мртво име истукоше и девојчици руку излошиме, ухапсите га и 

ставили га у хапсу где се највећи зликовци затварају, а са њиме 
заједно ухапси полиција и Вучету фурунџију, Тону Цилића, Симу 
Дичића ћерамиџију и Живка Накић.а калдрмаџију, само зато што 
су бранили Трајка, да га Турци не убију. 

Кад је противу овога насиља жена Трајкова, Стојанка, предала 
жалбу овдашњем мутесарифу, овај јој је од~оворио да he да обеси 
Трајка што је оти.мао дете из турских руку и истерао жену псујуhи 
је. Дете су Турци уклониЈщ код не'Ко~ Јусуф Фета-а, 'Који вели, да 
he и.м дете потурчити, или he се он пођаурити. Мутесариф .међути.м, 
обеhава, да he дете предати 'Као непуполетно родитељи.ма, а.п,и се, 
вели, боји овдашњих Турака, чији фанатизам, nепрестапо поткреп
љају овдашњи .муфтија, Мустафа-ефепдија и чувепи .лабс'Кu војвода 
Cyлejv1ta1i-aia, пао и зликовац Јусуф-Фета. Ова три последња .л,ии,а 
и~рају у ово.м делу ~лав1iу уло~у, а без њихово~ приста1iка Н'\1, па
редбе власти ие важе. 

67) 15. овог месеца истукао је заптија, орган власти, насред 
сокака једнога Србина, Тодора Ацић.а из Грачанице, зато што није 
хтео и по четврти пут да му кулучи, довукући тешко камење за 
калдрму, позивајући се на то да Турци и Арнаути им и не доносе 
камење, или у најгорем случају то чине свега једанпут. 
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68) Није дакле ни чудо што се изгреди појављују, кад сама 
власт даје за то примера. У томе предњачи и сам мутесариф. Оно
мад је на сред сокака гласно препоручио жандармериском мајору 
Емин-аги, да истуче на мртво име свакога, ко за дан не буде рас
копао калдрму пред својом ку:tюм. То ће и бити, али само хришћа
нима - Србима. 

69) Хајра Реџеповић из Угљара у Глианској нахији, као и ње
гови другови Јашар и Љата из истог села два пута су до сад гађали 
из пушака Марка из Пасјана, те су овоме затворили све путове да 
не може нигде изван куће. 

70) 17. јуна ове ~одине у очи 18-oz ноhу за'Ноhише катращ~ије 
Срби из Нове Вароши на пољу до сале Приштине и те их ноhи напа~ 
доше Арнаути да их опљачкају, али к:ако су ови надали вику то 
су 'Нападачи отели са.мо једно~ коња и 6 покроваца Милова'Ну Бје
лиhу из Рутоша у Ново-варошкој 'Нахији. 

71) О.мер Аша'Н из Зеб'Ница у Гилаиској нахији, ио који сада 
живи као качак у Дре'Ници, у селу Гоzиhу, иепрестано долази куhи 
Станислава Столиhа и тражи да .му да три кесе (1500 ~раша тур
ских) што лу је, вели, син пре 2-3 zодипе као лопов у Станuсавље
вој куhи рање'Н. Оставио је рок од иеколико даиа, и ако .му у то.м 
року пе плати, да he ut убити и куhу .му спал,uтu. 

Част ми је и овом приликом да вас замолим, господине министре, 
да изволите примити уверење о моме одличном поштовању. 

Консул, 
Т. П. Станковић, 

Консулат Краљев. Србије у Приштини 

Пов. N2 90. 
4. јула 1897. године 
Приштина 

Господину 
Господину Ђорђу С. Симићу 
Председнику Министарског савета, 
Министру иностраних дела, итд. итд. итд. 

у Београду 

Господине министре, 

У свези са .мојо.м депешо.м од 21. прошло~ .месеца 'Част .мије изве
стити вас да са.м 22. јуна пошао из Приштине. Претходио са.м о 
сво.ме поласку известио овдашње~ .мутесарифа, који .ми је послао у 
пратњу једио~ жапдар.мериско~ потпоручика, два коњичка чауша и 
три редова коњапика заптиских, те праhеи то.м шесторицо.м и јед
ии.м zавазо.м упутих се пре.ма Гилану и друzи.м .дести.ма. 
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у 1/2 8. сати стигосмо код Златарског Потока, одакле је село 
Златаре удаљено на 7-800 метара уз поток. Сама речица иде поред 
села Матичана. Од ње диже се узбрдица "Краварица" која стоји у 
непрекидности са Ветерником, косом која допире до у Косово. За 
овим иде спуштање у дољу где се састају две реке, мања и већа 
једна се зове Мраморска, а друга Сутеска), које сачињавају реку 
Грачанку што пролази поред саме Грачанице. Уз њу иде и колски 
пут за Грачаницу. 

Путем који води уз воду једне воденице, а после ње уз реку 
у 8.20 сати стигосмо у Ново село, које је на левој страни и на 700 
метара удаљено од пута. Испод овога села налази се раскрсница, 
јер сеоски пут Новог Села сече друм и иде десно преко реке у 

Јањево, но служи само за коњанике и пешаке. 

У 8 1/2 сати стигосмо у село Мрамор. Село ово је близу друма, 
на левој страни истога уз поток. У 9,20 стигосмо испод Драговца 
села, које остаје лево на један километар; а у 9,30 у Сливово такође 
лево уз поток на 800 метара даљине. Испод Драговца друм је насут 
за 1 километар шљакама од руда. 

У 10 1/2 сати стигосмо у Лабљански хан, који је на једној чис
тини око којега су дивни пашњаци. Село Лабљане подељено је у 
две махале, које су обе доста удаљене од Лабљанског хана. У томе 
хану нађосмо неколико заптија (жандарма) који су одређени да 
чувају друм. У том се селу налази и неки Стојко Ђорговић Србин 
из истог села, кога качаци глобе и пљачкају. Ово су ми потврдили 
и заптије. - У Лебљаиу има само 4 српских -куhа. У овоме хану 
ручасмо. 

Од онога места где се одваја пут за Грачаницу па све с десне 
стране друма преко реке прати нас ситна и крупна, али густа гора, 

липовина и грабовина понајвише. 
Испод Лабљанског хана на путу за Гилане има на 1/4 сати још 

један хан. Првог држи Арнаутин, а другог Србин. 

Лабљански положај где је хан, прави вододелницу између реке 
Шаранске, која полази јужно за Мораву, и реке која полази северно 
па западно за Ситницу. Обе ове реке полазе одавде у два правца 
да се после састану код Сталаћа у Србији. 

Из Лабљана пођосмо у 12 1/4, а стигосмо у Параловски хан у 
12 3/4. Село Паралово је лево над друмом, од прилике на 250 ме
тара од друма. Овај хан држи Ђаковац Турчин, а служи га дечко 
од 15 година, Србин, именом Мита а родом из Гилана. 

Идући даље на 1/4 сати налази се заселак од 2-3 куhе села 
Браселца лево од друма. За овим у 1 3/4 сати стигосмо на спрам 
села Понеша, које је десно од друма преко потока на 400 метара. 
Од овога села има пут колски за Јањево и Косово. - У 2 сата по 
подне стигосмо у главно село Браселце, које је арнаутско. Овде 

има џамија чатмара са дрвеном мунаром. Ту седесмо у ладовини 
да се мало одморимо, а ја на брвно које служи за прелаз пешацима 
преко реке зване Латинац, која утиче у Шаранску. 

Одавде почиње узбрдица која траје око 800 метара, па се опет 
спушта све до села Куретишта. Брдо ово зове се дугачки камен. 
Од овога је села па до Гилана равница. 
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На по сата од ГиЈ~ана до"iекао .м,е је жандарм, муљази.м (потпо
ру-чник), Јетиш-аzа са три коњаника и допрати до куhе Муста-беzа 
до Гилане, код коzа сам одсео. 

У Гилане стигох у 3 1/4 сати по подне. 
Муста-беz, до.м,аhин ./\{ој, унук је Јашар-паше Џи'Киhа, а куhа 

.му је прва и уzледна у Гилану. Ту ме до"iека на улазу у куhу жан
дармерија са прописаним по'Части.ма, у авлији пак сам Муста-беz, 
њеzова браhа Тефик-бе~ и Хусеин-бе~ и све њихове слу~е и уведоше 
ме у наро"iито спремљену собу. Чи.м сам се мало одморио, од стране 
хуhу.м,ата дође Мал-.~,~удри (управник финансије) Хајердин-ефендија, 
који ме је у и.ме кајмака.млво поздравио добродош.л,ицом, јер кајма
ка.ма не беше у .месту. За овим, посетите .ме Ибрахим-бе~, председ
ник општине Ги.лднске; ње~ов брат Шевки-бе~; чувени Хусеин Ђа
ковац, тр~овац; кадија и још неколико од ~лавних Турака у Гилаиу. 

Можда су .ми Турци Муста-бе~ов конак за преноhиште одреди.л,и, 
да ми ти.ме докажу своје ~остопри.м,ство, а можда и зато да ме на 
тај иачин окруже те да се не .мо~у састати са наши.м, људи.м,а и не 
сазнам шта се дешава у Гиланској нахији. 

За овим посетих заступника кајмакамовоr у хућумату, где ме 
поздрави један одред жандарма са прописаним почастима. Са мном 
у хућумет дође и Ибрахим бег, председник општине. Одавде у прат
њи исто~ посетих цркву и српску школу. 

Црква је без крова, јер је 1893. ~одине из~оре.л,а. Баш за вре.ме 
.моzа та.мошње~а бављења добише дозволу да је оправе. Шкода 
красна и једииа тако лепа школска зzрада у Старој Србији и Маке
донији. У том времену кад улазисмо у школу нашли смо жене које 
су по свима собама рибали патос, а учитељи декорисаше школу 

за испит. 

У пратњи Муста-беzа и Ибрахи.м-беzа то~а истоzа дана пред 
ве'Че посетис.Ј~о иконо.ма ~иланско~, Г. Косту Поп-Васиhа, за овим 
редифску канцеларију која је на крају града. 

Свима беговима и првацима турским у Гилану пребацио сам 
што не штите хришћане од зулумћара, напоменув им, да ако се 
продуже насиља над хришћанима да ће то створити цару нове 

неприлике. На~ласио са.м бе~ови.ма да су они у стању да стану иа 
пут злим дели.ма која врше качаци Арнаути над хришhани.ма, као 
и да код нас влада уверење да неки од бе~ова штите качаке. На ово 
су .ми они сви једно~ласно одzоворили да у њихови.м рука.ма није 
иишта, кад и.м се за кајмака.м,е одређују људи слаби и неенер-~ични. 
Признају да хришhани одиста пате од зулу.ма, али ни они - беzови 
и a-ie - нису рахат кад .морају собо.м да овде по неколико наору-
жа'Них .мо.мака кад ~од полазе у своје 'Чифлуке изван Гила'На, јер 
чак 'Ни њихов живот пије оси~уран од поједииих разуздаиих Ариа
ута. Жа.л,е се на кај.мака.ма Халит-ефе'Ндију што је попустљив. Бе~о
ви веле, нека се постави за кајмака.ма какав озбиљан човек који 
познаје ова.мошње прилике (из~леда .ми да они овим xohe међу собом 
да изаберу једноzа од бе~ова за кај.мака.ма), па да видите - веле -
како he се Гилаиска нахија довести у ред да у њој сваки буде рахат. 
Остао сам при своме да су бе~ови и aie у стању да заштите хриш
hшне од свака насиља. Жао ми је са.мо щто .ме није посетио чувени 
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здиковац Саит-а~а Ариф-А?-иh те да чује шта сам ~оворио бе~овима. 
Ње~а тада, бар .ми тако рекоше, 'Није би.ло у Ги.лану. 

Чаршијом и свима улицама куда сам ~од у Ги.лану продазио, 
наши .ми сународници одавади почаст устајање.лt и скидање.~~ капе. 
Сви.ма се на дицу опажада ведика радост. 

23. јуна у 7 1/2 сати пре подне, пошто се опростих са домаћином 
куће Муста-бегом и осталима који ме испратише до спољна врата 
куће и пошто обдарих све слуге и заптије који су ми одређени били 
за послугу, у пратњи своје приштинске пратње пођос.лtо за Буја
повце. 

Идући насипом на 800 метара даљине, лево, види се село Стани
шор и Црква Св. Ђорђија. За овим опет лево на 8-900 метара село 
Кусце, а десно на 1250 метара од друма село Шилово, преко којег 
смо морали проћи због поквареног насипа и пропале Ћуприје. 
У Кусцу и Шидову такође живе Срби. 

У 8 сати и 40 мин. стигосмо на Прилепничку реку. Лево уз ову 
на 7-800 метара од друма је село Прилепница, а десно низ реку 

село Кметовце. Ту 'На путу оставис.м.о кола и за 20 .минута на коњима 
преко К.м.етовца одох да видим стари ади 'Напуштени ма'Настир Св. 
Димитрија, који је ју~оисточ'Но од села иза !брда у дољи. Ту iсјашисмо 
и ја пре~дедах цркву изнутра и споља. О4тарски и северни зид стоји 
до крова као и северни стуб, сва од теса'Но~ ка.л~ена озидана; споља 
је црква до крова обдоже'На круп'Ни.м. теса'Ни.м. камењем. На север'Ном 
зиду у одтару виде се живописи светитеља. Свод се још мало одр
жао између северног стуба и олтара. Око цркве велики је простор 
празан који је сада пашњак, а около лепа густа шума још недо

расла. У Кметовцу има Срба 30 и Арнаута 15 куhа. 
Пошто обдарих два српска чобана из истог села који су се онде 

са стоком десили, пођосмо даље и у 10 сати стигосмо код српског 
села Ропотова, где на узвишеном месту одмах до села спазих цркву 
код које свратих. Ропотово је лево одмах до друма. Чим са.м код 
цркве сти~ао наредих једном жандарму да ми зове црквењака да 
цркву отвори. Црквењак дође и чим виде да сам српски консул 
одмах је јавио кмету, те се за најкраhе време ту сакупище десетина 
Срба из исто~а седа, који су придазиди мени и поздравив се са 
.мном. Ушао сам у цркву и исту обдарио. Обдарио са.м. и једно~ Арна

утина пољака сеоско~ за ко~а ми рекоше да брани сељане од сваке 
напасти. Овој цркви храм је Св. Архан~е.л, Гавридо. 

Ропотово остависмо у 10 3/4 сати. Идући тако друмом спазих 
лево на једном брду стару цркву, те се одвојисмо од друма и за 8 
минута стигосмо код ње на коњима. То је стара и напущтена црква 
Мадо~ Ропотова, лево од друма. Озидана је на своду од камена и 
ци~ада. Има и своју припрату која је по.л,а порушепа. Храм јој је 
Св. Нико.ла. Село Мадо Ропотово је одмах иза брда на коме је црква. 

Овде да напо.менем да се седа: оба Кор.мињана, Раниду~, Дре
новце, Г до~овце, Петровце, Томанце, Доброчане, Липовица, Биљинце, 
Под~рађе и Ве4икинце, једпим општим и.мепом зову "Изморник". 
У свима овим седима у Из.морпику ~иве Срби сем :што у Доброчапу, 
Биљипцу и Великипцу живе и Срби и Арнаути, а у Под~рађу само 
Арпаути. 
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У 1/2 12 часова (на подне) дођосмо на спрам оба Кормињана 
(Горњи и Доњи) која су десно преко МG'раве. - У 11 3/4 стигосмо 
код Ћуприје на Кривој Реци испод села Доморовца, које село остаје 
нам лево на један километар даљине од друма, а које је на левој 
обали исте. Ова река утиче у Мораву на спрам Кормињана. 

Одавде смо улазили у клисуру кроз коју пролази Морава заједно 
с друмом на њеној левој обали. Ово.м клисуром ишли с.мо 1/2 сата 
па сти~ос.мо у ариаутско село Коичулу иа ручак у 12 1/2 сати. Ручао 
са.м у куhи Абдул Ћери.ма Ариаутииа. Ови Ариаути припадају фису 
"Шаља". 

Овде у Копчулу постоји стара српска црква којој је сруше1i 
кров. :Озидаиа :је од ка.м.еиа и ци~аља. Од.лtах је до пута иа левој 
страни до куhе ,старца од 1 ОО ~оди па Абдула. Одржао се живопис 
иад врати.ма црквеиим у припрати и то ико1iа Св. Николе, а с 'лева 
доле Св. :матеја. Споља па зидовима виде се од ци~аља узида1iих 

ове шаре: "х"х"х"х" 

Почев од Кормињана па све клисуром прек;о Мораве одрасла 
густа шума карадачке iпланине. Пошто платисмо \грашак који смо у 
Кончулу 'учинили пођосмо у 2.20 'епо подиР даље преко 'села ТриовцР 
те сти~ос.мо у 4.20 у Бујаиовце. Овде одседос.мо у хаиу, који је скоро 
озидао Заји.м-а~а а који је узео под :Кирију Србиии Божии Петковић, 
из Кумаиова. 

Бујаиовце је село IY коме живе Срби сељаци ii иеколико куhа 
ариаутских мухаџера. Има своју чаршију. Срби и.мају цркву и ,школу, 
а Турци џамију. Због блискости границе и удаљености rод вароши 
и ш110 има железничку станицу, знатно напредује. Има изгледа да Ће 
кроз десетину година постати лепом ,варошицом. ) 

24. јуна око 6 са·ти пре подне дође у 'Бујановце кајмакам Пре
шевски Еширеф-беј, који ми 'Каза да су јуче на граници српско-тур
ској наши ~уди гађали турске ~изаме и убили на место двојицу, а 
тројицу ранили !те ће с тога iићи :На место да учини извиђај. 

Из Бујаиовца 'пођос.лtа за .маиастир :св. Оца Прохора Пчињска~ 
у 7 сати пре подие 24. јуиа. 

У 8 3/ 4 стигосмо код механе Крушевичке. Одавде пођосмо и у 
9 1/4 стигосмо у Клиновце код механе. И у Крушевици и у Клиновцу 
задржасмо се по 10 минута. 

У 9 3/4 сти~ос.мо код цркве и школе у селу Св. Петке. Ту се 
одморисмо iИ благодарећи учитељу ·овога места г. Јаhиму Јелићу и 
њиховој госпођи ту се почастисмо кафом, ракијом и доручком. 

Црква има љепу авлију о~рађеиу камеио.м, иа среди'Ни исте 1буиар 
с павиљоио.м. Школа 'на горњем спрату једне старе и трошне црквене 
куће, до ове 'учитељев стан, мали, али чистоћом и уредношћу пока
зује да је то стан 'Човека који живи ·као човек. Пред станом мала 
али лепа баштица пуна цвећем и потребним зеленом за кујну. 

Обиђох цркву и исту обдарих. За овим појахасмо и пођосмо за 
манастир Св. Оца у 12 1/2 сати. 

У Св. Петци дође 1к \.меии стараоv, ;ад 102 2одине, Риста Ди.л~итри
јевиh из Сејаца, једаи и жаљостаи, "Ко~а ,околnа села .м,иљошhу издр
жавају. Дадох" .му нешто пара да купи себи чакшире. 
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Како смо до Св. Петке дошли на колима, а одавде се на колима 

више не може, то сам ја одавде јашио на коњу Сташе Србинчета. 
Овај је из Мездраја, које је село одмах до Св. Петке. Од Св. Петке 
ишли смо све узбрдо више од '1,/2 сати, а за овим низ брдо 1 сат све 
пешице до близу .манастира Св. Прохора Пчињска~. 

Чим смо се приближили манастиру, поче звоно са звонаре зво
нити. При уласку самом, већ у манастиру, прешевски јузбаша Ариф
-ефендија, кога је кајмакам упутио да ме у манастиру дочека, одао 
ми је почаст са својим заптијама. Иза ових преко 20 свештеника а за 
њима преко хиљаду душа народа, који се ту на сабору беше искупио 
из Прешевске, Кумановске и Криво-речке-Паланачке нахије. Сјашив 
с коња прво сам, се поздравио са свештениv,и.uа, па онда са јузбашо.м,, 
а за овим, са 'виђеиији.м, .људи.ма из ·ндрода. 

Пошто смо се одморили и почастили у једној лепо намештеној 
соби манастирској, одосмо у пркву, јер већ беше време и ;Вечерњи; 
до свршетка вечерње остао сам у цркви, .за овим прегледао сам цркву 

и пењао се на кулу итд. 

Народ је се :веселио и непрестано ~све До мрака вило се је коло 
дивно обучених сељака и сељанака из све три горе поменуте нахије. 
И ,мо~ао са.м видети радост парада што виде српско~а копсу.л,а, а iпа
ро-чито "ШТО виде ~каква :.му ,се част чипи 1-tд путу од турске власти. 
Народ се је изпепадио кад de видео да .ме поред мо~а .~аваза са тај-
1щ-чо.м, 'На ~лави па којој је прикачеи 1~рб Србије и са српском, .ма~а
v,ипко.м lnушко.м, у руци, прате још и dедап официр са 5 хоњапика и 
у мапастиру дочекујf; дру~и официр 'са пеколико пешака жаидар.м,а. 

Манастир је доста добро~ стања, и.лtа преко хиљаду хаје оваца, 
које коза и преко стотину iкрупие стоке. И.ма у .манастиру станова 
да ,се мо~у у сувати с.местити преко хиљаду .људи. Има доста зе.мље 
и од.мах испод манастира 1ю реци Пчињи водеиицу са 7 ;ка.меиова, 
коју :је поплава испупила и оштетила тако јако да he им :ваљати 
најмање хиљаду дипара за оправку. 

У прво.м оделењу ~~ркве (припрате) 'коју је цар Лазар rрозидао 
и у којој се налази ње~ова ~светитељска слика, као и :још .мЈtо~их 
српских светите.ља, 'Кров је пао, те су и ти живописи изложени квару 
од 'Кише и сунца. Овај би кров требало што пре оправити. 

У овоме .маиастиру и.м,а икопица Св. Оца, које са.м ја још за вре
.ме .мо~а 'КоnсуЈtства 'У Скопљу набавио преко наше~ Послапства 1у 
Цари~раду, преко две хиљаде ко.мада, које свештепици раздају посе~ 
тиоци.ма манастира. Нужно је да се отштампа на српском језику 

преко 2.000 комада житија Светога Оца па и њега да раздају посе
тиоцима из свију крајева а нарочито посетиоцима из IКриворечне 
Паланке и Куманова у којима местима и ·сада још заводи наш !Народ 
бугарска пропаганда. 

У :овоме манастиру могла би се отворити српска школа само за 
сиротну и напуштену децу уз неку малу материјалну помоћ нашу, 
а за учитеља би им ваљало поставити једног од школованих свеш'те
ника. И iтакова деца да се у тој :школи упућују из Криворечно-Па
ла:начке, Кумановске и !Прешевске ~нахије, која би се деца у ;овој 
школи напајали духом српским· и религиозним. 
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25. јуна у 6 1)2 сати изјутра пошто обдарих цркву, сљу~е и 
Арнаутина 'Који ~ува ~цанастир, 'кренус.;1tо се на 'КоњиЈ.tа за Прешево, 
пре~азив реку Пчињу. 

У 7 1/4 сати сти~ос.;1tо 'Код старе и напуштепе цр'Кве Св. Тројице у 
селу Старцу. Цр'Ква стара без крова, озидана од ка.лtена, са 'Које сам 
преписао не'Колико ·н,атписа изрезаних у ка.мену, аљи који ,нису од 
важности. 

Одавде пођосмо у il 1/2 И у 8 1/4 тигосмо у реку Узовску. 
Уз ове реке на 600 метара је удаљено село Себрате. Код ове реке 
постојисмо мало док су коњи пили воду па у 8.25 пођосмо уз брдо 
и изиђосмо 'над село Бињач, где Турци имају своју велику касарну 
и 'батаљон војске. Не сишав у Биљач окренусмо лево и сиђосмо у 
поток једне мале речице код села Буштрања у 9 1/2 сати. У овоме 

" селу и.ма Арнаута 55, а Срба 16 'Кућа. 
Само 1да бих могао да :се :састанем са којим од Срба, ја !наредих 

да се у овоме селу мало одморимо. Ту нам изађе неки 'Златко Мла
деновић из истога села, који !нас уведе ;у једну башту те поседасмо у 
ладовини !под дрветом, а Златко оде и :донесе воде. Како сам ја сам 
седео :под једним дрветом, а !моја пратња iна другој :страни, то сам 
упитао Златка, 'како живе међу Арњаутима, који ми одговори да врло 
.м,учно живе. 'Поред остало~а зулума 'који 1се fчини, Срби ,у овоме селу 
1-1,е с.ме [да чувају свиње. Пре неко~ :вре.мена један ,је од Срба купио 
и дотерао у iсело једну 'свињу за приплод, 'Коју су .~ty Арнаути од.мдх 
убили и ње~а на мртво 'име исту'Кли. Из ово~а села rни једно дете 'Не 
иде у ;школу и а'Ко ,uм 1.Виљачка m'Кола није (далеко. 

У 10.20 сати пођосмо и пре'Ко села Жупице ;у 11 1/2 сати сти~о-
с.мо у Прешево, ~де одседох ly µ:ану Реџеп-а~ипом. 1 

Чим ~смо у IПрешево стигли, ;дођоше ми !на добродошлицу мал
-мудир (директор финансије) Ахмет-Лутфи-ефендија и секретар 
Махмуд-ефендија. :одређена је стража :од lдва пешака жандарма на 
ханским вратима који су са пушком у руци шиљбочили. 

Изиђох да 'видим варошицу Прешево и да посетим хуhумет кај
макамски (среска :власт), у хуhу.мету нађох .мухасебеџију приштев
ско~ санџа'Ка (~лавии управитељ 'финансије за цео сапџа'К) који Зе 
дошао ради наплате порезе и друга примања. При улазу у хућумету 
одали су :ми (почаст упарађени !жандарми, :И 'пошто у разговору еа 
Муха-себеџијом и другим чиновницима хућуметским прабавих по сата 
у ~ућумету, кренух се у пратњи секре·тара ~Махмуд-ефендије (овај 
је Лесковчанин) да обиђем варошицу. 

Варошица ова, 1доста 11tиста, има приљичиу ,чаршпју. :Ре'!ица која 
пролази 'кроз варош и 'Чаршију помаже их много у !одржању чистоће, 
јер она носи све што се у њу баци. 

Вратих се у хан и 1наредих да се ,спрема \за !полазак, у ,томе дође 
мухасебеџија са још два чиновника ;да ме :испрати и пожели срећан 
пут. 

У Прешеву 'има (о'Ко 1

130 \'Куhа Срба, 'Који служе :бо~атије Арнауте 
'Као чивчије, обрађујуhи им зе.Аtљу под платом ,или за извесаи мали 

део добивеио~ плода. 
За сада !требало би порадити 'да се један 'Од најближих ~свеште

ника пресели са .станом у Прешево, те да ту поради и на отварању 

школе у lкоју iби !ишла деца и 'Ј1З најближих српских села. 
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Из Прешева пођос.1tо у 1/2 4 сати по подне и на коњи.~tа сти
~ос.лю у З 3/4 :сати код старе цркве која је над ca.1to.At Ораовицо.1t. 
Црква цела на своду у два оделења, напуштена. И.'.tа још живописних 

икона 'Нд зидови.м,а. Одавде ,пођос.мо на ·коњима и изађос.лtо иа ?лавн.и 

дру.лt испод Биљача, који се озбиљно оправљаше народиим кулуко.м,, 

на коме кулуку беху све сами Срби из Прешевске казе. Идући тако 
ови.лt друмом свуда сам поздрављао раднике са "Помози Бо~, браhо!" 
Сви су ови људи :већ, Знали да cri.1t српски консул и за то су ме радо 
и свесрдно отпоздравља.ли zледајуhи .лtе радосно. 

У 7. сати у вече стиzосмо у Бујанов1~е ~де npeнohuc.1to ч истом 

хапу ~де смо и пре отсели били. 

Улица генерала Јанковића у Гњилану 
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Те вечери посети 'МС ту Михајло Ђорђевић учитељ бујановачки и 
његов помоlшик Стојиљко. Сутра дан 26. јуна рано устадох да обиђем 
цркву Св. Петра, а за овим да пођем за Гилане. Идући за цркву су
сретнем се са оба учитељ и с њима у друштву одемо у цркву, која је 
удаљена од Бујановце на 5-600 метара. Црква лепа; велика авлија 
црквена, сва ограђ~на зидом, код цркве велики грм. У цркви је нас 
чек;ао свештеник. Обдарих цркву и пођох натраг у хан. На молбу 
учитеља М. Ђорђевића свратих у његов стан 1где је уједно и школа. 
Школа и стап najiopa куhа. Стан учитељев изнутра онако намештен 
како доликује образованоме човеку. По чистоћи и свему реду у кући 
види :се да је ~учитељица (овде и.ма u .мушке и женске школе) :вредпа 
до.маhица. Под школо.,1,~, ипа .е слабом од чат.маре пачињепо.м, постоје 
и два дуhана. 

Нужно је, да се у Бујановцу озида једна лепа школа, јер Буја
новце с дана на ;цан постаје трговачко место где долазе трговци не 
само из Србије већ iи из Скопља, Куманова, Криворечке Паланке, 
Кратова и IГилана. У Бујановцу има неколико занатлија наших пода
ника, 'С којима сам се ·састао извештавајући се о њиховим приликама. 

За Тилане пођосмо у 6 3/4 сати пре подне и за .1 3/4 стигосмо у 
Кончулу. У ,10 1/4 стигосмо код ђ_уприје на 'Кривој Реци близу ~До
моровца. Желео \сам да ';се свратим у 'ово село и зато наредих да 
ручамо мало даље од ћуприје испод једне јасике. На ову моју на
редбу жандармериски потпоручник, који са мном nутује, замоли ме 
да :идемо у 1село Доморовце па Да ручамо у 1авлији црквеној lгде има 
добре воде и ладовине ,те тако оставимо главни друм и пођемо десно 
и за 1/ 4 !сата стигосмо у село :где јнам сељани \отворише 'црквену 
авлију. Ту прво посетих цркву хра.ма Св. И.љије па опда ручас.мо у 
1~рквено.м воhњаку. :Ту 'дође поп Ђорђе Поповиh, који је ,у <u,сто ;вре.ме 
и учитељ !у седу, а \'Ко~а iса.м ја поставио за учитеља још за ~вре.ме 
.мо~а виu,е-консудства у Приштипи и са ки.ме сам се ја здравио 'тако 
као да ia раније пикад писа.м, пи видео. Он је разу.мео да ја 1,то чипи.м 
пред жандар.мериски.м потпоручнико.,1,~ и заптија.ма. Дођоше још Васа 
Ђорђевић и ,Јовап Идиhевски и још )пеколико сељака. Уз ових био је 
још и учитељ кор.мињапски Петар Јоваповиh. 

Црква до.моровачка је чат .мара, ади ав.л,ија јој је о~рађепа зидщ~ 
од ?Са.мепа. /У истој је !авлији и Ш'КОда, која ~е ?Сао /з~рада нешто 
najiope. ,Склонио са.м .сељане да пачипе пову ш?Соду и кад исту почну 
~радити да кажу да :~раде 'кућ.у v.,рквепу, ;јер :и.м ~рађење шкоде ~е 
би дозводuли без ираде царске, па .клд та куhа буде ~атова .мо~у 
преседити шкоду ;у њу, а ,садашња школа да остапе За црквепу !по
требу. Да ово овако ,може зна.м из искуства, јер су се на Косову 1jow 
пре 5-6 l~одипа (на тај :начин iса~радиле пекодико ,школа. IСељапи 
до.моровча'Нu обеhали ·су то учипити. Овде чух да ,су многи људи 
изашли на своје fњиве поред Друма да се ту :Нађу, 'те кад прођем да 
ме виде. И заиста до самог Гилана видео сам !групе народа по њивама 
поред друма где 'окопавају 1кукуруз или жању iјечам. Сваку сам 
групу поздрављао са "Помози Бог, браћо!". На многим местима засто
јао сам запиткујући ово-оно, тек само да се мало с народом разго

ворим. 

Сви би се •Жади.љи на зулум који 1им ;се чини 'од Арпаута, а.љи 
по~ледају на заптије, 1шји су око .мепе па уздахну. Ја сам их пот-
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нуна разумео, а и они су мене довољно разумели из речи: "Бо~ је 
добар па he све бити добро". 

У Криву Реку изнад села доморовца утиче још једна која иде 
са севера и зове се "Огшuка". 

У 5 1/2 сати сти~ос.мо у Гилане. Испред Гилана на један с.ат до
чека ~нас на колима у Тrратњи два наоружана момка (Арнаутина) 
Тевфик-бег брат Муста-бега, који ме је 1понудио да опет будем њихов 
гост. Ја сам му се извинио да то не могу учинити само са једног 
разлога, што сам од пута прашљав и 'ОД умора сав у зноју и 'да ћу :с 
тога ово вече преноћити у некој механи. На 1/2 сата од Гилана опет 
ме је чекао жандармериски потпоручник :са 1неколико коњаника који 
ме је такође поздравио од Муста-бегове стране да и ово вече будем 
љегов гост. И овоме сам казао ово lисто ,што и Тевфик-бегу. И тако 
одседох у механу Стојана Васића Србина из Гилана. 

Чим смо одсели у механу с·тиже ~млађи брат Муста-бегов Хусеин
-бег с поздравом од свога брат,а да :никако друкше но !да идем на 
преноћиште код њих. Некако се lи lод овога извукох и замолих га да 
поздрави свога ,брата Муста-бега да сам му веома обвезан на тако 
искреном гостопримству. За овим на 1/2 сата стиже и сам Муста-бег 
са својим синовцем Ибрахим-бегом да ме из механе iизвуку и ·одведу 
њиховој кући 'говорећи ми да lje !за њих срамота да њихов гост, 1кон
сул комшиске земље, преноћи у механи. За овима дођоше ми Мал
-мудир и 'секретар кајмакамата да ме питају како сам путовао итд. 

Toia исто~а дана .посетих lVIycтa-бeia и бла~одарих .му на 1толикој 
љубазности. IЗа овим, посетих Хусеин-а~у Ђаковца који ,ми је два 
пута учинио посету у 'rк:уhи lVIycтa-бeioвoj. ·Ту код Хусеин-а~е дође и 
кајмакам, Гилаиски који вели ,да ме је 'тражио 1у пуhи lVIycтa-бeioвoj 
и у кафани )у ,?сојој /сам одсео. Кајмакам је ту rмало поседео па оде. 
Кад смо остали lсами, 1а и Хусеин-а~а, овај ми се жаљаше на не
правде које се -ч.ине :Хришhани.м.а. Оп криви и кај.мака.ма и бе~ове. 
И 'рп .ми се ,жаљаше rеако :пе с.лtе без оружане ,пратње lда оде пи до 
најближе~ села итд. итд. 

27. ~уна рано iдође да се са .мно.м. ·упозна неки Хусин-а~а звани 
Оклап. И iовај :се жали па неправде %оје се -ч.ине у ,Гu.1tапу и Гилан
ској нахији. Са iдpyie стране ~сазнао са.м да овај ,Хусеин- није м.л.о~о 
хрђав ;човек. На ње~а се 1љуте !~ил.ански Турци што се ~дружи \са 
Срби.лш у Гил.ану. 

У гиланску жандармерију примљени су И 4 Срба за пешаке, од 
којих је један iбио стављен мени на служби. Ово зато ва.ља да, да 
видим како се обеhане ~арске реформе баја~и nо'Чињу извршивати. 

27. lјуна у 7 ,сати пре под'Не пођох 'На коњима за Ново Брдо [у 
пратњи досадашњих потпору-ч.ника коњаника и још једно~ ~коњаника 
из Ги.л.а'На. lY 18 114 ;сати рдвојис.мо се од пута десно /за Манастир 
дра~аиац ~де сти~осмо у 8,40 сати. 

Чим смо се одвојили десно од ново-брдског пута за Драганац ишли 
смо уз речицу Драганску. С обе стране поодрасла густа шума, а на 
10 минута до манастира па све и око манастира добар и доста крупна 
гора. Село Драганац раштркано на ,1/4 iи ]/2 ,сати .кућа од куће. 
Црква дивна, nоди~иута на разва.л.и'На.ма старе •цркве 1868. ~одине, 

са једиим хубето.л~ ванредно .л.епим. Посвеhена је Св. Архаиђе.л.у 
Гаврилу. 
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Над ВЈЈатима исте стоји овај натпис: "Основасја ссј божсстнсни 
свештени храм во имја Сабор Арахангела Михајла и Гаврила дозво
ленијем Султана Азиса, благословенијем же Рашко-призренскаго ми
трополита г-на :г-на Мелетија 1868 година месец март 10 ти ден." 

У овоме манастиру нашао сам јеромонаха Дионисија кога је ми
трополит рашко-призренски пре десетину дана упутио за домаћина 

манастиру. Овај је родом из села 'Страже, које није далеко од мана
стира. Био је до лане поп, па како је остао удов то га је г. митро
полит замонашио и сада за овај манас·тир поставио. Јеромонах Дио

нисије изгледа ми врло миран и љубазан човек. У манастирским 
зградама почиње сада и школа у rooj.oj је цељи у априлу ове године 

и постављен за учитеља Петко Радуновић ђак П разреда гимназије, 
који је родом из Колашина код Митровице. 

У 9,20 сати пођосмо из манастира пошто абдарих цркву и слуге 
и преко села Макреша, Броћанаца и 1Трниловце стигосмо у сеЈ1,о 
Бостане испод Ново~ Брда у 11 112 сати и ту код цркве бостанске 
седосмо да ручамо. 

Са нама је од манастира драганског па све до Бостана ишао и 
Поп Трифун Костић, родом из Зочишта призренског, но који је сада 
парох ·на бостанској парохији. Чим је дознао да Ћу на Ново Брдо, 
он се кренуо из ·Гилана да нас чека у манастиру Драганцу. Ту се 
код цркве бостанске прикупише неколико Бостанчана да СР са мном 
виде. 

Пошто уђох 1у цркву целивах крст и икону и ис·ту обдарих, у 
12 3/4 пођосмо за 1Ново Брдо, где стигосмо у rl сат и пет минута. 
Сјашисмо с коња и седесмо на поређаним тесаним камењем између 
џalVIИje и текије> код гробља под великим јавором у ладовини. Ту се 
прикупи нешто момчадије турске и један с1тар Турчин. Момчадија 
прихвати коње а старац ,седе да с нами разговара. 

На Новом Брду ~сада им.а са.м,о пет К-уhа и то турских, но кроз 
zодииу две и ови ,'he се расеЈ1,UТи и 1Ново Брдо остаhе са свиљ пусто. 
Кад се мало одморисмо од велике врућине, која нас је пратила на 

путу, пођох ја источним крајем lновобрдским, а :за мном пође мој 
гаваз Стојан и коњички наредник Хасан чауш; остала пратња оста 
под јавором. Одох не далеко, на 200 метара, одакле има 1диван изглед 
на све стране. Одавде се лепо :види наша граница: Китка, Свирци, 
Зајечевци, Итд. Даље Мркоњ !планина као и друге планине наше. А 
таман извадих из џепа карту да нешто видим пуче пушка испред 

нас из шуме и куршум пројури преко наших глава. Остадосмо на 
месту још 35 минута чекајући неће ли :Пући још која, али више ни 
једна не !пуче. Х1асан-чауш оста при томе да су нас гађали, а остали 
веле да су то чобани iСлучајно Испалили пушку. Одавде одос.мо у 
zрад, који [је у рушевина.ма. :На западном зиду с 1nоља и.ма крст ly 
вељu"Lи'Ни једноz .метра узидан ~ад fu,pвeuoi камена. Турци који су са 
иа.лtи иШЈ1,U :у zрад веЈ1,е да 'ту Ј1,ежи .пека краљица. Уђосмо у ;zрад и 
то .место нађос.мо затрпано :до врха 'ЈЈушевина.ма ~радских зидова. У 
са.мом zраду има једањ веЈ1,и'Кu и rнекоЈ1,uко .м,аЈ1,иХ јавора. 

На 1Ново.м :Брду и.мају Турци џам.ију !која је по иатпису 11 ка
.мену иад вратим.а џа.миским, тодиzиута 1172. ~одине по њихово.м, а 
то је 11ре 140 ?,и't)ина. Становни1~и Ново~ Брда ~оворе турски и српски. 
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Најстарији је Турчин на Ново.лt Брду Сефедин-хоџа који и.ма 90 zо
ди'На старости. 

Куће су на северо-источној страни града у равној дољи. По месту 
и малом мунарету на џамији изгледа као да су се ове куће овде при

криле да их нико 'Са стране не види. 

На Новом Брду има остата-ка 'од поједи'Них -кућа преко две сто
ти'Не ~све 'у рушеви'Нама. Има великих тесаних каменова !расејаних 
свуда по Новом Брду 'Као и стубова у дужи'Ни једно~ шетра, 'Неки су 
побијени а 'Неки ,изврнути леже. Близу џа.мије стари'Нски бунар ,са 
великим ~каменим :корито.м. Добру ru дадну воду доносе на четврт сати 
далеко са .места зва'Но~ "Бребершка". 

Ј уzо-исто'Ч'НО од Ново~ Брда fпод бреzом постоје оста тц и цркве 
Св. Ни-коле, )која !је ,у рушевииама ,и код које и.лtа велики јавор. 
Бостанчани веле да icy до пре 40 ,година кюд тота црквиш'та ишли 
те се Богу молили и на ·саборе долазили. .Једно се место овде зове 

"Марков Крст". 
У :2,20 по 'подне пођосмо са Новог Брда 'па поред села Мани

шинца, чија једна махала беше нам десно, а .за тим друга лево. После 
ове друге махале :одмах дође нам десно село Зебинце, одакле извире 
Крива Река. Почетак је Кривој Реци једна чесма која се зове "Јаћи
мовска". 

Између Манишинца rи Зебинца одморисмо се на ливади у ладо
вини на месту које се зове Клаrбаровце. Васа Цветковић из Мани-
шинца дође к нами 1и донесе нам ладну воду. ј : 

За овим прођосмо поред села Страже, !које :има цркву Св. Пет-ку, 
што се види 'На јед'Ном узвишењу пад селом. Овде 1смо били у 5 сати. 
За овим поред села Коретишта стигосмо у Гилане у 6 1/2 сати. Чим 
сам у Гилане 'стигао дође ми .мал-.мудир да 'ме пита .како сам путовао 
и да ми каже ;Ца се кајмакам због оправке друма налази у Фери
зовићу. 

Ше>rајући улицом сам пред вече сусретнем једну девојчицу која 
ме учтиво поздрави са "Добар вече". На моје питање: чија је? одго
вори да ,је Катанићева; а :на питање, шта је ~она, рече: "Ја сам, госпо
дине, Српкиња". За :овим два мушкарца од 10-11 година, које тако 
исто упитах одговорише: "Ми :смо Срби". 

У Гила'Ну преноћих па 'сутра дап 28. ,јуна у :6 314 сати пођос.мо 
за Феризовић. 

У 7 1/4 са~ пођосмо кроз село Доње Ливоче, у коме живе Срби 
и Арнаути и кроз које тече река овде звана Ливачка и која иде /ИЗ 
Лабљана, где јој је име Шаранска. 

У 7 3/4 стигосмо код села Партеша, у коме живе .срби и које 
је до самог друма на левој страни. Иза овога села је на један :киломе-
тар село звано Насеље. . · 

У 8 1/4 стигосмо на спрам села Будрике, које је на левој страни 
друма и од истог удаљено на 800 ме~ара. Ово је село из.међу Риб'ника 
и Ђере-Каре, само :што су Рибник и Ђере Каре удаљена од друма 
на по 3 километара, а можда и мало више. 

У 8 1/2 сати стигосмо у село Радивци, које је одмах до друма 
на десној страни истог. Лево на три километара даљине испод Црне 
Горе виде се села: Подгорце, Бегунце, Могиље i(ca црквом храма 
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Сн. Тодора на 'брежуљку), Витина, Биљач, Ђере-Кари, Кабаш и још 
нека села, сва у Горњој Морави. 

У 9 сати сти~ос.мо код села Клокота, које је лево на 200 метара 
од друма и чији су становници Срби. 

У 9,25 сти~ос.мо у Пожаране, које је с 'обе стране друма. Пожа
ране је на nола пута између Гилана и Феризовиhа. У Пожарану с.мо 
одсели у хапу Шабана Ђаковца. 

Ово седо и.ма 50 fк;yha арнаутских, :10 српских и .uе'Колико чи~ап
ских православие вере. Има 5 ханова (механа) и сваки хан по један 
дућан у којима се продају сваковрсне ситнице. Речица, iкоја кроз 
ово село тече, зове се Трпеска. 

У 10 1/4 сати пођос.мо из Пожарапа. Идући путем на десној стра
ни има седа Ра.мњане удаљено iод пута на 6-700 метара. даље лево 
Сдатипа на 250 метара, даље десно на 2 1/2 километара Златаре. 
Непрекидна ситна али густа шума, коју на више места прошарају 
мали припланци и ливадице. 

У 11,20 стигосмо на поточић миросаљски. Миросаље је село уз 
поточиh десно од дру.ма на 2 1/2 'Кило.метара. 'одавде се проређује 
она лепа и густа шума. 

У 12 сати сти~ос.мо 'Код села Сојева њоје је с обе стране друма. У 
овоме селу су сви Арнаути. 

Од Клокота tna ;све јед'На'КО rна !дру.му виђали с.мо кулучаре са 
кодиЈ.tа '~де ву'Ку (ка.меи :U itиљупак. 1за насип (.махо.м Срби), 'Који ,се 
изнова оправља, почев од Сојева до Феризовиhа. :На .мно~и.м .мести.ма 
застајао ,'са.м. и ,раз~оварао са !Нашим сународници.ма .и распитивао \се 
о њиховом [стању. Мло~и су .м,и се ~авно пред заптија.ма жалиди на 
зулу.ме, који и.м, !се tч,ине 'од Дрнаута и што Арпаути не fuздазе на 
дру.м да %улуче, 1веh 1са.м Срби. "Бо~ је добар 1и /биhе добро" ,'био је 
.лt0ј од~овор. 

У Сајеву 'Наиђох 1ш иеко.л.ико :Витинчана, -који трпе ,нечувене 
.зулу.ме од чувепих Зулу.мhара из \Кабаша, ;а нарочито од :Мустафе, 
Аде.ма и далипа. ,Мора.м ;призпати да са.м овде .ма.11,0 изишао из так.та, 
јер сам ови.м :.rьуди.м.а од~оворио да (кажу зулу.м.hари.ма да ;пе у скором 
времепу бити обешепи fне за врат 1веh за но~е о :дрво да висе док \и.м 
душа пе изађе, јер су то зликовци 'Који су такову казпу заслужили. 
(Но ово :не у ~присуству Турака). На ово њих 'неколицина "iисто ша

путајуhи од~оворише "дај !Боже", а ~дру~и пови'Каше: "Ми овде оправ
љамо дру.м. више :од 20 :дана, .а и.меновапи зулумhари -код -наших xyha 
једу и пију ru наше им осене окопавају кукуруз, а наш пропаде :иео
rсопан, а сусти~ла жетва 'и rк;осидба !Ливада, па ие знамо шта 'hе.мо 1;, 

~уда ће.мо." 

Одавде пођосмо у 12,10 сати, а у 12 1/2 дођосмо па спрам Старо~ 
Села, 'хаје је Ј1,ево на 400 :метара ,удаљеио од друма. Одавде ;почиње 
Косово и :~отово до \са.мо~ Феризовиhа перађена је зе.мља, а .мо~ла би 
се корисно обрађивати. У i1 сат ,сти~ос.лtо у Феризовиhе. 

Од Сојева па до Феризовића ишли смо час десно час лево дру
мом, јер се исти од Сојева до Феризовиhа оправљаше. 

У Феризовићу 'застасмо мутесарифа приштевског и кајмакама 
~·иљанског, који ту беху ДQШЛИ да пожуре рад на друму. Обојица су 
ме посетили у механи у којој сам одсео. 
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Мутесарифу сам у присуству кајмакама говорио о зулумима 
који се непрестано чине хришћанима. Мутесариф ми се извињавао 
како му неке предлоге не уважавају и како нема довољно заптија 
на расположењу да хрђаве људе похвата. Кајмакам је само Ћутао. 
А :кад .ми [је :кај.мака.м по дру~и пут доЈLазио, признао .ми је да се 
наще.м, народу -ч.ини веЈLики зуЈLу.м, од Арнаута. Он криви и ·ндпада 
бе~ове и aie ~иЈLанске, а нарочито неко~ Саит-а~у Ариф-А~ић.а, који 
јавио ваштиhава качаке iU све зликовце у Гиланској нахији, јер је и 
саљ Саит-а~а зликовац. Вели -кс ј.мака.л~, како се 'у Гидану ие .м.оже 

да одржи ни један озбиља'Н. и прави'Ча'Н. кај.ма-кам гщ пола ~оди'Н.е, 
јер такво1.а бе~ови и ,aie 'Н.е трпе. 

У Феризовић.у пошто по то треба отворити српску wколу, сада 
тим 

1
npe што катоЈLиЦи намеравају да :уз.л~у једну 'Кућ.у за nривре.ме'Н.у 

цркву а после и нову да озидају, а nопа 'католичко~ веh и.ма у Фе
ризовић.у. 

Поп Анта Никшић свештеник неродимски пре неколико дана 
лично је однео молбу валији потписану од свију околних села. Молбу 
је ту валија послао овдашњем мутесарифу на извештај. И ако овда
шњи муфтија стоји на пут отварању српске школе у Феризовићу, 
ја hy ипак чинити што могу да се једном до дозволе дође. 

У Феризовићу преноћих а сутра дан 29. јуна на Петров-дан у 
5 3/4 пођосмо за Неродимље где стигосмо у 7 1,/4 сати. 

У ,Неродимљу посетих цркву Св. ApxaнieJLa 'Која беше пуна 
·1-шрода 'из :Неродиљља "и околних села; пред 'самом црквом беше на
рода још и више. 

По uзЈLаску из цркве поздрави.r се са свеште'Н.ици.ма и прваци.и.а 
нлродни.м, па се оданде '-крепусмо ry .мапастир 'Св. Уроша, 'Који је :нд 
по .'сата изпад сеља уз реку Неродимку. Ту се парод прикупи по 'оби
чају свако~одишње.лt, ту су у још 1-1.едоврwеној -цркви Св. Уроша свеd 
1итеници светили воду и све кропиЈLи. 

После водоосвећења народ се је веселио, а ја сам са свештени
цима и првацима народним поседио и разговарао се под великим ја
сеном, који је између цркве, а започете и недовршене црквене куће. 

Црква Св. Уроша поди~пута ije до 'Крова још пре 25 ~оди1-1.а, [па 
пе.м.ајуhи више пара, престало је даље видање, а сада пак и Ар'Наути 
праве 'с"метње и 1-ie дају да се зида. ,То су )Арнаути из .села Језерца, 
'Које је 'На пола сата пад ма'Н.астироЈ.t у план.ини. ,Ови су 1892. ~одипе 
убиљи /Киту Шабић.а 1Ј.З. Нероди.м.ља 'Који је nо'Чео да оправ.ља 1куhу 
1~рквену те да се 1има ~де од пепо~оде вре.мена 'склањати. 

У манастиру се десише и два Арнаутина из Језерца, којима сам 
говорио млого, а нарочито како они млого греше што праве сметње 

да ,се црква и кућа подигну. 'Они тиме чине зло цару, 'а вређају и 
својЕ' мртв~:> претке, који не само што су овај манастир штитили и 
бранили од сваке напасти него су га још и материјално помагали итд. 
Они су ми дали реч да ће се сеоски прикупити и споразумно иза

брати једно лице из Језерца, које ће се за малу :награду налазити у 
манастиру док се исти буде оправљао. Да видимо хоће ли то учи
нити. - Кад сам ово говорио Арнаутима, онде сакупљени наши људи 
слушали су и од радости уживали, што је се сваком на ,лицу могло 

опазити. 
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Треба 'Ч,инити ,све што се .м.оже учинити .да се ~овај .манастир што 
пре обнови. После Грачанице рн би био дру~и .манастир око rкojeia би 
се nаши сународници са Косова ~~рикупљали и ,одушевљавали. Тур
ске власти 'nећ.е бранити да се :црква настави 'у зидању. Треба ~са.мо 
Арnауте из Језерца упита.мити ,да не чине сметње и ,nишта више. 
Ма'Настир и.ма своју ~отовину око i1500 динара, а !за довршење 'Цркве 
и -црквене кућ.е требаћ.е 1и.м 'Нај.мање 5.000 ди'Нара. : 

Обдарив цркву неродимску и манастир Св. Уроша, као и она 
два Арнаутина и неке сиромахе из Неродимља, пођосмо за Приштину 
у 11 часова пре подне па поред Драмњана, које нам остаје лево на 
800 метара, одавде преглед на недогледну ситну али густу шуму, 
прошарану и крупним дрвLhем, у 12 1/2 сати сти~ос.лtо у С.яивово; 
а код села ,Кошаре џзиђос.мо на иасип Феризовиh-Призреи rre ти.м 
путе.лt сти~ос.мо у Шти.мље 'У 1 1/2 !сати !по под'Не. rTy ручас.мо. Из 
Шти.мља пођосмо у 2 1/2 :сати и у /4 lсата сти~ос.мо на .-кост rпреко 
Сит'Нице за Липља'Н. ~ Липљапу се ~ло задржасмо, па пре-ко 'Лап
ље~ Села и Ча~лавице :сти~ос.мо у Приштину у 7 1/2 ~сати rY ,ве'Ч.е. i 

Дру.м, ~од Пришти'Не ',до Ги.1~ана ~доста је искваре'Н, ,та-ко ,да [са.м 
на више .м.еста си.;~азио с 'Кола и пешачио. Од !Гилана ,до Бујаповца 
.м.ало је iбољи, али 1потребује оправке. Од ;Буја-новца до Св. ~Петке 
једва са.м. дошао 'На tколима, а оданде до rСв. ;Оца 'Ни 'На (коњу 1се :не 
.може људски \отић.и. Од Св. !Оца до rсела Буштрања -код Еиљача 
добар 'rпут -коњски, одавде равница 1до Прешева, али 'пут 1ne !Ваља. 
Од Прешева до Бујановца доста добар За ко.11.а. !Од Гилшна за IНово 
Брдо -којим са.м ја путем ишао добар ,само ~за fпеша-ка и )коњани-ка, 
а онај који.м са.м ,се у 'Гилане вратио са .мало ~оправке .може 'служити 
за ко.11.а. 

Од Гилана до Феризовиhа друм је особито добар за сваки тран
спорт. :од Феризовић.а преко Неродимља до Св. Уроша тешко се 
може ићи на колима, а нарочито до Неродимља од Св. Уроша. Пут 
пак од Кошаре до Ш11·имља је врло добар за сваки транспорт. 

У предели.ма кроз која сам рвам приликом прошао :највише наш 
народ пати од зулума у Гила'Нској 'Нахији. 

Турс-ке се власти слабе показују у стајању па пут ови.лt зулу
.м.има. Та слабост и. неенер~ичност турске власти и ·окуражила је по
једине зулу.мhаре 1да с.мело 'Чине сва о'На 'Насиља "Која су mоброја'На 
у извештају .мом Пов. 1М !84. и која 'непрестано још rприкупљам. 
Власти iCY турске и раније биле лабаве у заштиhивању српско~ 'еле
.мента од насиља арнаутско~ у Косовском вилајету, али од мобили
зације турске војске, а особито nосле повратка турских добровољаца 
са ~рчке ~ранице, :лрнаути су побесне.л,и. ' 

Поред свих ових јада и пок.ора које "Наш парод 'сноси, он је ипак 
свестан српске .мисли и !Живи у 'Нади !да lhe ia ск.орим Краљ Србије 
ослободити и ујединити. Та dош једи'На :нада држи 1ia '1Ш своме о~њи
шту, и'Наче ;да то~а '(Није \-ко ,зна ,шта ,би са њиме !било. 

Док. ~од још буде суђе'Но да иаш "народ у овим прајевима буде 
под Турци.ма ми и.ма.мо у !:корист 11>е~ову да у'Ч.ииимо две ствари: · 

Прва је да 'Најозбиљније и најенер~u'Чније 'буде обезбеђен од зу
лума арнаутских, а дру~а је :потреба постављати .му свесне учитеље 
који 'СУ у стањ~1 да својим. држањем и охођењем задобију поштовање 
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парада и свештенства, те да ia ~oiy (бодрити у истрајности. У неки.л~ 
.местима 1постављањем за учитеље дечурлије и људе 'Неподесне за 
овамошње прилике више ~с.мо из~убили но добили. Те су две ствари 
на које .ми треба и :брзу и озбиљну пажњу да обрати.лю па да очу
ва.мо што је још српско. 

Уз ово нужно је још и да се озбиљно поради да се садашњи 
мутесариф приштипски Рукпедип-бе~ као човек страшљивац и не

способан за одржање реда у своме санџаку и као човек кога су узели 
у своје руке чувени овдашњи муфтија и његов верни друг чувени 
Лабски војвода Сули.мдн-а~а, што пре смени и на његово место по
стави способнији и куражнији човек. 

По приватним извештајима које добијам од наших људи, од мога 
пролаза кроз Гиљанску нахију Арнаути су се доста поплашили, те 
су сада мирнији, јер за недељу дана од како сам Гиљанску нахију 
унакрст прошао, нема ниједног немилог случаја у ис·тој нахији. Али 
баш зато треба с наше стране да се одмах предузму најозбиљпије 
мере 'Које !he припудити Турску iда ·најенер~ичније стане rна 'mут 
арнаутским насиљима lте да 'На Јовај начин и /паши људи а и Арнаути 
увиде нашу .моћ. ,и уплив !на ,Порти, те ти.лtе изазове.мо код паших 
супародника још веhе одушевљење за српску мисао а Арнауте при
нудимо да па ·ндс рачунају мло~о. 

Познавајући свестрано прилике и околности у којима се налазе 
Турци, Арнаути и ;наши сународници и све оно што може послужити 

за добро Србије, ја са чистом савешћу тврдим да сам овим путова
њем допринео нашој ствари лепе користи. 

На овоме путу за пуних 8 дана потрошио сам 797 
10 црквама ,поклон -
на 9 људи и 8 коња трошка за 8 дана 
За фијакер -
бакшиш петорици заптија коњаника и неким 
пешацима -
бакшиш слугама и неким сиромашцима -
кирија за коње јахаће за мене и гаваза 

Свега дин. 

динара и то: 

280,00 дин. 

270,00 " 
70,00 " 

66,00 
" 90,00 
" 21,00 
" 

797,00 
" 

Да напоменем да сам од ~орње суме у .са.мом манастиру Св, !Оца 
Прохора потрошио 160 динара. Жалим што на овоме путу писам 
потрошио бар хиљаду динара, 

Молим вас, господине министре, да изволите наредити да ми 
се горња сума пошаље на попуну касе. 

Сада ми остаје да обиђем још и она остала места која сам напо
менуо у писму своме од 9. маја ове године Пов. NQ 67. 

Још имам да напоменем, да су прошле зиме мпо~е цркве опља•t
кане, о че.му је ваш претход'liик био опшир'liо извештаван и ја сам 
'lia лицу места лич'/iо се уверио да у свима тим црквама, па и у дру
~и.м пеопљачкапим, нема потребпих црквепих утвари, а 'liарочито 
немају свештеници одела и књи~а, и зато је пужно да се што пре 
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набаве и ово.11,е КопсуЈ/,у по·шаљу 10 пари потпуnих одежда и потреб
них црквених књига. 

Изволите примити, господине министре, уверење о мом одлич

ном поштовању. 

Консулат 
Краљевине Србије 
Приштина 
Пов. NQ 111. 
28. јула 1897. године 
у Приштини 

Господину 
Господину Ђорђу С. Симићу 

Консул, 

Т. П. Стаккови'h 

Председнику Министарског савета, 
Министру иностраних дела, итд. итд. итд. -

у Београду 

Господине министре, 

После мога извешћа од 19. јуна ове године Пов. NQ 84. нису пре
стаЈ1,а насиља Арнаута, нити се ма коЈ1,ико побољwаЈ1,О стање наших 

сународника под турском управом. 

ПосЈ1,е iopњei мо~ извеw'hа ево каква су се још ~разна де.ља nад 
нашим сународnици.ма изврwиЈ1,а: 

1. Шаћир Черкез, заптија, који живи у Скопљу, 21. јуна ове 
године, сиЈ1,овао је једnу жену у сеЈ1,у Дра~овцу у 'Чијој је ку'hи пре
nоhио na путу свом из Приштиnе за Скопље. Прво је тражио девојке, 
па кад су ове побе~.1tе, on ухвати жеnу. Тај заптија и сада се наЈ1,ази 
са с.љужбом у Скопљу. 

2. Трајка Ва'Чиhа из Д. Гуштерице, на Косову 15. jyna ове ~одине 
у недељу nohy иападоше ,ia иепозпати Арнаути и ,похараше lza. {Од
неЈ1,и су му све из куhе па 'Чак и кофу са бунара. 

3. Исто~ Трајка 23. јуна ове ~одине у 3 'Часа по под%е а у 7 а .ла 
турка, истукао БаЈ/,и-'Чауw из Приwтиnе зато што се задоцнио са 
порезом. Сво~ ia је искрвавио. И пије ia позвао правилnо, као што 
треба да га зове, већ изненада оног истог дана кад га је и тукао. 
Трајко је се међутим био само толико задржао, док је зауставио 
своју водеnицу. 

4. 23. јуиа текуhе ~одине Арнаути из Г .лавотина, испод Чича
вице, yzpaбuwe девојку Савету, hерку Ђорђа Недељкови'hа Србина. 
Девој'Че је биЈ1,о у пољу na рад, одакле za у~рабили и у пЈ1,аnиnу 
Чи'Чавиv,у одвукли; одавде су је одвели у сељо Стеоцу у 'Куhу неко~ 
Етудаја Сејдиnовиhа. Г Ј1,авни је кривац овде АЈ/,и.м,, ње~ов братаnаи, 
и још један Аf"наутuн, који веh ~одииу дшна како код Алима живи. 
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О.мер је девојк,у обетчастио у п.л,анипи, што је опа доцпије пред су
до.м, вучитрпски.м к,аза.ља и изјавила тужбу противу по.мепутих зли

к,оваца. 

5. Танаско Ј. в. Чачић из Лапљег Села, нема мира ни дању ни 
ноћу од Арнаута: Азира из Добрева и Рашида из Прејаца. Они не
престано вребају да му убију воденичара Фиљу Цветковића. 

6. 1. јула ове године Фејзула Маџун из Вучитуна натурио се 
Димитрију Стамболићу из Новог Села маџунског да му отме њиву 
коју је Димитрије насљедио од свога оца. Од ово~а злик,овца Дими
трије веh ~одипу даиа седи затвореп у својој 'Куhи иес.мејуhи .мрд

пути изваи ње јер ia 'На све страие чек,а заседа Арнаута. Свак,е иоhи 
вијају се Арпаути О'КО ње~ове 'Куће. 

7. Станоја Анђељковића из Шливова Приштевске казе тукао је 
Латив из истог села, тако да га је свог испребијао грабуљом којом 
купи сено са ливаде. Станоје. се тужио власти у Приштини, али 
власт њега ухапси, а не Латива, а хапсила га је само зато што се је 
усудио да тужи противу Латива за малу ствар. Ово је било 4. јула 
ове године. 

8. Рама Буњак, чауш, кога је власт одредила да чува Сливово 

и Драговце од неваљалих људи, тукао немилице Станоја Мирко

вића, Трајка Јовановића и Милу Капиљача из Сливова. 
9. Пољак Лапљег Села на Косову, Мона и његов друг Куртеш, 

тукли су Саву Станковића из Лацљег Села са.мо зато што и.м је 
од~оворио да пије дужап иик,о.ме радити бадава кад су ia ови при
моравали да са својим укуhани.ма бадава окопају Мопин кук,уруз. 

И Мона и Куртеш су из Приштине. 
1 О. Али Баца, .мухаџер, који се је наста пио у Г лавотину, 'На 

Косову, иапада на част Срби.ма. Поред то~а што .м,у Срби из Главо
ти'На к,улуче сваке недеље и празника бесплатно, он им одводи жеие 
и девојке, те од ње~ово~ беслука ни једиа жеиа и девојка не с.ме иhи 
иа рад у пољу. Ако Али.мова сила потраје са.мо jow до јесени, из
веспо је да he се Срби из ово~а седа иселити. јер и.м опстанка пе.ма 
од зликовца Алије и ње~ових рођак,а и др1пова. Ње~ови братанци 
О.мер и Камбер чипе 'Чуда по сел11. Жалбе ?~одиете власти иишта пе 
по.мажу. Власт зиа са.мо за _?едну бри~у, да порез 'Купи и иишта више. 

11. У очи 3. јула ове године. воћу. нападоше Арнаути на воде
ницу Симе Костића из Лапље~ Села. истv разбише и сво жито и 
брашно на колима натоварише и однеше пvаво у село Ајвалију. 
У воденици овој беху Здравко Костић. брат Симин и Милош Јанко
вић, који cv се спасли бегством кrюз отвор коiим се спушта у воду. 
Кад је потера из Лапљег Села поmла за лоповима видила је да су 
лопови са натовареним колима ушли у А1валију, и кад је потера 
стигла до самог се.ла А?вали_је изашао ie кмет ајвалијски и није хтео 
да их у се.ло пусти док му не именују по имену на која лица сум
њају. 

12. 26. јуна текуће године нападоше Аnнаути на воденипv коiу 
држи Риста Ђорић 1,1,з Ча~лавице, те му отеше две вреће брашна. 

13. 26. јvна текvће године украдоше Арнаути два вола Ристи 
Станимировићу из Горње~ Неродимља; 28. истог месеца Мирку Сло-
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вињцу из истог села такође два вола и 4. јула Миловану Петровићу 
из Гаћне једног вола. Оба су ова се.л,а ·нд Косову. 

14. Коштањевци, Арнаути, неhе да оправе свој део дру.ма на 
.л,ииији Феризовиh - Ги.л,ане, те је власт натерала да поред своzа 
де.л,а и део коштањевски ураде Срби из Горње~ Неради.мља. Арнаути 
Коштањев,~ани фа.л,е се како су они. под.мити.л,и жандар.мерисхо~ 
.муљази.ма Кари.мана, те их је овај за то ослободио од кулука. 

15. 4. јула ове године кајмакам Гилински дошао у село Ајновце, 
званичним послом, где је rтустио своје и своје пратње коње у непо
жет јечам Трајка Стојановића из истог села, те му сав јечам упро
пастили. 

Исто.м Трај-ку 28. јуна у суботу ове ~одине до.л,ази.л,и су хачаци 
Јашар Добросиња и дру~, тражи.л,и му девојку, па хака је Трајко 
раније сакрио девојху, то су му качаци опљачкали неке ствари 
кућевне па отишли. 

16. Бачице Петра Јовића из Бушнице у Гиланској кази, кад су 
са бачије носи.л,и .м.л,ехо куhи, сретну их низа.ми (царска војсха) са 
по~раничне карауле зване "Туђевче" од којих један низа,.м ухвати 
једну женску за руху, дру~а удари ia песницом по ·~лави, а све у 

један ~.л,ас повихаше за по.моh, те на тај ~.л,ас појуре косачи са једне 
оближе ливаде и тако ове јунак жене сп!lсошР себи неохаљану 
своју част. 

17. Радници, на броју 12 људи, сви из Бушнице, Гиланске на
хије, идуhи да охопају свој кукуруз у се.л,у Г .л,о~овцу, сретне их Сали 
Зејна из Вусовате, те их по,те принуђавати да иду на ње~ову њиву 
да окопају кукуруз, а.л,и како су се људи томе успротиви.л,и, то је 
Са.л,и Зејна ухватио Цветка Јовановиhа и истухао ia, а оста.л,и се 

разбе~ ну. 
18. Нухија, Арнаутин из Бусовате, Гиланске казе, 30. јуна ове 

године дошао је у село Бушницу, те приморавао Србе из тога села 
да му бесплатно копају кукуруз. Али како га сељани нису хте.ли 

послушати, то је он дошао 1. јула на њиву, на којој Срби из овога 
села окопаваху кукуруз и ту немилице тукао Денчу Марковића, 
овога сестру Младену, Денчину жену и једно девојче и то све кун
даком од пушке Мартинке и оданде их све потера на своју њиву, 
али их у томе на путу сретне неки од бољих Арнаута те их спасе 
од зликовца Нухија и врати их својој кући, где су сви по неколико 

дана лежали од болова што их је Нухија тукао. 

19. Хајдар из Бусовата тукао је Стојка из Стубла и узео му 
16 лира. Стојхо је од зу.л,у.ма продао сво.ју куhу и зе.мљу па се пре
се.л,ио у село Кусце, близу Ги.л,ана. 

20. Стојан Маринковић и његови другови, сви из Бушнице, 
Гиланске нахије, кад се је зидао конак хуhуметски у Приштини, 
три месеца су радили на тесању камена и зарадили су 5.500 гроша. 
Кпза.л,и и.м да he им ту су.лtу одбити ou вер~ије (порезе) сеоске, па 
то uи до данас се не учини. На поновљену њихову жалбу сада су 
<Јобили од~овор да је то застарело. 

21. И власти турске и бегови и сва око.лина знају да је Хајдар 
из Бусовате убио Чича Маринка Перића из Бушнице, али Хајдару 
нико ништа не чини. 
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22. Заптија, - жандарм - Незир, који је код чауша Хасаи 
Попова, у Сири'Ниhу силовао је две српс-ке девојке и то hер-ку Ста
'Нuше Јоваиовиhа и Стаюш~е Дејаиовиhа из Штрпца у Сириииhу. 
Ово је било пролетос. Од ове две девојке ћерка Станише Дејановића 
дуго је боловала. 

23. 12. јула ове ~одиие отеше Арнаути Идију Дабнhа вола и 
Михајлу Ста'Нковиhу краву. Обојица су из Нероди.мља. 

24. Ахмед Реџеповић из Језерца, немилице је секиром тукао 
Аксу Китића (овога су оца пре четири године убили) и Анђела Јок
симовића из Неродимља. 

25. 10. јула ове године опљачкаше Арнаути Стаменка Стано
јевића и Стевана Филиповића из истог сила и отеше им 510 гроша. 

26. 16. јуна ове године Илијаз из Феризовић.а ухвати Андру 
Николића, Призренца, који дунђерским занатом живи у Феризо
вићу, те га је тако тешко тукао да му је изломио десну руку. Кад 
се је Андреја за ово жалио власти, Илијаз је од~оворио, да је слу
чај'Но по~решио, да у .место 'Не-кта дpyioia избије, избио је А'Ндрију. 
Андреја је сиромах човек, јер децу и себе храни једино својим 
занатом, а сада мора да проси па себе и децу да храни. 

27. 14. јула у вече Сима Ђокић из Царевца враћајући се са 
жетве кући гађаше га близу села Арнаути код Косовице, те му 
куршумом пребише десну руку. 

28. 20. јула, на Св. Илију, Суљча Хасановски из Бусоваче, доЬе 
у село Го~одовцу у куhу Ги~е Стојидковиhа да 'Натера ово~а укуhа'Не 
да .му то~а да'На жању под кулук Но ка-ко је Ги~а од~оворио да .му 
то~а да'На 'Не .може дати рад'Нике, јер је веди-ки хришhа'Нс'Ки праз'Ник, 
а то је и 'Недеља и Св. Илија, то је Суљча пошао да иде и -кад је 
дошао 'до спољпа iврата О'Н је испадио 1своју 1-Марти'Нку 'На Ги~у те ia 
остави 'На .месту .мртво~. Го~оловце је у Гила'Нској кази. 

29. 17. јула ове године качаци Шабан из Вагонежа и Љума 
Алитов из Косовиv,е нападну на кућу некога Диче из Ва~о'Нежа, 
Гиланске нахије, те му узму 4 лире, колико је овај свега имао. 

30. Зеhир Касу.лювиh из Ми~а'Новv,а, Гиланске нахије, са још 
± Арнаута, које је Зећир од некуда довео, дођу код куће Петра 
Јовића из Бушпиv,е те од укућана потраже леба. Петров брат Јанко 
изнесе им пола леба и комад сира. Кад су Ар'Наути леба и сира 
nоједи поч пу ~азити 'Непожето жито Петрово. На ово им примети 
Петров брат Јанко како то није лепо да му чине штету кад им је 
дао соли и леба колико је Бог дао. Ово не буде право Арнаутима 
те сви скоче на Јанка да га убију и убили би га да га не спасоше 
жене, које већ беху Јанка опколиле кукајући и молећи Арнауте 
за милост. 

31. "У Петров пост отеше Арнаути ове године кобилу Аксе Мило
шевића из Рајаневца у Гиланској нахији. 

32. Кад је у Петров пост ове године Адит Ајреди'Новиh из Бусо
вате, Гиланске нахије, сило.м одузео сду~у Стоја'На Вучиhа из Робов
v,а да ње~а Алита сдужи а од Стоја'На плату да при.ма, Стоја'Нова 
же'На 'Не .мо~ав то да отрпи оде Алитовој куhи да ia за.моли да и.лt 
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пусти c.iyiy, јер није право да ia они п.љаhају а дру~ои да с.1.ужи. 
Ово Алита наљути те је жену Стојанову не.милице тукао н испре

бијао. 

33. Јонуз из Бусовате у Гиланској нахији дошао је кући Стојка 
Крстиhа у селу Го~оЈLовцу, исте нахије, да .11,у ун;уhа'Не отера на 
њ~~ву да .му бадава жању. Али како се је жена Стојкова томе успро
тивила, то је Јонуз жену испребијао да је онесвешћена остала пред 

кућ.ом својом. 

34. 24. јула ове ~одине пољак села Бресја, Бајрам, уби из пушке 
добро~ до.маhина Станислава Станојевића из У~љара на Косову. 
Укуhани покој'Ноz Стаписава жалили су се власти али нико пи да 
.Аtрдне да убијцу ухвати. 

35. 17. јула ове ~одине тахсилдар (чиновник ~ито порезу ·ндпЈ1а

hује) MoJLa Ис.м.аил, син Емина Батлаве једним коцем, којим се туче 
кукуруз за крунење, тукао је Станислава Мирковића из Доње Бр
њице на Косову, и кад је у несвест пао, притрчао је кмет Никола 
да га отме, али Мола Исмаил истим коцем удари и кмета. Станисава 
је тукао што .му пије донео .мед. Овај Мола Исмаил тада је као и 
увек водио собом три Арнаута да их о туђем трошку zости по срп
ским куhа.ма. Ар'Наути -који су о'Нда са Мола Исмаилом били ови су: 
Емин Обртпица, Шабан Губетипа и Хасан Џи~оља. 

Ста'Нисав је дао тужбу мутесариф-паши приштинском, али је 
овај 'Није узео у поступак. Оп 'Не сме прот1л,в Мола Исмаила 'Ништа 
да предузима зато што ia штити 'Чувени Сулиман-а~а названи лаб
ски војвода. Приштина никад није и.;1щла zopez мутесарифа до са
даw:њеz Мустафа Рукнедин-беzа, човека по све неспособноz за поло
жај који заузима. Какав је овај мутесариф довољно је да га окара
ктерише то, што се је 30. јуна ове године у канцеларији својој тукао 
са својим секретаром Пертев-ефендијом, када су толику вику надали 
да се је искупила сва жандармерија и сва чаршија да види шта се 
је то догодило. Секретар Пертев-ефендија кад је онако полу-луд 
ушао у своју канцеларију промолио се је на прозор и викао "ватра, 
ватра", .,НР дајте људи" итд .. те на ту вику појури цела чаршија у 
конак. Сутра дан је мутесариф одјурио у Феризовић где је остао 
више од десет дана. Понижен је до нуле и у очима својих потчи
њених органа и у очима народа. 

Ето то је власт којој је поверена управа Приштевскоr санџака, 
па онда није ни какво чудо што у мутесарифлуку приштевском 
влада анархија, од које страдају само Срби. 

36. Исти Станисав Мирковић, из Доње Брњице и њеzови одељаци 
засејали су прошле јесени пшеницу на своме земљишту, 'На њивама 
-које су и њихови дедови и прадедови обvађивали, али су и.Аt Арнаути 
по ''Наредби :Сулејмап-аzе, Муфтије и 'Исмаил-ефендије ffioce nоzа
зили све усеве и сву им ту зе.л~љу одузели за пашу стоке. А ово се 
'ЧU'Ни само зато да се оно -неколико српских кућ.а из Доње Брњице 
раселе и разбе~ну. 

Арнаути, па и lса.м, муфтија приштевск.и, 'Не оставнmе по Косову 
никоме пашњаке, све поораше, и то са.м.о опе патња-ке, који су близу 
српс·ких села, те збо~ тои1 .;1ц1.о~а српс1щ села на Косову осташе без 
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стт;:е. Збт ттд су 'U два брата по.ме'НУ'l'о~ Станисава Никола и Ми
ле'Нко 'Напустили своје село и отщ,uли 'На дру~у стра'Ну. На погаже
ним њивама у Доњој Брњици било је засејано 6400 ока семена, а на 
исто земљиште Станисав и његови одељаци и сада плаћају порезу, 

37. Вукадину Миљковићу из Јасеновика у Колашину отеше 
Арнаути из куће два коња. То беше 9. текућег месеца. 
paia у Колаши'liу. 

38. Истога дана отеше два коња Радосаву Миловановићу из Ва-
39. l, јула текуће године отеше Арнаути два вола Јовану Радо

вановићу из истог села. 

40. Естреф и Муслија Ар'Наути из Ракитниv,е гађаше Димитрија 
сина Ракитовог из Варош у Колаши'Ну. 

41. Ради Компиру и Трајку Компиру из Зубног Потока отеше 
Арнаути шест коња, али благодарећи Кећи чаушу коњи су од лопова 
отети и сајбијама враћени. 

42. 26. јуна ове године убише Арнаути Живка Симеоновића из 
Кијеваца у Колашину. Арнаути су Ашим и Паше из Драјновића. 

43. У Колаши'liу не.ма дана а да свака српска куhа не да по 
иеколико радиика, а иедељо,м, и празником сви и .мущко и женско, 

иде да Арнаути.ма ради поље бесплатно и о сво.ме лебу. Ово је народу 
додијало, али не.ма шта да ради. Нико се више и 'Не тужи власти 
јер од то~а nи1икве вајде. 

Ово није само у Колашину то је стање свуда у Старој Србији, 
а нарочито у Гиланској нахији. 

44. Поп Антоније Јовановић из Гилана парох у Горњој 
Морави. Hf' сме да иде у своју парохију да врши народу нужне 
хришћанске обреде. А то не с.ме 'Чинити од качака Далипа из Љу
бижде. 

45. Насти Димићу из Ливађа на Косову у очи 12. јула текуће 
године отеше Арнаути вола. Наста је најсиромашнији човек у селу 
и само је тога једног вола и имао. 

46. Качак Рашид Де~ерла из Лабљаnа у Приштинској кази са 
десетину дру~а крстари по српским сели.ма и баца рабош појединим 
до.маhини.ма. Овај је пре 'Неколико ~оди'На чбио Милу Копиљака из 
Лабљана. Сада је 'Наредио сељанима села: Паралова, Лабљана, Из
вора, Драzови,а и Сливова да иду приштинско.Аt хуhумету да моле 
за ње~а да се слободно може вратити куhи у селу, што ако сељани 
~орњих села пе учи'Не да he их са својих десетину дру~а раселити. 
Сада су по 'Неколико .људи из сва ~орња пет села дощла да то јаве 
власти са изјавом да и.м опстанка 'Не.ма ако се ка'Чаку Рашиду не 
опрости кад и'На'Че власт није у стању да ia ухвати и.ли убије. 

47. 26. јула текуће године Ивку Дибоковићу, Максиму Живићу, 
Лази Стојановићу и Станку Живићу из Пара.лова Гиланске нахије 
отеше Арнаути по једног вола. Арнаути су синови Омер Ашамови, 
1r,oju су се као .мухаџири ,били наста1iили у селу Зеб1iuи,у исте 11,а
хије, где су убили Стојана Чурчића из истога села, те оданде се 
преселили у село Забељ у Дреници, где су такође учинили некакво 
зло, те су и оданде побегли и сада се налазе у Вучитрнској нахији. 
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48. 26. истог месеца отеше Арнаути и кобилу Милу Денчићу из 
Драговца приштинске казе. 

49. У Пеhи до пре 15 дана би.Ј/,О је којекако и ако и онда са 
ве.Ј1,ико.м тешкоhо.м по наше сународнике, а.Ј1,и од како је био некакав 
сукоб на црно~орској ~рании,и, Арнаути су у Пеhи и око.љини просто 
побесне.љи ,те и својој ,јарости чине нечувена насиља над Срби.ма. 
А да би .мо~ао да представим право стање које у Пеhи и нахији в.љада 
довољно he бити са.мо да напо.менем то да Срби отварају своје 
дуhане :са страхом и па бесу ,појединих својих 'Комшија, µ,а 'и поред 
тоzа не.ма дана ~ оа по 'Који наоруЈ~ани !Арнаутин не уђе у српске 
дуhане и уз.ме бесп.Ј1,атно понешто од јеспапа па и ~отов новац. Нu'Ко 
се од Срба то.ме 'не с.ме успротивити, јер у 1случају 'да ко rне да \оно 
што ови ЗЈ1,иковци траже та.] би с.места у сво.ме дуhану .мртав остао. 
Сва'Ка српска куhа .мора да се це.Ј/,е ноhи чува стражареhи у рођеној 
својој куhи, да се у СЈ1,учају какво~ напада бране. Не па.мти се да је 
и'Када до сада ова'Ко зло стање би.Ј/,о у Пећи. Да наведем овде са.мо 
nе'КОЈ1,ико случаја, за које сам .мо~ао сазнати, о~радивши се да овде 
неhу .моhи да изнесем ни стоти део од све~а оно~а што је почињено 
у најскоријем вре.мену, јер из Пеhи и нахи}е с.љабо ко и долази а и 
неhе долазити да достављају своје јаде и невоље јер виде да им ни 
с које стране не.ма по.м,оhи. 

50. Опљачкана .ie у Пеhи куhа Јована Ђака и однели све што је 
имао па и две козе. 

51. Опљач'Кана је и куhа Петра Ди.миhа из Пеhи. 
52. Нападали су па куhу Спире Савиhа тр~овv,а у Пеhи и то 

неколико пута. Тако исто и на кућу Николе Миладиновића. 

53. Арнаутин Тале Хаџи Али Броћин из Пећи, јавно је одредио 
млогим Србима дућанџијама глобу по неколико белих меџедија, а 
узео је од Гила Шотића, Цаље Митровића и од млогих још других 
Срба. 

54. Бајра Нушић, Пећанац изнудио је од Антонија Петровића 
пет белих меџедија а порезао је iош по неколико меџедија да му 
даду: Никола Марковић, Стева Симић. Јован Станковић, Анђелко 
Захаријевић, Зарија Белић и Крста Герић. 

55. Исти Бајра тукао је Аксv Рожајчета из Пећи тако зверски 
дa_ l':'IY је једну вилицу изломио. Акса је на самрти од тучења. 

56. 28. јvла текуће године убише Арнаути Перу Раденковића 
из Сибовv,а Вучитрнске пахи.f е. 

57. Не'Какав Арслан-аш родо~t из К?-ЈрШ?-Ј.Млије по коiи живи '!1 
махали Панаrуцриште 1..1 Пvиштини не прот1шта ни }едно српско 
дете да прође то.м 11лиv,о.м а да ia не ј11ри докле ia сти~не. Млога су 
деца од страха поболела. И стаое људе не оставља на миру. Заптије 
- жандарми - то чудо глелаi'' па ни да припрете Арслану коiи је 
сада чисто полудио те од његСЈ. нf' сме ни iедно дете да изиђе из своје 
куће. Мора увек по неко да иде уз децу док том улицом прођу. 

Изволите примити, господине министре, уверење о мом одличном 

поштовању. 

Консул, 
Т. П. Станковић 
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Препис 

Његовој екселенцији 
Хафиз Мехмед-паши 

20. августа 1897. године 
у Приштини 

Балији Косовског вилајета итд. итд. итд. у Скопљу 

Екселенцијо, 

Велико поштовање и пријатељство које гајим према личности 
ваше екселенције побуђују ме да вам се овим писмом обратим и 
да вас уверим да сам рад да управа ваше екселенције над овим 
вилајетом, - који је један од најважнијих у великој царевини 
његовога величанства Султана, - буде што успешнија и вами што 
већу славу и част допринесе. Као преставник својега краља и своје 
домовине у овоме крају, а желећи да на граници обадвеју држава 
буде што већи ред и што чвршћа веза међусобних пријатељских 
односа, ја сам строго мотрио на све што би оваке моје - а уверен 
сам и ваше - добре наде могло осујетити. 

Али на моју ве.лику жалост, ја сам за ових четири месеца од 
како сам овде, могао констатовати само то да зулуми нису престали, 

да они трају у пуном старом јеку своме и да се шта више неколико 

пута толико распламтише, да то мора у озбиљну бригу да баца мене, 
а нема сумње у вас. Арнаутска насиља врше се над ненаоружаном 
и слабом рајом и даље без милосрђа и противно обостраним очекива
њима обадвеју држава. Ја сам зулуме бележио и од случаја на слу
чај уверио сам се та'rно о истинитости појединих насиља, тако, да 
вас данас могу уверити, да у овамошњим крајевима за хришћанско 
- а у великом делу и за мухамеданско становништво - влада нај
већа несигурност имања и опасност живота. Ја сам неколико важни
јих случајева саопштавао лично и овдашњем мутесарифу Мустафа 
Рукнедин-бегу, који је моје преставке увек примао свесрдно и обе
ћао је да ће стати на пут нередима, али све је то остало мртво обе
ћање, јер ни после тога није се могло опазити никакво побољшање 
нередовнога стања. 

Ако бисте можда посумњали у исправност мојих навода, ја вам 
стојим на расположењу да вам предам врло дугачки низ зулума и 
злочина, који су извршени само за ових неколико месеци од како 

сам овде и готов сам да вам за сваки поједини случај јамчим и дока

жем да је се одиста десио. Но надајући се да Ће те ми ви и без тога 
веровати, ја вас молим, да уклоните све препреке које стоје на путу 
остварењу наших најлепших међусобних нада, и да учините што 
треба да ово бедно стање једном већ престане у повереном вам 
вилајету, који се граничи са нашом краљевином. 

У нади да Ћете ви ово писмо сматрати као потврду мојега пошто
вања и пријатељства према вами, ја молим вашу екселенцију, да 
изволите примити уверење мојега одличнога поштовања. 

АС - МИД - РО I/34 - 1897. · 
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Краљевски консул 
Србије, 

Т. Стшн-ковић 



Иcuлaliia косовских uлашежника 1898. године 

М:инистарство иностраних дела 
Примљено 10. јануара 1898. године 

На основу предлога Краљевског консулата у Приштини од 7. де
цембра 1897. год. П. П. N! 321, о буџету расхода по пословима про
светне пропаганде у рејону Консулата у Приштини, по саслушању 
референта за исте послове, а за 1898. год., а по саслушању М:ини
старског савета од 21. фебруара 1898. године 

решавам, 

да се, рачунајући од 1. јануара 1898. године, издаје из кредита 
на достојније заступање, преко Краљевскога Консулата у Приштини: 

1. Стојану Капетановићу, учитељу у Приштини, 
годишње 1200 динара, 

2. М:итру Шешлији, учитељу у Приштини, го-
дишње 840 динара, 

3. Илији Чаушевићу, учитељу у истом месту, 
годишње 800 динара, 

4. Јосиву Uоповићу, учитељу у Приштини, го-
годишње 800 динара, 

5. Петру Поповићу, учитељу у Приштини, го-
дишње 700 динара, 

6. Гвоздену Грујићу, учитељу у Приштини, го-
дишње 360 динара, 

7. Апостолу Поповићу, учитељу у Пришштини, 
годишње 360 динара, 

8. Босиљки Капетановићки, учитељици у Приш-
тини, годишње 120 динара, 

9. М:арији Поповићки, учитељици у Приштини, 
годишње 720 динара, 

10. Сими Грујићу, учитељу у Грачаници, годишње 600 динара, 
11. Апостолу Васићу, учитељу у Лапљем Селу, 

годишње 600 динара, 
12. Недељку М:иљковићу, учитељу у Гуштерици, 

годишње 800 динара, 
.;~ 
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13. Радовану Николићу, учитељу у Липљану, 
годишње 

14. Лепосави Николићки, учитељици у Липљану, 
годишње 

15. Василију Марићу, учитељу у Добротину, го
дишње 

16. Петру Ђићарићу, учитељу у Неродимљу, го

дишње 

17. Ђорђу Вучетићу, учитеЈ ..... у у Готовуши, го
дишње 

18. Владимиру Поповићу, учитељу у Штригцу, 
годишње 

19. Сави Јовановићу, учитељу у Феризовићу, го
дишње 

20. Петру Катанићу, учитељу у Гилану, годишње 
21. Јаниhију Ђорђевићу, учитељу у Гилану, го

дишње 

22. Сими Михаиловићу, учитељу у Гилану, го
дишње 

23. Трпку Стојановићу, учитељу у Гилану, го

дишње 

24. Сими Марковићу, учитељу у Гилану, годишње 
25. Христини Ђурђевићки, учитељици у Гилану, 

годишње 

26. Љубици Михаиловићки, учитељици у Гилану, 
годишње 

27. Младену Стојановићу, учитељу у Петровцу, 
годишње 

28. Јовану Симићу, учитељу у Ранилугу, годишње 
29. Михаилу Костићу, учитељу у Драганцу, го

дишње 

30. Милутину Дедовићу, учитељу у Каменици, го
дишње 

31. Петру Јовановићу, учитељу у Кормиљану, го
дишње 

32. Ђорђу Поповићу, учитељу у Доморовцу, го
дишње 

33. Манојлу А. Чемерикићу, учитељу у Витини, 
годишње 

34. Сави Поповићу, учитељу у Пасјану, годишње 
35. Данилу Катанићу, учитељу у Митровици, го

дишње 

36. Љубомиру Спасићу, учитељу у Митровици, 
годишње 

37. Даринки Славковићки, учитељици у Митро
вици, годишње 

38. Радивоју Орловићу, учитељу у Д. Потоку, го
дишње 

39. Стерђи Ставрићу, учитељу у Вучитрну, го
дишње 

600 динара, 

600 динара, 

840 динара, 

600 динара, 

600 динара, 

600 динара, 

600 динара, 
800 динара 

820 динара, 

720 динара, 

800 динара, 
800 динара, 

800 динара, 

800 динара, 

600 динара, 
600 динара, 

600 динара, 

400 динара, 

240 динара, 

400 динара, 

400 динара, 
240 динара, 

1200 динара, 

600 динара, 

800 динара, 

600 динара, 

600 динара 



" 

40. Јанић.ију Славковић.у, учитељу у Митровици, 
годишње 

41. Јеротију Елезовићу, учитељу у Девилу, го
дишње 

42. Поп Станоју Рашићу, агенту у Приштини, го
дишње 

43. Поп Дени Бебељковићу, агенту у Липљану, 
годишње 

44 Проти Фртунићу, агенту у Вучитрну, годишње 
45. Манастиру Дубоки Поток, помоћ годишња 
46. Манастиру Девичу годишња помоћ 
47. Стевану Марковићу, књижару у Приштини 

годишње 

48. Јовану Марковићу, агенту у Неродимљу, го-
дишње 

49. Петру Јовићу, агенту у Бушинцу, годишње 
50. Породици К. Трајића помоћ, у Гилану, годишње 
51. Поп Анти Никшићу, агенту у Феризовићу, 

годишње 

52. Николи Недељковићу, агенту у Приштини, 
годишње 

53. Биљану Куршумлиhу, агенту, годишње 
54. Додатак учитељу - управитељу школа у 

Приштини, годишње 
55. Додатак управитељу основ. школа у Митро

вици, годишње 

56. Додатак управитељу школа у Гилану, го
дишње 

57. Додатак управитељу школа у Липљану, го
дишње 

58. Додатак управитељу школа у Вучитрну, го

дишње 

59. На ванредне трошкове 
60. На повишице учитељских плата годишње 

Свега динара годишње: тридесет и пет хиљада 
пет стотина шесет - 35560. 

480 динара, 

480 динара, 

480 динара, 

500 динара, 
320 динара, 
200 динара, 
250 динара, 

500 динара, 

120 динара, 
160 динара, 
240 динара, 

480 динара, 

120 динара, 
480 динара, 

50 динара, 

50 динара, 

50 динара, 

50 динара, 

50 динара, 
2400 динара, 
1420 динара 

21. фебруара 1898. године 
У Београду (М. П.) 

Министар иностраних дела, 

Др В.ладаи Ђорђевић:. 

АС - МИД ПП - 646 (VI) 1893. 
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Конзул Тодор Сшанковић учвршћује везе са неким 

арбанаиtюtм главарима 

Краљевско српски консулат 

Приштина 
4. јуна 1898. године 
у Приштини 
П. П. N<! 149. 

Господину др-у Владану Ђорђевићу 
Председнику Минист. савета 
Министру ин. дела, итд. итд. итд. - Београд 

Господине министре председниче, 

Ствар, која ми је нарочито препоручена вашим писмом од 10. 
марта т. г. П. П. N<! 505, и за коју је и само моје овамо постављење 
намењено, постоје с дана на дан све важније за нас. 

Прилике које сада владају и које тек наступити могу, гоне нас 
да што пре дођемо у споразум са виђенијим Арнаутима. У тој цељи 
а у одговор на ваше писмо имао сам част известити вас под 18. апри
лом ове год. П. П. NQ 95, како ми је немогуће прихватити се тога 
посла са малим срествима и без нарочитог плана и споразума. А да 
тако одговорим руковођен сам једино тежњом да рад наш на томе 
не остане без жељеног успеха. За овим сам под 7. мајом т. г. П. П. 
NQ 120. молио вас да ми изволите доставити своје решење по томе 
како бих се у приликама знао управљати. 

У тој цељи мени је част и сада у највеlюј понизности обратити 
се на вас и молити вас да ми створите могућности да и у томе правцу 
могу учинити услуге својој отаџбини. Ово сада тим пре, што ми се 
дају згодне прилике да преко мени лично познатих арнаутских 
поглавара у Дреници, са којима сам ступио у познанство прошле 
године, као што Ћете и из под ./. три писма видети, могу продирати 
и даље у дубини арнаутлука. 

Потписници: Рам Љутан, Тахир Барјактар и Ору'Ч СеЈ1,u.мовиh, 
то су вође арнаутс'Ке у Дреиици. Њиховим се наредба.ма по-к:оравају 
преко 1500 -куhа арнаутских. 

По казивању учитеља девичког Јеротија Елезовића, који им и 
пише писма за мене, они су пре неко.лико дана долазили у Девичу 
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и питали да ли сам им ма шта одговорио. Поздравили су ме по 
учитељу и тражили састанак. 

Како су ови прваци арнаутски од три разна фиса и то, први: 

"Беришанин", дру~и "Хотhанин" и треhи "Гашанин", то су они, у 
стању да на.м у .мно~о.ме по.мо~ну за везу и са остали.м прваци.ма 
арнаутским у Ђакова'Ч,кој, Пеhској и Призренској нахији. Они су 
у '1891. -zодини :поди~ли сву дрени'Ч,ку нахију те су ~кај.мака.ма са 
особљем и до последње-z ~заптије 'протерали из fЛауше, .-zде је била 
станица 1шј.макама, па хуhумет срушили и до зе.мље уравнили, те 
од тада, па и сада, дрени'Ч,Ка нахија не.ма хуhумет нити подлежи 
царској в.11дсти. Дреница је 'Ч,исто засебна државица и њо.ме управ
љају iope поменути по~лавари. 

Од поглавара арнаутских у Дреници има још двојица, а то су: 
Џемаил Обриња и Халит Резала, са којима се још састао нисам, али 
ме и они увек поздрављају и траже састанак. 

Мени су лично познати још и ови поглавари арнаутски: Бајра.м 
Цур из Ђаковице, који је Фиса, "Краснић" и 'Који је по позиву 
султановом, пре 'Крат'Ко~ вре.мена ишао у Цари~рад и та.м,о произ
веден за жандарм. бинбашу, Халил-паша и ње~ов брат од стрица 
Зејнел бе~ Махмуд Бе~овићи из Пећи, Мех.мед Заји.м такође из Пеhи, 
Шериф ефепдија из Призрена, који је прошле ~одипе у .месецу 
ав~усту побунио Призреп, те су протерали .мутесарифа призренско~ 
Мухарем ефендија, 1Хусеип-а~а ) Ђа'Ковац, 'Који живи у Гилану, 
Ибрахим бе~ Џинић из Гилана, Сули.ман aia Хаџи Мех.медовић из 
Вучитрна, а сем ових познајем лично још преко 30 Арнаута, који 
та'Кође нису без ~ласа у Призренској, Ђакова"iкој, Пеhској, Ву"iи
трнској, Митрова'Ч,КОј, Дрени"i'Кој и Приштинској нахији. 

За учвршћене и проширење наше везе са арнаутским погла
варима нужно је да ми за ову годину изволите што пре одобрити и 
послати 1500 (хиљаду петстотина) динара и да Министарство испла
ти трговини Јевте М. Павловића и ком. 491.80 динара за ствари 
које је Министарство набавило и мени послало за поклоне у прош
лој години, а које ми је ствари ваш предходник обећао дати да их 
при поновљеном мом доласку овамо за консула раздам својим позна
ницима - Арнаутима, а за које ствари сада поменута трговина 
тражи наплату од повереног ми Консулата. Све је, дакле, то што 
за ову годину има да учини Министарство па да се приступи раду, 
а моје је да овај посао радим с успехом. 

Како је ова ствар хитне природе, то ми је част молити вас, 
господине министре председниче, да ме што пре изволите известити 

о своме решењу. 

Изволите, господине министре председниче, примити уверење 
мога најодличнијег поштовања. 

Консул, 
Т. П. Стапкови'h 

АС МИД ПП.·- 646 (VI) - 1898. 
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Несшајање Срба са Косова 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 
Пов. N2 216. У Приштини, 30. новембра 1898. године 

Господину др Вл. Ђорђевићу, министру председнику, 
министру иностраних дела, итд. итд. итд. у Нишу 

Господине министре, 

Актом својим од 8. ов. м. Пов. Ng 1546. г. Стојан Новаковић 

саошuтио ми је у препису текст одговора Њ. Е. Тефик-паше на 
његову ноту о арбанаским зулумима и препоручио ми, да се постарам, 

прибрати поуздане податке, којима би могао оверити, јесу ли и ко
лико тачни наводи Саадедин-паше, на основу чијих је извештаја и 
написан овај одговор. Појимајуhи сву важност овога питања озбиљно, 
и потребу да му издејствујемо повољно решење и сам сам јасно 
увиђао, да се то може постиhи jeдu1io исти1iити.м претстављање.м 
стања, -к;оје 1-iac је и упутиљо ·нд иптервепцију у корист наших суна
родника, -к;оји у овим страиама тољико пате од необузданости Арба
наса. Руковођен овим уверењем, ја сам се старао, колико ми је било 
могуhе, да сваки навод у одговору Њ. В. Тефик паше проверим, не 
бих ли дошао до праве и чисте истине. Како је тај посао у данашњем 
времену, скопчан са великим тешкоћама, мени је требало доста вре
мена да га свршим на начин, који би и г. посланику могао олакшати 
заузимање да нам ова интервенција не остане без успеха. Ради тога 
сам, пошто сам претходно, према ранијим извештајима, извидео, 
како је сваки поједини случај саопштен био Посланству од стране 
Консулата, послао на све стране поуздане људе са нарочитим упут
ствима, како треба сваки поједини случај да испитају, а где је то 
било могућно, звао сам, да их поново саслушам оне наше људе чије 
се жалбе, у овом одговору Њ. Е. Тефик паше, хоће да покажу као 
неосноване. На основу свих података, које сам на овај начин сабрао, 
написан је и послан г. Новаковићу, да му послужи као грађа за одго
вор Њ. Е. Тефик паши, под ./. приложени извештај, који ми је част 
и вама г. министре, послати у препису. Тачност података у њему 
саопштених, према начину како се до њих дошло, неоспорна је и ја 

са.м СЈ1,ободан дати 'На ово.м .месту израза сво.ме уверењу, да he их 
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све констатовати и -непристрасна ко.мисија, ако би била упуhе-на да 
испитује ове арбанаске злоч,и-не, који су доиста све ч,еwhи и -нес-ноw
љивији. Осим проверавања навода у извештајима Саадедин паше, ја 
сам ставио био у дужност г. Ив. Иванићу, писару повереног ми Кон
сулата, да у овај извештај, где треба, унесе све карактеристичније 
случајеве злочина, о којима Саадедин-паша није ништа разбирао, 
како би се што очигледније обелоданила пристрасност, са којом је 
Саадедин паша вршио поверени му посао, испитао прави смер овака 
њигова рада, и у правој светлости изнета страховита слика жалосног 
стања, у којем се налазе наши сународници у овим странама. 

Знајући са колико сте одлучности покренули ово питање о арба
наским зулумима и са колико живог интересовања пратите његов 

развој, ја се ие усуђује.м иароч,ито пр"поруч,ивати вашој просвеhе'Ној 
пажњи овај извештај, 'Неzо се задовољавам изјавом, да ја.мч,и.м, као 
и .мој претходиик 'На сво.м положају, за та"iиост свих у ње.му изие
сеиих података. Слободан сам замолити вас у исто време за допуст, 
да вам изнесем на оцену неколике мисли о корацима, које бисмо 
могли накнадно предузети, да својој интервенцији у корист ова
мошњег народа обезбедимо што повољније резултате. На њих ме 
упућују досадашње моје проучавање рада на овом питању и искуство, 

стечено непосредним посматрањем овдашњих прилика и општењем 

са људима ових крајева. 

По свему што сам до сад у ранијим извештајима прочитао, својим 
очима, посматрајући овдашње прилике, видео и својим ушима саслу

шавајући без престанка жалбе наших сународника, чуо, - дошао сам 
до непоколебљивог уверења: да су паши суиародиици у овим краје
ви.ма, услед арбаиаских зло"iииа сједие и иехата турске власти с 
друzе стране, ако xohe живот и и.мање да оч,увају, доведепи веh пред 
страховиту по својим последица.ма алтериативу = да се тур"iе или 
да се расељавају е.миzрацијо.м у Србију. Tpeheza и.м излаза ие.ма, а?Со 
.ми ие успе.мо иаhи брзо ле?Са њиховим патња.ма. Нема дана, господине 
министре, да ми не дође по неколико људи из разних (крајева) каза 
Приштевског санџака жалити се на патње којима су изложени услед 
тога, што турска власт неће или не може - то је и за нас и за њих 
са свим све једно - да стане на пут необузданим Арбанасима, чији 
злочини постају сваким даном све несношљивији. За месец дана, од 
како сам овде примио сам најмање стотину сељака и верујте ми, не 
видех ни једнога, да је био насмејана лика и весела израза. Све је то 
као утучено: испијена лица, сузама помућена погледа, сг изразом 
који одаје очајање. Верни својој прадедовској вери овим очајањем 
вођени, они погледају на Србију, да им помогне или да их - прими. 
Не буде ли брзе помоћи, емиграција је неизбежна, јер је она једини 
начин, да спасу живот. О имању и ако их за њим срце боле, нико 
не води рачуна, јер је живот у питању. И ја већ грдну муку мучим, 
саветујући их да се окану те мисли и да чувају своје огњиште. Не 
престајем их, кад год ми дођу, храбрити надом, да ће Србија успети, 
да им се стање побољша, јер народ у Србији не може да гледа равно
душ:но њихове невоље и њихову пропаст. И ако је већина вољна 
одазвати се саветима, ја ипак увиђам јасно, :како је сва моја речи
тост недовољно јака, да им пробуди наду, коју је готово угасила 
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сумња, да ће доћи давно тражена и с очајним нестрпљењем очекивана 

комисија за испитивање арбанашких злочина и њихових невоља. 
Убивши наду, ова је сумња изазвала у овдашњем народу суморно 
расположење, које се манифестује у облику очајне резигнације. 
"Не-ка буде што 'he бити, трпети се .мора" - то читате на лицу свију, 
то чујете од свију, кад покушавате да изазовете код њих мало отпорне 
снаге. Ја нисам могао замислити жалоснију слику клонула и матери
јално пропала народа, од ове коју гледам сад сваки дан. Ако је Ње
гово величанство Султан Абду"r Хамид то желео постићи изашиља
њем Саадедин паше, доиста је успео. А тај ће му успех бити и ко
начно крунисан, - нестајањем Срба са Косова ако не употреби.мо 
сва средства -која 'Нам стоје 'На расположењу, да za прво пара,Ј1,ише.мо, 
па о'Нда и сасвим осујети.мо. 

Иако далеко од места, са којих бисте могли непосредно посма
трати мучан положај нашега народа на Косову, ви сте ипак имали 
срца према његовим патњама, и, да би .му их олакшали, покрепули 
сте питање о арбапаски.м, зло"Lиnи.м,а и упутили па рад и Копсулат у 
Приштипи и Пос.л,апство у Цари~раду. Имајући на уму све ово што 
сад из близа посматрам слободан сам изјавити вам, да је доиста било 
крајње време поставити на дневни ред, поводом све чешћих и стра
ховитијих злочина арбанашких, питање о положају наших сународ
ника на Косову, и о мерама помоћу којих би се он имао да олакша. 
Да би се пак успело издејствовати ове мере, потребно је било пре 
свега утврдити истинитост наших навода о арбанаским злочинима. 
И та је потреба одређивала задатак, који смо поставили били и по
сланству у Цариграду и Консулату у Приштини: овај је, радећи на 
њему, имао да прибира све жалбе против арбанаских зулума, да их 
проверене саопштава и вама и г. посланику и да у исто време, хра

брећи га припрема народ да буде готов отворено и без страха изићи 
пред комисију, која се буде упутила да им жалбе саслушава; на 
Посланству је пак остала дужност, на основу ових саопштења, чинити 
Порти преставке о жалоспо.м, стању Срба на Косову и тражити прво 
да се оно констатује, како би се тек после могло приступити мерама 
за његово побољшање. 

И Консулат и посланство чинили су све што им је оваквим за
датком стављено било у дужност, а у народу је овде створен врло 
жив покрет, који се огледао у силним писменим жалбама, које готове 

чекају да се изнесу комисији и у његовој готовости, да изиђе пред 
њу слободно и са усменим жалбама. И ја сам, господине министре, 
потпуно уверен да би та комисија, ако би само зајемчено било да ће 
јој рад бити непристрасан, морала доћи до резултата, који би били у 
потпуном складу са нашим престављањем положаја, у коме се налазе 
Срби на Косову. 

По све.му из~леда да су Турци то предвиђа.љи, па су се на то упе.љи 
осујетити изашиљање ко.мисије. Мисији Саадедин паше, ако се добро 
уочи начин његова рада (а он је врло верно оцртан у приложеном 
извештају) и није могао бити други задатак, него тај: да се нађу аргу
менти, којима би се ово осујећивање могло да правда. Зато је Саад
един паша, видећи да друкчије не иде, затварао очи пред истином, 
извитоперавао свима позната факта и измишљао нека која не постоје. 
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По менама кроз које је прелазило у своме развићу јерменско 
питање, до идентичности слично овом питању о арбанашким зло

чинима, ми нисмо ни могли очекивати друкчије држање од стране 

Турака. Позната је и сувише добро ствар, да они врло радо прибега
вају тактици, која се заснива на извитоперавању, кад год би ради 
били извући се из теснаца, у који их је доводио њихов немар да 
животу и имању својих поданика обезбеде правну заштиту, заводећи 
у своју земљу ред, без којега данас не може бити ни једна држава 
у Европи. 

'У овој прилици, кад смо их довели у непријатан положај пре
ставкама о арбанаским злочинима, од ове тактике није их могло да 
одврати ни жалосно искусть<>, које су могли стеhи у јерменском пи
тању, да су хтели водити рачуна о своме држању, него падају у 
исте погрешке, које су им се љуто осветиле решењем критског пита

ња. Ако Турци нису хтели и неће да воде рачуна о својим погреш
кама, ми бисмо требали да се користимо искуством, на које нас упу
ћује историја јерменског питања у свези са решењем критског пи

тања. Јер, као што има прагматичке везе између ова два питања, 
тако исто има у опште врло, врло много сличности у развоју питања 
јерменског са овим о арбанаским злочинима, раз.љика .ie само, што 
тамо Јер.меии трпе од зулу.ма Курда, а овде сатиру Србе зу.љу.лtи 
Арбанаса; иначе је све готово истоветно, толико је једно другоме 
слично. Извитоперавање свима познатих факата није Турцима по
могло да од света, који мари за човечност, прикрију ужасна недела 
и крваве догађаје, који су се збивали у Јерменској. Изашиљање ми
сија, сличних овој Саадединовој, нису могле сакрити истину, која је 
најзад избила на видик и онда је цео свет упропашћен стајао пред 
позорницом страховитих злочина, који су изазивајући опште гнуша
ње, појачавали уверење о неопходности мера, помоћу којих би им се 
стало на пут. Ко.мисија са деле~ати.ма заиитересова'l(,иХ европских 
си.ља констатова.ља је све O'l(,e страховите вести, које су пробија.ље у 
јавност о питањима које трпе Ј ермеии од Курда с једие и турских 
фанатика с дру~е страие. Па се том приликом, открила и веза између 
оваквих крвавих радњи турских власти и тежња, којима се пуководе 

у своме раду они, по чијим заповестима оне морају да раде. И ако се 
још није дошло до рефорама у Јерменској, стање је у овој области 
ипак унеколико побољшано: Јермене је само могао охрабрити, а 
Турке застрашити факат, да нечовечне радње у Европи, изазивају 
опште гнушање, испред којега се губе чак и једни другима супротни 
интереси великих сила, те оне заједнички приступају мерама, којима 
их треба онемогућити. Да се питање о Криту реши аутономијо.м и 
пос.ље ycпewiнoi рата са Грци.лш, у .л~ио~оме су по.мо~ли з.љо'Ч,и'Ни у 

Јер.менс'Кој и нехат турских власти да им озбиљно стану на пут, 
док је зато било времена. Покушаји прикривања правога стања иза
шиљањем комисија, сличних овој Саадединовој, не само што нису 
могли ни уколико спречити развој догађаја, него су му шта више 
дале по Турке неповољан правац. 

Сад се историја понавља, с том разликом, што су сад на сцени 
арбанаски зулуми а у даљини се назиvе, како се све то јаче истиче 
питање о реформама у Маћедонији. Оба се питања јављају готово 
независно једно од другога, али се већ сад, према ономе што је већ 
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било, може предвидети веза, којом he се спојити једно за друго, кад 
им се приближи час за коначно решавање. Своје гледиште о овој 
вези и о начину, како бисмо држање требали да заузмемо, па да за 
нашу народну ствар извучемо што више користи, бићу слободан, 
господине министре, изнети вам доцније, на крају овога извештаја. 
На овом месту бих рад био обратити вам пажњу на једну ствар, коју 
нисмо требали испуштати из вида, ако смо се хтели користити иску
ством, на које нас је упућивала историја питања о злочинима у Јер

менској. Што су Турци насели били са свима својим покушајима, 
којима је смер био скрити од света истину о правом С'1ању у Јермен
ској, има поред осталога, приписати заинтересованости, са којом 
је цео образовани свет пратио извештаје о злочинима, који су вршени 

над Јерменима у Малој Азији и у Цариграду. Јермени су знали врло 
добро, од колике користи може бити за њих, ако успеју задобити за 
своју ствар јавно мнење образованог света, па нису жалили труда 
да освоје његове симпатије обавештењима, која нису била увек не
пристрасна. Уз Енглезе, који су имали политичкога интереса да овај 
покрет подржавају, пристали су и Французи, које је В. Берард, сво
јим делом "La Politique du Sultan", успео, у име хуманости, заинтере
совати за решење јерменског питања. Ова општа заинтересованост, 

колико је с једне стране утицала на јавно мнење задобија.јући га за 
ствар потиштених, толико је опет с друге стране појачавала обазри
вост преставника в. сила, да ово питање не изазове јаче компли
кације. И резултат је морао бити повољан. Истина се није могла 
сакрити. А кад је она потпуно и обелодањена, штету су повукли 
Турци, којима се сад њихове рођене погрешке свете. 

Пећ 
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Положај, у ко.ме се н,алази н,аш н,арод па Косову н,ије н,и .мало, 
верујте .ми i . .мин,истре, бољи од onoia у ко.ме су се -налазили у ~оди
на.ма 1894-6. Јер.мен,и у Малој Азији. Кад будете прочитали прило
жени извештај, ви Ћете се уверен сам, сложити са овим мојим тврђе
њем. Злочини, који се не престају посведневно дешавати у свима 
странама где има Арбанаса, нису нимало незначајнији од оних којима 
је у горњим годинама била позорница у Јерменској. И.ма једна раз
лика, али и та иде па.ма у прило~: Јер.ме-нска је у Азији, а Косово је 
у Европи. Што се на њему догађа, не треба, не сме да буде непознато 
европском свету. Сви ови злочини, којима се, под окриљем турских 
власти са Султаном на челу, иде на истребљивањем једнога целог 
народа из страна, које су му биле класична постојбина, треба да су 
на доглед целом свету, који је увек имао срца да жали потиштене. 
Хоћемо ли да нам помогне, треба да у њему пробудимо ове емоције. 
А то није тешко. Ваља му само пред очи изнети, шта се све овамо 
ради са српским народом и у каквом се стању он, услед тога, налази, 

па Ће се, будите уверени, згрозити људи, којима срце није отупело 
за племенитија осећања. Патње српскога народа на Косову су, да би 
несумњиво изазивале жаљење образована света, само кад би о њима 
имао истиниту слику, оне би га, баш тим, жаљењем, заинтересовале 
за његову судбину, а нама би та заинтересованост, добро експлоати
сана, била од велике помоћи, да своју интервенциiv у корист наше 
браће обезбедимо плодне резултате. 

И ако је цело ово питање о арбанашким злочинима доста одлучно 
кренуто, на овом пољу нисмо учинили све што смо ради поузданијега 
успеха могли и требали да учинимо. 

Мисија Саадедин паше је завршена и његовим извештајима се 
сад користи Њ. Е. Тефик паша да побије тачност навода у престав
кама г. Стојана Новаковића. Чак се у овим одговорима министар, 
коме је Њ. Вел. Султан поверио, управу спољних послова, пе устеже 
ни од извртања факата, пи од .:..__ ово је врло карактеристичпо - ипси

нуација, који.ма се баца руж-на светлост и исправпост ваших чинов
uика у овu.м страна.ма. 

Шта he бити даље? Xohe ли се успети да се ова.мо изашље ко.ми
сија за испитивање арбапаских злочипа а .ми с.мо, у први .мах, са.мо 
то поставили као задатак нашој акцији у Цари~раду. 

То су питања, господине министре, која се намећу и нама који 
смо позвани да на овом послу радимо и онима за које радимо и који 
с очајним нестрепљењем очекују да их ова ко.мисија спасе од пео
буздапости дивљих Арба-наса. По садржини и току одговора Њ. Е. 
Тефик паше Турци би као вољни били, да се мис иј ом Саадединовом 
заврши ово питање, чије ми кретање задаје доста бриге. Неспособни 
да ствар оцењују с гледишта својих, али шире и правилније схва
ћених интереса, Турци, као и увек, хоће да заташкују ствар, док је 
у зачетку, из страха да питање, ако се почне развијати не узме шире 
размере. И за то, место да изиђу нашим захтевима на сусрет са оном 
готовошћу, коју захтевају и обзири доброга суседства и њихови 
власни интереси, они се упињу наћи мотива, којима ће правдати 
своју непопустљивост, ма да је она у овом случају лишена сваког 
паметног разлоrа, права оријенталска тврдоглавост. Овако њихово 
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држање не може нам бити повод за повлачење које би, ако се имају 
на уму наде, изазване код овд. српског народа, значило прави пораз, 

који би имао страховите штетне, управо кобне последице. 

Ми .мора.мо иапред. На то треба да пас ~опи уверење, да бис.мо 
дове.л,и у питање опста'Нак 'Наше~а 'Народа у ови.м стра'На.ма, ако бисмо 

се повук.л,и. Одуговлачење да се изашље обећана комисија, о којој 
су се распрострле биле вести и у ове крајеве. Арбаnасе је 'Наводило 
па мисао, да се очекивања раје и 'Не .мис.л,е задовољавати; .мисија 
Саадедиn паше, по ·нлчи'Ну како ју је извршавао, са.мо их је утврђи
ва.л,а у то.лt уверењу, а "исљахати", ко.мисије за .мирење крвава, обра
зова'Не по иnиv,ијативи Саадеди'Н пашиnој, још су .1tty више по.л,ета 
даде, те су сад обес'Нији 'Не~о икад. Народ нам се, господине министре, 
налази данас у положају горем од онога који нас је и навео на 
интервенцију. Оставити га у њему, без изгледа на брзу помоћ, коју 
му дугујемо, з'Начило би упропастити у~.л,ед 'Који имамо у ови.м стра

'На.ма и код Срба и код Турака· и Арбаnаса: први се у nac уздају, а 
дру~и 'Нас се - то је факат - боје. Ми то nипошто ие с.мемо, ако 
иа.м је дра~а 'Наша 'Народ'На мисао, чије.м би се ·ндпредовању све по
~одбе поруши.л,е еми~раv,ијом Срба са Косова. А од ње ћемо их мучно 
издржати саветима кад увиде да им нисмо у стању помоћи делима. 

И ја, налазим, овим уверењем руковођен, да је врло добро пого
ђена мисао, да се, после свих ·ндших уза.л,уд'Них покушаја, обрати.лю 
веди'Ким си.л,а.ма 'Нотом, у којој бисмо, из.л,оживши им судби'Ну 'Наше 
и'Нтерве'Нv,ије у корист 'Наших су'Народ'Ника, захтева.л,и да one, као 
потп~~сииv,е Берли'Нскс~ у~овора, узму ово питање у своје ру'Ке. Али 
ми се чини - допустићете ми да то изјавим - да би успех овога 
кора био поузданији, ако бисмо се постарали заинтересовати у исто 
време и европско јавно мнење за судбину наше браће у овим стра
нама за тај посао, и у случају да је нота предата, има и данас вре

мена. Ка'Ко се Турци понашају, судеhи по овом од~овору ње~ове 
екседе'Нv,ије Тефи'К-паше, из~.л,еда 'Као да се опи и ие мис.л,е одазвати 
иашем захтеву о комисији за испитивање арба'Нашких з.л,очииа. Њу 
би они ради били, поштопото, да онемогуће. За то немају разлога, 
али је то њихова тежња, која се сад већ јасно види. О'Ни увек траже 
да добију времеиа, и за то сваки посао оду~овлаче. Xohe ли и у овом 
пос.л,у успети, то he у мио~оме зависити од 'Наше~а даље~а рада, 
којем мора бити задатак да им тај успех оиемо~уhимо, да их при
морамо, не само да се комисија изашље, него и да у њој, ради јаче 
контроле и поузданијих резултата, буду заступљеии, поред паше~ 
де.л,е~ата и де.л,е~ати ве.л,иких сила, и.л,и бар опих које имају по.л,и
тич'Ко~ и'Нтереса да у овим крајевима буде обезбеђеи мир. Да се овај 
задатак потпуно изведе, никако није - по мом скромном мишљењу 
- довољно, што су се питањем о арбанашким злочинима заинтере
совали неки од nреставника вел. сила у Цариграду. Вредност тога 
интересовања зависи од мотива који га изазивају. И за то бих ја 
волео, да се ми постарамо патњама наше браће у Косовском вила
јету заинтересовати и шире слојеве европског друштва, јер би то 
интересовање могло бити од утицаја и на правац држања респекти
вама влада у толико пре и више, што је паша ствар праведпа, а 
'Наши захтеви С'Кром'Ни. 
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Како данас стојимо у овом погледу, чак ни у Србији, разумем 
шире слојеве, нема онога живога интересовања за ово питање, без 
којега оно и у Турској и у Европи, губи значај питања, о чијем 
решењу треба да се озбиљно размишља. Ако се и појави који пут 
у наши.м новина.ма каква белешка или 'Чланчић, о арбапаски.м з.љо'Чи
пи.ма, и о бедпо.м положају у ко.ме се (Налазе :паша бра'hа па Косову, 
све је то хладuо, без опе топЈtине осе'hања, које осваја и задобије 
симпатије за праведпу ствар и изазива ~отовост да јој се по.мо~uе. 
Овој је хладпо'hи крива, пе оскудица љубави, пе~о .~еобавештепост. 
Ја пе верујем, да у Србији ико зпа, оси.м оних који су, по служби, 
посвећени у ово питање, какви.м су патња.ма изложе-ни Срби ua 
Косову и од какве је о~ро.мпо крупних последица повољно решење 
питања о њиховом положају. А кад би свет у Србији стекао уверење, 

" да 'he од решења ово~а питања врло .мно~о зависити, xohe ли иЈtи 
неhе за коју ~адину бити Срба на Косову, .мно~и би се онда за.ми
слили и о евеuтуаЈtnи.м последица.ма ово~а решења, (са који.м је тесuо 
свезана и судби-на осталих наших народних аспирација на jyiy), па 
би .му, уверен са.м, са .мпо~о више збиље и пажње пратили развој, 
увек ~отави ,да по.мо~ну влади у њеuо.м раду. А .и влада би, у то.м 
случају, за правдање своје акције и.мала више и ја'ЧиХ разло~а, као 
што би и са.мо питање и.мало више из~леда на успех. 

Подложан непосредним утисци.ма, ко_iе изазивају патње ово~а 

народа, ја не .мо~у да се от.ме.м .мис.љи, да оваква равподушност на
рода у Србији не .може храбрећи утицати на 'Ндрод у ови.11t страuама 
и да баш збо~ ње ово питање и није озбиљно узето од стране оних 
којима с.мо се обратили са својим преставкама. Како је ово питање 
у току свога развоја, било би још времена - а начина и средстава 
има и сувише - да се ставе у покрет све силе, којима бисмо се, 
радећи на њему, могли користити. 

Ослањајући се, господине министре, на поверење, које сте били 
добри увек ми поклањати, ја ћу бити слободан да вам до краја раз
вијем своје мишљење о раду, којем би се одмах могло приступити. 
На вама је да оцените, је ли ово моје мишљење правилно, а ја вас 
само молим да ми верујете да је искрен израз мојега уверења. 

Извештаји, који су одавде слати Министарству и Посланству 
у Цариград о злочинима арбанашким, слагани су у Министарству, 
пошто се прочитају, у акта, а Посланство је, према вашим упутстви
ма, на основу њих, писало своје преставке Порти. Друга употреба 
није чињена од њих. Садржина пак њихова, испуњена аутентичним 
подацима о бедном стању наших сународника на Косову, остала је 
позната врло ограниченом броју службеног особља и ако је, по при
роди, таква, да би могла изазвати у духовима силне емоције и ство
рити расположење, које би, добро упућено, било од велике користи 
за нашу акцију. Ни сад није доцкан изазвати такав покрет, само 
ако и ви делите моје уверење, да би он био користан по даљи развој 
овога питања, јер бисте, у колико би он био јачи, имали у толико 
више оправданих разлога и за интервенцију у корист наше браће 
и за аргумен~ацију захтева да им се и у интересу доброг сvсества 
и у интересу мира у Краљевини, положај олакша и живот и имање 
обезбеде од самовоље разузданих Арбанаса. 
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Рад би наш, ако бисте усвојили ово мишљење, имао да се креће 
у ова три правца: 

1. Кад би им се изложила сва озбиљност овога питања и ука
зале све последице којима може повести начин његова решења, 
лако би се, држим, успело живље за њ заинтересовати неколике 

угледније људе који имају или могу имати утицаја на стварање 
јавнога мнења путем штампе и усменог обавештавања. На чиновни
цима Прескога бироа била би дужност да систематски преко штампе 
и наше и стране обавештавају и наш свет и европско јавно мнење, 
у каквом се положају, пре.ма аутентичним подаци.ма у консулатски.м 
извештаји.ма. налази наш народ у Турској услед све 'Чешћих зло'Чина 

арбанаских и не.мара турс'Ких власти да и.м стану на пут у интересу 
.мира у царевини џ на Балкану. Ми бисмо пак одавде, с лица места, 
слали о овдашњим приликама краће или опширније извештаје, који 
би се у Београду штампали и даље репродуковале вести из њих. 

Ј едновре.мено са ови.м ја"iи.м покретом, у штампи ,м,о~ла би се пустити 
у свет овећа брошура о стању српско~ 'Ндрода у Ст. Србији и Маће
донији, а нашим би се преставницима на страни препоручило да за 

податке у њој заинтересују меродавне факторе у респективним 
земљама. Уверен сам да би се могао за ову ствар задобити, само 
ако бисмо му пружили готов материјал и који од упливнијих пре
ставника у Европи (N. Beгard или Е. Savisse или Al. Malet). 

2. Напоредо са почецима живљега рада кроз штампу, пошто је 
сад на окупу и народна скупштина, добро би било удесити да који 
од у~леднијих посланика поднесе факти.ма обилату и добро образ
ложену интерпелацију о стању срп. народа на Косову и да тражи 

од вас обавештења о раду владину на ово.м питању. Ви ћете, госпо
дине министре, бољље знати, како би требало за ову интерпелацију 
одговорити и шта нарочито у одговору наглашавати. По мом миш

љењу требало би, истакавши нарочито мисију Саадединову, начи

ном његова рада правдати и ноту, упућену великим силама, а одго
вор завршити изјавом, како се влада спрема, осим ове ноте, изићи 
пред европски свет и са Црном књигом о развоју целог овога питања. 

3. Одмах после то~а требало би доиста и приступити, изради ове 
наше 1Црне 11:њи~е о rпитању, истакн,утом поводом арбанашких зло
чина и о .менама, 'Кроз ,1'-оје је оно, нашом интервенцијо~~ покренуто, 
пролазило до последњих дана. '" 

По моме плану та би 
1

књига имала да обухвати ову садржину: 

а) Поглед на прилике, које ·су пr:,етходиле данашњем стању и 
припремиле погодбе да се оно створи. 

б) Данашње стање наших сународника према извештајима Кон
сулата приштинског до почетка наше интервенције. 

в) Шта је изазвало нашу интервенцију? Стање у коме се данас 
налазе Срби на Косову и опаснос1т :која прети истребљавањем срп
ског племена из ових страна. То поткрепити извештајима до iИ :За 
време интервенције. 

г) Преписка Посланства са Министарством, преставке упућене 
Порти и њени одговори, на њих. Нарочиту пажњу поклонити мисији 
Саадединовој и обелоданити јој прави смер. штампајући у целини 
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" 

приложени извештај и онај који му је претходио поводом првог од
говора његове екселенције Тефик-паше на ноту г. Ст. Новаковића. 

д) Нота, упућена великим силама и наши захтеви у овом питању. 
е) Додатак: по казама регистрован списак злочина у овој само 

години. 

Књига би ова ,била доста пространа по обиму, али би садржином, 
кад би се \свет !раније за њену појаву заинтересовао, била tкадра 
изазвати жељени ефекат у нашу корист и у пуној мери обелоданити: 
јадно стање, у које су доведени Срби на Косову арбанашким зулу

мима; опра~даност .z:аше интервенције; немар турских власти, а она 

се може обЈаснити Једино претпоставком да ·се све ово радrи по јед
ном смишљеном плану и скромност наших захтева који истичу мз 

природне жеље, да видимо поузданим административно-судским ме

рама, обезбеђени живот и имање наших сународника од обес·ти арба
нашке. 

Ако би се све ово што вам предлажем, у најискренијем уверењу 
до ;пролећа ·'не смемо дочекати у :овом стању, систематски и сми
шљено извело, претпостављам са прилично поуздања да бисмо успели 
освојИ'Ги на јуриш за нашу :Праведну ствар симпатије свега образо
ванога света. А то би за нас била врло важна ствар и велики доби
так, који би овом питању ујемчавао и повољно решење, па се ·морало 
на њ и причекати. Главно је, да се Јима уверење, да Србија ради да 
ствар не напушта и да Ъе бити успеха, јер оно не даје нади да кљони, 
а iдокле ње и.ма, 1iа.ма је .лако савети.ма и храбрењем заустављати 
е.ми~рацију, за 'Коју би се и1iаче сви Срби иа Косову прихватили 
као за једину котву спасења. Остаје нам зи.ма, да је tсорисно упо
требимо. 

Осим оних које сам већ наглашавао, да овако радимо, нас упу
ћују још и ови разлози, који се мени чине императивни: 

1. Beh и са.мо пронесен ~лас да he доhи у ове -крајеве некаква 
ко.л~исија да испитује арбанашке злочине, и.лtао је сво~а утицаја. 
Арбанаси, с почетка застрашени, -кад су, по мисији Саадединовој, 
на.м,ирисали, како :се о челој овој ствари мисли у Цари~раду, постали 
су још необузданији. Сад је у ови.л~ странама у пуном је·ку анархија, 
од чијих последица почињу зазирати и паметнији .л~ухамеданци. "На
ше је царство као свиња пред Божић: као шт•о свиња чека сикиру, 

која ће да је премлати, тако и ми очекујемо последњи час" - то 
су речи једног старијег 'турског чиновника, изговорене пред једним 
угледним Србином у Вучитрну. "По~ледајте, како чавке свијају себи 
~њезда iy тавану Ь::уhу.мата. То значи да се од ње~а склањају ',људи. 
Кад народ у суду не ~алази правде it заштите, близу је с.мак \др
жави" - та!<о је истом Србину, чича Јергу Ћамиловиhу, говорио 
један старац Турчин у Вучитрну. Њихове вам ·изјаве наводим, јер 
могу да послуже ка·о израз расположења које је обвладало и самим 
Турцима. Они као да предосећају да ово стање не води добру, а 
многи и од њих баш жељно iИШчекују да та се ослободе - чиј·ом 
било помоћу, јер су почели губити наду 'да им владавини у :овим 
крајем дуг век. Отуда опште зазирање. Мени сад није чудно, што је 
појава једне чете, која је изишла била на границу да се вежба, про
извела онако силан утисак, чак и у Стамболу, а не само овде, где је 

315 • 



све скочило запрепашћено узвиком "Иду Срби". !Сећате се да је и вас 
Сул'Ган из кревета дигао поручујући вам да му дођете у двор. Пре 
неки дан су се 'Неки 'Наши овд. ~у-ч.итељи вpaha.1iu из села Гра-ч.анице, 
~де је једа'Н њихов 'КOfteia ,испросио био себи девојку ru весеЈtи ,пе
вали су у повратку кроз 'варош. По.1tиција је 1од.мах рабе.љежила 
њихова и.ме'На, а rno вароши 1се од.мах ,то певање :КомеЈiтариса.љо прет
поставка.ма, -како .мора бити 'да и.ма иешто, ;кад lсрпс-ки у-ч.ите.љи пе
вају. "Мора бити да (и.м је дошао 1абер, да се Србија спрема". Меие је, 
zосподине .«инистре изнеиадило, 1-Сад сам видео ка-ква је овде страх 
од Србије. Тиме се треба користити и ја држим да је за то врло 
подесан начин, који сам вам предложио: помоћу :Њега држимо питање 
отворен'), стичемо симпа·тије целога света, храбримо наше падом, а 
плаши.мо Турке 'уверење.;~~ 'да се :Србија спре.ма. · 

2. Не ·смемо губити из вида опасности, .којима би нас повео неус
пех у овом питању. :Кад смо га већ покренули, морамо и истрајати, 
ина-че се излаже.мо неизбежној опасuости да, •услед е.ми~рације, 'Не
стаие Срба са Косова. Настане ли, сачувај боже, такав случај, 'не 
само што нећемо имати на чему заснивати своје nретензије иа ове 
крајеве, него ћемо са свим уништити основаност и онима, које пола
жемо ња Вардарску долину и ,на западну Маћедонију. Истребивши 
Србе са Косова, Арбанаси би се, по>гпомогнути турском влашћу, кре
тали брже ка Истоку. Прешевска каза и сад већ почиње осећати те
рет арбанашког присуства. Њихово ширење показује и сад веh очи
гледну тенденцију ка мстоку и југоистоку. Оцепе ли нас пак Арба
наси јаким слојем од Маћедоније, наше тековине, ма да скупо пла
ћене, у тој области, падају саме собом. А .шта ће онда бити од нас 
~r Србији? То питање не смемо испустити из вида, јер нам оно пока

зује шта смо дужни сад да радимо, колико у ~орист српског пле

мена, :толико и 'у корист опстанка и Правилног 'развића Србијина. 

3. Ми морамо истрајати у овом питању и с тога, што је импера
тивна потреба да 'га :вежемо за питање о реформама у Маћедонији. 
Ако налазите да је 'то потребно, ја сам готов изложити вам и оп
ширно своје гледиште о овој свези. На овом месту ограничавам се 
на напомене које су најважније. 

Вама су, господине министре, познати погледи кој-е сам вам изнео 
био пре неколи:ко месеци у једном мемоару 10 реформама у Маћедо
нији Ви сте их 'Онда били одобрили и наредили ми да са њима упоз
нам И краљеве nреставнике :На ·страни. ~Ми се /НИСМО још ДОВОЉНО 
оснажили у Маћедонији, да бисмо, без страха за своје досадашње 
·тековине могли прихватити акцију, којој је смер дати Маћедонији 
реформе, зајемчене јој још у Берлинском уговору. Било да се .маhе
доиско питање реши аутоиомијо.м као 'Критско, било да се овој обла
сти даду реформе које су Бугари пројектовали, сагласно духу како 
данас стоје фактички односи у Маћедонији, ми бисмо насигурно 
губили. Наш је интерес да ,се са коначним решењем овога питања 
одуговлачи све до>гле, док се ми, изједначивши се са нашим такма
цима у погодбама за културну утакмицу, не оснажимо толико, да 
без страха можемо примити борбу 'у области, која би била ауто
номна. Покретати данас питање о реформама у Маћедонији Бугари 
могу само на митинзима у Бугарско, али не и догађајима које би у 
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е:тању били изазвати у Маћедонији, где маса народна живи рела
тивно добро. Друкчије је ·са Ст. Србијом, .где наш народ фактички 
трпи нечувене муке. Како је данас, после решења критског питања. 
свет расположен да прими дебату о реформама у Маћедонији, ми 
можемо, радом који ,сам предложио, са Маћедоније скренути пажњу 
на Ст. Србију, где је :стање фактички зло ,и готовост света за реформе 
у Турској експлоатисати на реформе, којима бисмо обезбедили живот 
и имање наших сународника на Косову. Они би, према мукама које 
трпе, били и са малим задовољни, а ми бисмо после могли издејство
вати да се те реформе распростру и на Маhедонију. Тако бисмо 
спречили Бугаре у њиховим тежњама и добили: 

1. Симпатије народа 'у Маћедонији - о оном у Ст. Србији и да 
не говорим - ~:коме нас Бугари, на нашу штету прес·тављају као 

• противнике сваког 'побољшања његова стања; 
2. 'расположење страног света, пред којим бисмо се јавили у 

улози иницијатора рефорама у Турској, а могли бисмо рачунати и 
на -

3. попустљивост Турака, ~оји би пре могли прихватити наше 
него ли бугарске захтеве: Бугари траже аутономију на штету суве
ренства Султанова; ми бисмо 1Се могли задовољити админис'тративно
-судским мерама, којима би <:е власти вратио ауторитет и народу 
обезбедили ,живо И имање од самовоље обесних Арбанаса. И баш 
због ових скромнијих захтева који олакшавају решење постављеног 
питања, могли бисмо ic правом рачунати и на -

4. потпору ;великих сила, које имају политичког интереса да се не 
ремети му.rр на Балкану. 

И а~ю сам се ограничио на оно щто је најважније, ипак се надам 
да сам довољно јасно иск.азао своју мисао. На завршетку остало ми 
је да вам, господине министре, юю нађете да вам је то потребно, 
ставим на расположење своју готовост, да на себе узмем обавезу да, 
у друштву са г. Ив. Иванићем, израдим све пrто би ми се поверило 
прем<t овом извештају, ако бисте усвојили план предложенога рада. 

Примите. господине министре, уверење о 'мом најодличнијем 
поштовању. 

Свет. Ст. Си.м,ић, 

АС - МИД ПО - А/21 - 1899. 
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Разговор iiucapa uришшииског Конзулаша Ивана 
Иванића са синовима Али Драге - Ајдин бегом 

и Ферхаiй бегом 

Господину Свет. Ст. Симићу, краљевском консулу 
у Приштини 

Господине консуле, 

Бавећи се, ло вашем наређењу у Скопљу службеним послом 
19. и 20. ов. м. састао сам се са арбапаwким првацима Бајрам Цуром 
из Ђаковице, Ајдип ре~ом и Ферат бе~ом 1А.л,и Дра~а Пашиhе.м, из 
КоЈ1,ашииа. С.м:атрам за дужност саопштити вам главнија места из 
интересног разговора, што сам га са њима водио: 

Са Ајдин бегом и Ферат бегом, синовима Али Драга паше Ко
матовића из Мојстира у Колашину ,састао сам се у кући г. Јоце Јо
вановића, трг. аген:та и комисионара, српског поданика у Скопљу. 
По вечери почесмо разговор о приликама у овим странама и бе~ови 
признаше, да "србови" трпе ~оље.ми зулум од Арбанаса, али са до
датком, да су зуЈ1,у.м,и највеhи на Косову и Гиланској иахији и то 
за то, ;ш,то су у ти.м, страна.ма насељени .Арбанаси Красниhскоz пле
.мена и ,.м,ухаџер~t из Србије, "који су познати ?Шо 'Ндјвеhu зликовци 
и лопови у све.лtу арбанаско.ме народу". 

Из свеzа ово~а увидео ca.11i да бе~ови, 'Који спадају, по 'Казивању 
своме, у племе Климента (а у ствари су по арбанашени Срби ,који 
су и сад очували свој .11tатерњи српски језик), 'Никако ие воље Арба
насе Красниhе. У осталом, познато је да Краснићи ни иначе не ужи
вају велику и добру репутацију код других арбанаских племена. 

За узроке ових ,зулума, !Наводе бе~ови лабаво држање турских 
власти, што је Арбанасе охрабрило :да 'Чине зла, некажњеии за све 
то. Бе~ови су, у опште о~орчени ua турске власти и уверавају да he 
све бити боље, кад се једном укљо-не турски чиновници из ових кра
јева, и "кад Арбапија добије автономију и припадне њима, који.ма 
по праву и припада, тј. Арбанаси.ма". 

Ова ме је ..::твар заинтересовала и ја почех запиткивати, како 
они мисле доћи до те ав·тономиј е? 

Ферат бе~, 'Који је за овамошње прилике врло инте.л,е~ентан чо
век развио је овако своју теорију. 

"Већину становништва у овим 'Крајевима чине Арбанаси, и ова 
је зе.м,.ља, нарочито јужнији крајеви, припадаља Арбанасилtа, када је 
Скендер-бе~ :био страх и трепет Турци.ма и -када нам је Лека rкапетан 
дукађипац створио народно (право) закоподавство, чувене "Лех-ка-
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љоии", ,са који-11.д се сваки Арбапас поноси, и по ,који.м,а се и сад, .ми.м,о 
код пас то.љико о.мражеиих турски закопа, суди. Искрено да гово
римо, господине, ми желимо да успоставимо стару Арбанију. Наши 

ученији .људи, који напустише отаџбину, коју сада држе Турци, боре 
се за нашу ствар пером у руци. АрбаН1аске новИRе, књиге и букваре, 
које они НаЈШИМ арбанаским језиком и азбуком штампају у Буку
решту и Брислу, ми читамо у сљаст и юю их врло тешко добијамо. 
Нас би Србија врло задужила, када би дозволила да се Арбанаски 
комитети преселе у Београд, одакле би арбанашке Ј~истове rи књиге 
лакше добијали и тиме .могли успешније радити на пробуђењу на
шег врло усправнога народа, који немајући :својих школа и књига 

морао је досад скоро подивљати. Варају се сви они, који мисле да у 
Арбанији нема агитације, нарочито арбанаске агитације. Има је, го-

" сподине, те још како има. Ми стојимо у вези с Арбанаским комите

тима нас·трани, и и помоћи ћемо им оружјем у руци, ако се без тога 
не може проћи, да се њихова и наша заједничка идеја оствари. 

- А шта м:и:слите о аустриској ~агитацији међу њима? 

- Има и Ње, то је истина, али скоро искључиво међу латинским 
Арбанасима (Фандама), но тамо бушкарају и Талијани, те је настала 
права забуна и пометњ међу њим. А rго је за арбанашку ствар врло 
добро дошло. Ми мухамедовски Арбаооси нећемо да чујемо за Ау
стрију, јер 'знамо колико пате наша мухамедовска браћа у Босни, 
Истина има и мухамедоваца Арбанаса, који су за паре њихови људи, 
али то су издајице ~арбанаске ствари, њих је мало и ми :их прези
ремо. Што се Бугара тиче, они су све више обезобразили. Чујемо да 
хоће автономију Маћедоније, али ми смо томе противни, јер Маће
донију насељавају и Арбанаси, којима не би добро било, јер би Бу
гари автоном:ну Маћедонију зграбили, као што су чинили и оа авто

номном Румелијом. Па после они у Маћедонији рачунају и арбанаски 
дебар па чак и Ги.лане, и околину, а ми то никад нећемо дозволити. 
Бу11ари су у осталом и аген·ти Русије, кој•а оће да извршх тестамент 
Петра Великога, а то се коси са нашим интересима. Не са.мо Турци, 
веh и lм.и Арбаиаси с.матра.мо Русе за паше иепријатеље. 

Пошто је Ферат бег почео тако да оцењује и остале Славене, 
ја сам му више од пола са'Та доказивао да Арбанаси немају разлога 
сматрати Словене, а нарочито Србе, за своје непријатеље. Срби и 
Арбанаси били су у прошлости и пријатељи и савезници. Срби су се 
раме уз раме борили са Скендер-бегом против заједничког неприја
те.ља, .јер им се интереси нису сукобљавали. Ни сада се интереси 
Срба и IАрбанаоа не сукобљавају и за·то они требају да сматрају 
Србе за пријатеље, а то Ће се пријатељство доказати најбоље, ако 
буду толерантнији према српском живљу у овим странама, 'што до 
сад није било случај. 

Ферат бег ме је уверавао, да му је позна·та та заједничка наша 
борба за време Скендер-бега и пријатељство наше према Арбанасима 
у прошлости читао је, вели, орпске народне песме о Скендер-бегу и 
молио ме је да му их у целости набавим, што сам и обећао учинити. 
Оба бега читају добро српски и из разговора увидех да су прочи
тали дос·та књига српских, па су читали и неке наше патриотске 

листове. 
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Из разговора видим да нам је Ферат бег наклоњен, да по њего
вом уверавању "чува своје чивчије Србове хо.Ј~ашинсхе од зуду.м
hара", да жеди ,да и Србија учини Арбапаси.ма опо, што им је Ру.му
пија од тоАико ~одина 'ч,иниАа Уи 'Ч.uни. (Овде w.исАи 'На по.моћ, "Коју 
Арба'Наски комитет и дист у Букурешту при.ма од Ру.мупије), l'Није 
протива'Н заједпичкој нашој акцији, а једипо !за.мера Србији што је 
"пепријатељски из~оnиАа Арбанасе из новоосдобође'Них храјева". 

Поновио сам питање о автономији Арбаније и бег ми одговори 
да ће они за сад покушати овако: 

-У најкраћем времену састаће се арбанаска скупштина у Пећи. 
На њој ће бчти преставници и "крене" (поглавице) ~свих арбанашких 
племена, на то су пристали већ и Фанде (Латини), једино се томе 
противе приштевг:ки бегови, потурице, 'Који заповедају у Шаљи, Ла
бу, и свим Краснићим1а. Муфтија и Сулејман-паша су, вели, издајице 
арбанашке, слуге турске, али "скрхаћемо и њихов отпор, мораће и 
они послати изасланике на скупштину". 

Сем Арбанаса, позваћемо на ову скупштину и прес'Гавнике Срба, 
јер без њих нећемо радити. Кад се скупштина састане, послаћемо 
Султану молбу са потписима поглавица свих арбанашких племена и 
Срба и тражићемо самоуправу за Арбанију. За ту ствар ангажовали 
смо виђеније Арбанасе од уплива и положаја у Цариграду, који ће 
нan:uy 1ствар помагати и 1ми смо уверени, да Ће Сул'Гlан дати авто
номију Арбаније, да избегне веће заплете, јер се ми не би зауста
вили 'само на ~молбама. А. кад Арбанија добије автономију, све ће 
боље бити. Србови ће бити рахат, јер ће зулуми престати, пошто 
ћемо према зликовцима бити неумољиви. -Уверавам, вас, све ће бити 
боље, чим несmне турских власти, које су и Србима и Арбанасима 
додијале. 

Све је ово потврђивао Фератов старији брат Ајдин бег и тиме се 
разговор свршио. 

Али драга паша и ова његова два сина (трећи је кајмакам у 
Кратову) врло су упливни не само у Колашину, 'Већ и у Рожају, 
Беранима и Пећи. Сутра дан сам говорио и са Бајрам-Цуром из Ђа
ковице, који је у краћим потезима потврдио све оно, што су ми синоћ 
говорили Али Драга паше синови. Б:ајrрам Цур је много популарнији 
код Арбанаса од Риза бега ђаковичког, кога сматрају за кукавицу и 
пријатеља г. Рапапора, аустријског консула у Призрену. ·~ 

Интересно је, да су бегови врло нерасположени са Саадедин па
шом, кога сматрају за "глупа човека" и чије ,савете и опомене Арба
наси нису хтели да примају. 

Изволите примити, господине консуле уверење о моме одличном 

поштовању. 

24. децембра 1898. године 
у Приштини 

АС - МИД ПО - А/З - 1899. 
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Иваи Иваиић., с. р. 
писар Консулата 
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Комешања међу Арбанасима 

Приштина 
ПО. NQ 510. У Приштини, 28. децембра 1898. године 

Господину др Владану Ђорђевићу, председнику Мин. 
савета, мин. иностр. дела, итд. итд. итд. - Београд 

Господине минис>гре, 

Од како је Крит и после успешног рата с Грцима, заузимањем 
великих сила добио аутономију, међу мухамеданцима, а :нарочито 
међу Арбанасима опажа ,се неко живо комешање. Распрост.иру се 

невероватном брзином гласови, којима се и ако су несl\ти:слени и не
вероватни, поклања апсолутна вера. "Наш је цар поклопио Шваби 
сву зе.мљу до :Митровице из захвалности :што 'су .му по.мо~.ли у rрату 
са 1Грци.ма" - iто ~е \опште 1веровање свих Арбанаса и простијих u 
оних, што ,су и.м /на iче.лу. Чтс се 1поставља и 1рок, у којем he ови 
крајеви бити nредапи [Аустрији. :0 rro.мe се !свуда јавно 'lОВори, а 
папоредо 1са такв.ми ~.ласови.ма 1иде и вест ~шко rce турска влада спре
ма да на ~сиљу, iако неhе да ia ,даду дра'lо.м вољо.м, покупи оружје од 
Арбанаса. 

Има више од пола месеца, од како ,се опажа да ово комешање 
отима све више маха. Пре 10 дана долазиле су у Приштину крене 
- по~љавице - арбанаске на некакав договор, а јуче су опет дошли 
многи од њих из ВучИ'l1рна, МИ11ровице, Дренице и Пећи. На нешто 
се спремају и зато се опажа журба, да се крвави измире на извесно 
време. :То је у Пећи учињено !и рок је овоме миру углављен до 
Ђурђева-дана, јер се надају да ће дотле бити начис'То са својим 
положајем. 

Пеh ?Шо да је средиште цеља.ме 1то.ме покрету, који узи.ма све 
шире ,раз.мере ,u 1добија 1све 'одсуднији об.лик. Арбапаси су решени, 
по све.му :гако !измеда !да оружје не ~предају. Ако дође до певаље, 
бориће се. 

Опажа се да lм,еђу њи.ма све ,то јача постаје пропа~анда, којој 
је с.мер - пробудити .међу !Арбанаси.ма .мисао о њиховој "Национаљно
сти :U развити 'у њи.ма тежњу :да се под сизеренство.м суљтанови.м, 
оцепе у аутопо.мну 'обљаст. Покретачи то~а покрета lcy у Бу'Курешту, 
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~де излази лист "Шкиперија" iоји овдашњи интели~ентии АрбаНасu 
при.мају и радо 'Читају. За ',м.исао о аутономији задобијепе су ;и 1Нај
зпатније 'Крепе арбанаске, који се спремају, да у скоро одрже у 
Пеhи скупштину. 

Захва.љујуhи једној срећној околности '7,. Ива'Н Иваииh, mисар 
повереио~ .ми Коисулата, 'Кад је ишао у Скоп.ље пре иеколико дана 
да раз.мени чек, џ.мао је rприлику, да се :Упозна са четворицом од 
'Ндјзнатнијих и 'Ндјупливнијих Арбанаса и да се са њима аэаз-~оварс. 
подуже о сви.ма питањима, који.ма се они данас :живо интересују. Ја 
са.м паредио i. 'Ива11,иhу, да .ми оопис.ме11,о изложен !тај свој раз~овор 
и .ме'Ни је част, -~осподине .мииистре, тај rњеив извештај тослати ва.м 
на преtлед, с љолбо.м !да .ми се препис од .1Ње~а :врати за \архиву. 

Да .међу Арба11,аси.ма fn,остоји збиља јак покрет за uутоио.мију, 
и.мла са.м прилике да се, поред остало-~а, уверu.лt и по IСаопщтењи.ма 
која ми доставља -i. Да.мљап Пр.љиичевиh, ,управитељ овдашњих 'Нд
ших Школа, о раз~овори.ма, '-које 'Чешhе води са својим fпријатеље.м 
Шабан-ефендијо.м, овдашњим. војни.м Ј1,екаре.м, по 11дродности Арба
насо.м. Ње~ове тежње се са сви.лt подударају ,са тежњама, 'Ко.је су 
? .. Иваниhу откриЈ1,и :Лрбапаси, са !Који.ма је и 1са.м раз~оварао. 

Пошто сад пе.ма.м .мо-~у'hпости да путујем по уда.љепијим краје
ви.ма поверене :.ми области, ја са.м предузео потребне .мере, \да према 
средствима која .м.и стоје иа распо.11,ожењу, прати.м овај ,покрет. На
дам се, да hy '(ускоро бити у стању подиети вам lita оцепу rнеко.љи'Ке 
предло~е о раду, -које.м бис.мо требали да приступи.лtо. 

Да Турци зпају за -цео овај покрет, то !је вап сваке су.лtње, .м.ис.11,е 
ли пак што против .ње~а предузи.люти и rкако се 'У опште према њему 
држе, то :се jow. ие \Лf-ОЖе добро да уочи. 

Позитивио је само једно: да се и саљи спре.мају, -као 1да су па 
до~леду у овим стра-нама пруппи до~ађаји. Сазпао са.м ruз поуздапа 
извора, да се ускоро очекује оружје и одел.о за 15 пових бата.љопа, 
-који имају да се у овоме Ст-1,11,аку фор.лtuрају из ,:.Муха.медаиаца, -који 
су до сада по закопу .били исхључени из обавезе о с.л,ужењу у 'војсци. 
Од lЊих ће се !Образовати као нека врста П позива, који ће се од 
нашег разликовати тиме, IIIТO му обвезници неће би'Dи старији, веh 
већином млађи људи најбољих година. Задатак ће му бити, да бране 
ове крајеве, али неће имати дужност, да иду ван своје области. 
Осим ове мере, а она свакојако долази у ред оних, које је изразила 
позната велика комисија у Цариграду, која је радила под председ
ништвом самога Султана, није било иначе никакве промене у раз
мештају војске за ова да месеца, од како имам част управљати овим 

консула том. 

Изволите примити, господине министре, уверење мог одличном 

поштовања. 
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Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 
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Краљевско срnски Консулат 
Приш:тина 

ПП. NQ 520. У Приштини, 30. децембра 1898. године 

Господину др Владану Ђорђевићу, председнику Мин. савета, 
министру иностр. дела, итд. итд. итд. - Београд 

Господине министре председниче, 

С позивом на моје писмо ПП. Бр. 510. од 28. ов. м. част ми је 
известити вас, да су се по~.љавице арба'Нашких п.ље.ме'На, пре.ма 'На'К
'Над'Но.м раз'Нању, састаја.ље у Дришти'Нu 'На 'позив ва.љије. ,Муфтија 
приштевски позва'Н је био, ве.ље у /Скопље, .'lде .му :је, као \што се 
~авари ва.љија озбиљ'Но препоручио, да позове све арба'Нашке по~.ља
вице у Пришти'Ну iu да :и.м буде µ:у.мач ,жеље Су.љтанове да предаду 
оружје, кад и.л~ се затражи у и'Нтересу .л~ира цареви'Не. Муфтија ј-е 
то и шчи'Нио и :изјавио, !да и.љи морају по.љожити оруЖје и.љи, ~ако то 
ne учиnе, Су.љтаn he под притиском Европе бити принуђен завести 
извесnе рефор.ме, fк;оје 1Ни.ма.љо ;nehe ~одити Арбаnаси.ма. П о~.љавице 
арба'Наш1се из Лаба, Дреnице, Ги.љапа и Косова подне.љи су преко 
.муфтије мо.љбу у Цари~рад, да их за 1од~овор .ма.ља 'Очекују, док tне 
прођу ра.маза'Нски празnици, сада тек почети, а 11,еки од ,ових m,о~.ља
вица отпутова.љи :су !јуче у Скопље ва.љији са исто.м .м,ољбо.лl. 

Арnаути 1у fПеhи, Призре'Ну, :Ђаковици и пиже ка Скадру изја
ви.љи су још раnије, 1да оружје .'Ни под (којим ус.љово.м, nehe пољожити, 
јер iCe 60.ie nеке иnвазије са страпе, ,која би iux 1веле, у :то.ме с.ључају 
затек.ља .neopyжane. Оnи 1се :носе !.мишљу, да од Порте добију "авто
по.мију ·Арбапије" fи док rro :Н,е ,пости~иу, не .м,ис.ље предавати оружје. 
Говори ice ,и о захтеву Арба'Наса тамошњих ;о 'Неком средишnо.м арба
нашком меџљису у Призрепу, !који јако потсећа ,на :арба'Нашку "коп
~ру" у Призреиу почетком оса.11tдесетих ~оди'На. 

Стање је и доста озбиљно, сваког дана искрсавају нове комби
нације и \нагађања И ја ву се старати да вас својим извештајима 
држим у току догађаја. 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење мог 

одличног поштовања. 

АС - МИД ПО - А/21 - 1899. 

21' 

~онсул, 
Свет. Ст. Си.л~иh 
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Скуйшшина свих Арбанаса у Пећи и догађај и 

на Косову у вези са љом 

Краљевскю српски Консулат 
Приш'l'ИНа 
Пов. NQ 1. 

Господину 

У Приштини, 11. јануара 1899. 

Господину др. Владану Ђорђевић.у, председнику 
Мин. савета, мин. иностр. дела, итд. итд. итд. 

Београд 

Господине министре председниче, 

У свези са својим извештајима од 28. децембра П. П. бр. 510. 
"tаст . .ми је јавити ва.м, да .међу Арбанаси.ма не престаје иеко уза
врело комешање. Сваки fчас и.м се ,;кре'Не" с'Куnљају, иешто се :доzо
варају, nе'Ке .молбе пишу у 'дари~рад ,и изасла'Нства ша.љу у С'Коnље. 
Јест им Ћек.а невоља, то се види јасно, али се не може позитивно 
да дозна, какви су јој узроци. Арбанасима је ·обвладало такво распо
ложење, да се по разговорима који се међу њима воде не могу са
знати праве побуде које их покрећу на рад, јер су они ·данас готови 
поверовати :и најневероватнијим гласовима и претпоставкама, који 
се сваког дана мењају. 

Целом овом комешању, ако је судити о његовим узроцима, по 
појавама у којима се оно манифестује, као да ће би:ти главни узрок 
питање о разоружању Арбанаса, чија је лојалност, после недав
нашњих догађаја, почела добијати сумњив карактер. Они су пак ре
шени не дати оружје, него шта више траже да им се разда што више 

мунн:иције, мотивишући тај свој захтев :положајем у којем се налазе 
и евентуалношћу да се бране од напада са три стране. 

Арбанаси су под јаким утицајем страха, да их је Султан напу
стио и отуда долази оно брзо мирење крвова, хватање беса међу 
његовим поглаварима да сами сТlану на пут злочинима, због којих је 
цео свет скренуо пажњу на ове ·стране и све јача тежња за ауто

номијом. 

Ја :са.м ва.м веh у изаештају од 28. деце.м. П.П. Бр. 510. јавио 
да Арбапаси па.меравају у Пеhи држати нека'Кву своју велик.у ск,уп
штину. Данас nа'К добих из Пеhи zлдс, да се та.мо спремају живо 
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станови за ту вељи'Ку с'Куnштину - ,'Кон~ру - •'Која he се ус'Коро 
та.мо др:м:ати. 

По све.му из~љеда да fi,e рад ове с'Куnштине бити од 'пресудних 
утицаја 1Ш цељо'Куnно даље држање ;Арбанаса и пре.ма сизерену и 
пре.ма суседпи.м држава.ма. Поји.мајући сву ,важпост њених савето
вања, ја са.м предузео .мере ра буде.м на вре.ме и ,rгшч"но обавештеп о 
цељо.м њезипо.м раду. Све што по ово.ме .позитивно~а буде.м сазпао, 
част ће ми бити да вам то одмах доставим. 

Изволите примити, господине министре председни re, уверење мог 
одличног поштовања. 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 

Пов. NQ 4. У Приштини, 17. јануара 1899. год. 

Господину 

Господину др Владану Ђорђевићу, председнику Мин. 
савета, мин. иностр. дела, итд. итд. итд. :____ Београд 

Господине министре председниче, 

У допуну извештају Пов. бр. 1 и депеши од 15. ов. м., част ми је 
саопштити вам неколике податке, који су ми, с поуздане стране, 

дос'11ављени о раду арбанаске скупштине у Пећи. 

Изасланици су почели стизати у Пећ од 11. и до 14. ов. м. бuљи 
су ,на о'Купу преставници свих ~отава l~радова из 'Косовс'Ко~ битољс'Ко~ 
и С'Кадарс'Ко~ :Виљајета. И.ма их по прибљижно.м rра'Ч,упу )до 500. \То 
су ;.МаХО.М најумед'Нији /и, 'НдјОТ .менији .људи, /чији de Мас 1Од .меро
давно~ ,утицаја iна држање !Арбанаса. Изостаљи су са.мо изасљапици 
из С'Кадра u Дибре, аљи 'су и .опи теље~рафс'Ки.м путем, даљи 1свој при
стана'К 11д све што се буде решиљо. 

У понедељак 11. ов. м. приспео је у Пећ. из Цари~рада Куртеш
-ефендија, родом, из Пећ.и, ас'Керс'Ки 'Капетап, l/ia 'Ч,ију је tре'Ч, !Муља 
Зе'Ка отпутовао био 1893. -~одипе у }Цари~рад. ';I'овори се ра l.ie !он 
допео из iЦари~рада nе'Ка'Ква пис.ма и упутства, rкоја he се про'Ч,итати 
па прво.ме састаn'Ку. 

14. :ов. ,.м,., :кад ми је ~.м..ој извешта'Ч, писао, сви су ~е изасљаnици 
сакупиљи биљи у ;Ха.мам - -џа.мији. Пред врати.ма :су стражу 'Ч,уваљи 
низа..1tи, 1а патроља је nепрестапо обиљазиља у '11до'Кољо. У дворишту 
џа.мије биљи 'су ~рађапи, -који ''Нису и.м.ади приступа упутра, ода'Кље 
се 'Ч,уља ~вељи-ка врева, dep је, .поред ~бирања 'Ч,асништва, lбиљо ?..овора 
и о lто.м..е, за Што пису .дошљи !Феровиhи 'из Гусиња \и iРиза-бе~ ;из 
Ђаковице. 'За ово~а !се '!'Врди да ;је аустријски ~овек. 

Пада у о'Ч,и, да су се фратри сиљно узне.мириљи, јер не пресmју 
обилазити извесне људе у Пећи и 'то све 'Ноћу. 
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Узнемиреност .међу Арбанаси.1ttа ии1сако да се ста.ложи, него све 
то више јача. Као карактеристичан знак за расположење, које је 
обвладало у овим странама, може да послужи факат, да су у опште 
стале све готово радње. Уз рамазан су обично бивали најобилатиј111 
пазари. Данас се сви трговци жале на слаб, готово никакав пазар. 
Продаје се једва толико колико обичних дана. Међутим:, ,су сиро
вине које се довозе на тржиште са села дос'I1а јевтине. Народу треба 
пара ,а они који !Их имају нерадо се без велике невоље од њих 
одвајају. Јутрос ми се један продавац платна жалио, како не може 
у петак и суботу (пазарни дани у Вучитрну и Митровици куда ·оби
чно продаје свој еспап) да прода ни 200 аршина, а пре се продавало 
по 3000-5000 аршина. "Арнаути су се стегли, господине, па неће да 
купују ниш11а. Чувају гuаре, јер се све плаше". Тако ми је говорио 
овај, а тако ми исто говоре и сви трговци 'ИЗ чаршије. 

Ни рамазан се не проводи весело као других година. Свуда се 
осећа нека суморност, :која одаје ве.тику бригу за будућност. А овамо 
се ни о чем не говори него о евентуалним дог•ађајим'а којима се иде 
у сусрет. 

Мени се чини да је за нас rи наше држање добро знати и ово 
расположење Арбанаса, 'Па сам се постарао сазнавати разговоре које 
међу собом воде, юако бих, преко њих, могао сазнати и њихове по
гледе на догађаје које очекују. Прекјуче је један од најглавнијих 
овдашњих Арбанаса у своме друштву овако објашњавао политичку 
ситуацију, према којој они треба да подешавају своје држање· 

"Као што Русија, причао је он, очекује да доврши своју оибирску 
жељезницу, па да се ухвати у коштац с Енглеском, тако и ми мо
рамо пошто пото 'Гледати да у миру дочекамо 'liaj сукоб. Онда ће нам 
положај бити лакши. Ако би 1-1,ас папа.ла Аустрија, уз пас he стати 
Србија, Црна Тора и Бу~арска; <"Наnадпе ли пас !'/<:оја од ових, 'На.Ма he 
бити ,л,ако изаhи па крај, dep :се пикад пе .мо~у с.ложити и увек he 
једпа бити па иашој страни". 

Причао је даље, како је међу њима утврђено, да у случају рата, 
Арбанаси из Приштинског и Новопазарског санџака и Дибре иду 
против Србије; пећски и плеваљски са скадарскiИм против Црне Горе, 
а они из Епира против Грчке; како би им у помоћ дошло 100 бата
љона регуларне вој.ске са доста оружја и муниције, а осталаkби вој
ска ишла на Бугарску, итд. 

Неповерење према политици Енглеске прешло је и у ове доње 
слојеве, који опет никад нису ни престај,али зазирати од страха 
испред Русије. Немачку сматрају као пријатеља, а Аустрију мрзе. 

Важио је, !да ;је ;Мој извешта'Ч tц,уо, >како 1су из Цари~рада веh 
отиш.ла 1два :Зиатиа -човека из ·о-ко.липе "цареве у Пеh, 1а ја са.м., као што 
напред по.лtенуо, ~аиас 1добио извештај из Пеhи, /да је та.мо дошао 
познати Куртеш-ефендија. 

Према свему, што се досад могло да 'Види и утврди, излази: 

1. да Арбанаси ј1ако з1азиру од неких за њих с·трашних догађаја, 
које очекују у најближој будућности; 

2. да су услед тога у опште у овим странама стале радње; 
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1. 

Жена из Приштине 

3. да се у и,е.љо.м, овом покрету међу њима, који је израз те узне
мирености, опажају три струје: rгуркофи.љс1ш, аутономистичка IU ау
строфилска. Последња је најслабија; прве Ће се две борити о победу. 

да ли је· Цео овај покрет изазван потицајем из Цариграда, то 
се још не може поуздано да зна, али је ван сваке сумње, према гор

њим податцима, да су Турци старају дати му за себе повољан правац. 
Тиме се објашњује немар турских власти да поњрет сузбијају у по
четку; пој1ава низама који чувају џамију, у којој се држе савето
вања; изашиљање нарочитих изасланика из Цариграда и - ово је 
важно - покушаји власти (у Митровици и Призрену) да приволе 
неке арбанаске поглаваре од утицаја, ударити ·своје печате на - бе
лој хартији. 
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Као што сам вам и ,у ранијем извештају и у депеши саопштио, 
ја сам предузео мере, да будем ~ито тшч,1tије извештаваи о раду ове 
арбаиаске скупштиие. Преко иајпоуздаиијих људи издао са.м упут
ства иаши.ма у Деhи и дао ,и.м сретстава ва .што боље сазнавање tи 
достављање; успео са.м данас ~отправити у Пеhи ~и једно~а од 'позна
тијих Арбанаса из дренице, а у'Чuнио 1са.м кора'К, ;да .пође тамо и !по
знати Иса Бољетинац ,uз Со'Кољице, ,-к:а'Ко rбих !њиховим достава.лtа .мо
~ао допунити ,извештај 'Наше~а, и·нд'Че вр.п,о вред'Но~ и поузда'Но~ изве
~ита'Ч.а из Пеhи. 

О свему што будем сазнавао, слаћу вам кратке теле~рафске, а 
опширније писмене извештаје и вама и посланству у Цариград. 

Изьuлите примити, господине минис11ре председниче, уверење мог 
одличног поштовања. 

Кјонсул, 
Свет. Ст. Симић, 

Краљевско Поланство Србије 
П. Бр. 58. Цариград, 18. јануара 1899. 

Господину др ВЈ]адану Ђорђевићу 
Председнику Министарског савета, мИН!Истру ин. дела, 

Београд 

Господине министре, 

Сабирање uе'Ка'Кве ;с-купшти:не ;арбанаских ~.п,авара у Пеhи, .овде 
привљачи све ве'hу пажњу. По нашим извештајима из Приштине 
(разговор г. И. Иванића и извештај г. Св. Ст. Симића) iИЗГледало б1И 
да се та скупштина купи, у духу противном централној цариградској 
влас·ти, у иамери да посљужи тежњама аутономије и пробуђење ар
банаске народности. 

Овде се, међутим, незна да би власт ма шта зебла од те скуп
штине; говори се да ее она скупља под заштитом скопљанског ва

лије Хафис паше; не зна се па ни наши нам извештаЧЈи не јављају 
да би се њеном сабирању каква год сметња чинила. Упоредо с тим 
гл.асовима овде се говорило и то како је препоручено Хафис паши 
да саветује арбанаским главарима да Арбанасе обезоружају. А наши 
извештачи отуда јављају то исто с додатком К•ако Арбанаси не даду 
оружја него траже муницију, и јављају како ·се пред опасности 
спољном, међу арбанаским главарима јавља потреба, да сами стиша
вају насижа спрам хришћана. 

Моје је .мишљење iда ice цео посао ~те скупштине (инспирише 
одавде из Јилдиза, с ~љавном iна.лtеро.лt да се арбанаском 'Ндроду !ласка 
и да ice ње~ова :Заједница одржава и rк;репи .у .анта~опистичком 1духу 
7' тежњама ·српским, бу~арским и 'је.л.инским па 1допек.п,е и аустриско
-окупациони.м. Moiy'hнo је ',да )he 'се ·н.а то.лt збору ,~оворити 1и iO пана-
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шању пре.ма хришћани.ма :са задатком да се евентуална страна интер
венција избе~ие. 

За автономију о ·којој сањају писци и одбори арбанашки у Руму
нији и Италији, за автономију Турској противну, овде се - наравно 
- много не мари, али, може бити да би се и автономији арбанашкој 
више веровало него ли каквој грчкој или словенској автономији у 
Македонији, у случају да 1се дође у теснац па да ·се нема куд. Није 
немогућно да Јилдиз за даље евентуалности гаји идеју да автоно
мијом арбана1ском себе и целину царства брани од rоакве автономмје 
грчке или словенске, која би неминовно теглила Бугарској или Грч
кој (као Источна Румунија и Крит). С ове стране, у осталом:, арба
наски автономисти подилазе Јилдизу. 

" Автономија Арбаниј·е за Србију би била смртни ударац. Као што 
је установљење Бугарске с центром у Софији 1848. разбило планове 
некдашње кнеза Михаила, тако би установљење автономне Арба
није значило фиксирање српских граница на ,садашњим границама 
Србије и новопазарског Санџака. Све наше тежње к југу и к старим 
српским земљама, једанпут већ оштећене селидбама на крају ХVП 
и почетку XVIII века, новом арбанаском автономијом биле би про
бодене глоговим колцем. 

Што су Али драга, Бајрам Цур и други говорили нашим људима 
о автономним и анти-турским тежњам1а није за веровање. Веза из
међу Јилдиза и Арнаута ухваћена је на врло великој заједници ма
теријалних интереса и фанатич~их осећаја, те није очекивати да ће 
се она тако лако и тако брзо распасти. 

Свакоја:~ю наши агенти свуда треба што живље и будније да 
пазе на покрет арбанаски и да нас о свему извештавају што поузда

није. 

Изволите, господине министре председниче, примити уверење о 

моме високом поштовању. 
Ст. Новаковић, 

Српски краљевски 

Генерални консулат 

Пов. NQ 30. Скопље, 28. јануара 1899. г. 

Господину 
Господину др ВЛiадану Ђорђевићу, председнику 
Министарског савета, министру иностр. дела 

у Београду 

Господине министре председниче, 

Прекјуче сам чуо и од овдашњег аустријског консула г. Паре, 
да је добио извештај да су у Пећи почели нереди. Какви и колики 
није ми умео (или хтео) казати. 
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Старао сам се да сазнам што подробније, па овда да вас о томе 
известим. 

У току јучеращње~а дана сазнах да су Пеhанци и Ђаковци 
(шкиптари) извештени, да косовски шкиптари 

1
xohe да предаду ва

.л,ији оружје и ,да рии rro rн,е допуштају јер би пос.л,е дошао ред на 
њих да ia и они предаду а о'Ни то 'Неhе. С тога као да су Пећанци и 
Ђаковци намерни ударити на Косовце оружаном снагом ако би они 
заиста покушали предати оружје. После ове вести сазнах да су 

нереди у Митровици, Пећи и Беранима и да Ће ноћас возом отићи са 
валијом у правцу ка Митровици одавде два табора (други и трећи) 
оса.м'Најест а.л,аја, с тим, да ће пошто се нереди у Митровици сти
шају, један од тих батаљона отићи у Пећ а други у Беране. 

Јутрос сам сазнао, да је валија у истини отпутовао засебним 
возом ноћас у 1 час по поноћи, са 900 одабраних момака у правцу 
ка Митровици. Докле ће валија путовати нисам могао разабрати али 
свакако не даље од Митровице као и увек до сада. 

Тим поводом написах вам телеграм који је у писму отишао да
нашњим возом до на нашу границу, а који гласи: 

"Од прекјуче чује се овде у Скопљу да су нереди у Митровици, 
Пећи и Беранима. Ноћас возом отишли одавде други и трећи бата
љон осамнајестог пука с,а валијом ка Митровици. Овај телеграм 
испраћен је до границе поштом Скопље, Куртовић". 

Данас у подне кад је дошао митровачки воз сазнао сам ово: 

"У прощ.л,и 1уторак у вече fнеки иаши у М~tтровици прави.л,и 
1Сарпева.л, (ваљда ћ~о при.меру бео~радско~ певачко~ 1дру~итва "Хар.мо
'Није" које 'одавпа ради" 'На одо.маhивању то~а 'Накарадпо~ туђи'Нско~ 
обичаја). ~Четворица би.л,а обучепа у же'Нско оде.л,о (по вести IJ{,Ojy 
и.ма.м од ~рчко~ копсула, би.л,и зао~рпути бе.л,и.м, посте.љ'Ни.м застира
чима) и пошли ,сокаком у иамери ,да уђу у ,дру~у познату им српску 
куhу, !да укуhапе изnе'Наде. Али, ?ia 'то.ме путу сретиу rux а'урци, па 
можда у сумњи да то ~ису какви "тебдили" ,који xohe код њихових 
жепа, ,и.л,и ,'што дру~о, јурпу иа њих. Ј ед'Но~а од њих Г .л,и~орија Ко
стиhа {млада .момка fРОдо.м uз Пеhи) !убију а остала тројица спас.л,и 
се бе~ство.м ,у копак. Ту их је узела у заштиту :власт, којој је дошла 
у по.моh ,и 'војска. Ово.л,ика заштита 1би.л,а је потребпа јер су Турци 
тражили iкате~орички да lu,.м, ,се речепи Срби издаду и ,позва.л,и то~а 
ради у по.моh Арнауте из места и околи'Не, "којих 1се скупидо око 
4.000 (по ':казивању овд. ~рчко~ ко'Нсуда 3.000)". 

Гласоноша призренски, који је приспео данас пред вече, не јавља 
ништа о нередима у Пећи. О'Н веди, да су после пеhско~ сабора, сви 
призренски а'урци rпоче.л,и носити оружје ~што пређе 'Није \био сдучај. 
Затим 'На~овештава ;скори сазив шкиптарско~ састанка из rпризрен

ске казе. За ~аз.мирицу тамошње~ :аустроу~арско~ консула :и .католика 
вели, да још пије .rieiдa. Ко?iсуд је успео да приводе све~а тет Ј(,ато
лич'Ких до.мова да fnocehyjy бта.мо.љу. 1Оси.Аt то~а ~исди се ,да ~онсул 
'Намерава да садашње~ призре'Нско~ католичко~ в.л,адику који је тур
ски пода'НU'К, за.ме?iи са 1ед'Ним који је ~~ода'Ник аустроу~арски. ' 
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Најпонизнији, 
Милосав П. Куртовић, 
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Краљевско српски Консулат 
Приштина 
Пов. N!! 11. У Приштини, 29. јану•ара 1899. године 

г,осподину 

Господину др. Владану Ђорђевићу, председнику Мин. 
савета, мин. ин. де.ла, итд. итд. итд. - Београд 

Господине министре председниче, 

Држи.м да је потребно, ,ради даље~а нашеzа држања у питању 
о арбанаски.м злочини.ма, рези.мисати шта са.м све nоуздапо~а 'Сазнао 
о раду 1њихове скупштине, држане у Пеnи од 14-18. јануара iове 
~одине. 

Ван сваке је сумње, пре свега, да цео овај покрет међу Арбана
сима пије без зпања и упутстава из Цари~рада. По свима знацима, 
који су се досад могли уочити, изzледа да му је смер заплашивши 
Европу, која би рада била одстранити заплете па Балкапу, онемогу
ћити остварење наших захтева да се изашље комисиј•а у ове кра
јеве, која би утврдила зло стање у овим странама и потражила му 
лека реформама, којима се имало ст•ати на пут арбанаским злочи
нима. Ако бисмо ми успели са својим захтевима, Арбанаси се боје 
да их не снађе судбина њихових једновераца на Криту. Судбипа 
Крита пе да и.м .мирио спавати, те не престају предвиђати за себе 
најнеповољније последице од догађаја, које предвиђају у најскоријој 
будућности. Под утицајем страха, који је њима страшно обвладао, 
они само мисле о срествима, како да се спасу од штетних по себе 
последица евентуалних доnађаја. Отуда онај јак покрет, који је довео 
до скупштипе у Пеhи, па ,којој су учествовали изаслапиv,и из 11 ва
роши и /свих ~лавпих фисова и крајева Старе Србије. , 

На тој је :скупштипи, по ономе, што се досад сазпало, донесена 
'Као пека резолуција, ~оја, •'у ~лавпоме, обухвата ове тачке: 

1. Копстатује се да је раји у овим страпа.лtа .добро, да опа живи 
рахат, а а-ко и.ма переда, од 'њих пате са.ми 1Арбапаси, ~ер се, збо~ 
-крвпе освете, кољу .међусобпо, ,и 'с то~а -

2. да 1тим иереди.м,а па пут стапу, хватају бесу ,до :Ђурђева-дана 
да се 'Крвави ne'lie светити и да ne са.ми ~опити и ;-кажњавати эулу.м
nаре, '/Са'КО би -

3. у случају да буду нападпути .ма с -које страпе .моzли слош-ки 
сви устати у одбрапу своје до.мовипе. 

4. Су.љтапу, ?<:oia призпају за сво~а сизерена, стављају ,'На распо
ложење: у iсЈ1,учају да .му зе.мљу rпочпу узпемиривати 'КО.лtите, 'Кор од 
15-20.000 оружапих .момака, да :их 1~оне и враhају .лtило за дра~о; 
а у случају рата - 2.000.000 1војиика, али --

5. за ту ус.лу~'!) траже: 

а) 1да и.м се fне одузима, пе~о да ~им се да 1још више оружја и 
пошље што више мупиv,ије (Мула Зека, ?<:ао nредседни-к, uзјавио је 
том 1приЈ!,U'КО.М 'да је :овлашhен доставити и.м, да ,ћ,е све што им треба 
оружја и .мупиv,ије !добити, у случају певаље, за lтри даиа па стапи
ча.ма: Феризовиh, Приштина, Вучитрп и Митровица). 
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б) да и.мају своје iJiaвape војие (ово~а су пута птюва изабрали 
за војсковођу ЗејиуЈ~-бе~а Махмут Беивиhа). 

в) да се и Срби, ако опи пођу у рат, пе остављају rкод rкyha, -не~о 
да се 11,атерају и \о'Ни поћ.и на војиу; 1 

i) да ,u.м, се ие wиљу иикакве комисије, јер су опи сами у стању 
стати сва-коме зЈ~у на пут, 

д) да им 'се 11,е натурају ии-какве rрефор.ме, ueio -
ђ) да и.м се остави шира уиутрашња са.моуправа по њиховим оби

ч,аји.ма и предањи.ма. 

На ово се своди у главном рад ове скупштине. Сад је остало, 
да за ове одлуке задобију пристанак rи својих сународника из осталих 
вилајета. Најако се ~авари о новој и мио~о веhој скупштини, која 
се и.ма држати noc.ie бајра.ма у Скопљу, Пећ.и или Призреиу. 

После ове ск:упштине нису, као што би се могло очекивати, охра
брени, него још више уплашени. Нарочито, а иајвише се плаше Срба 
и Србије iU ~отави су веровати 1tајиеверо.ватиијим iлacoвu.'rta, са,чо 
ак:о се ~они доведу у 1свезу с ,иамера.лtа Србије. 

Са радом ове скупштине упознао сам Посланство у Цариграду 
и наше консулате у Турској, јер држим да је потребно да му знају 
детаље, како би сваки у свом крају могли пратити и кретање Арба
наса и рад турских влас'l1И. 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење мог 

одличног поштовања. 

АС - МИД ПО - А/21 - 1899. 
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Консул, 
Свет. Ст. Си.м~~h 



" 

КомеиШари о арбанашкој скуйшшиии у Пећи 

Краљ. срп. Царинарnица 
14. јан. 99. 
Рашка 

ПШ N2 10. 

Господину председнику Министарског савета 
Господину министру иностраних дела - Београд 

Господине председњиче, 

У допуну моје шифроване депеше ПП N2 9. од данас, част ми је 
учтиво извести'ТИ вас, да се ово дана у Арнаутлуку примећује живо 
кретање, поводо.м, пропесепих 2ласова, да he се пре.ма захтеву европ
ских :сиЈ1,а увести 'аЈ европској 'Турској uзвеспе рефор.м,е, Арпаути, 
бојеhи се, да иеби из~убили своје повЈ1,астице, >које 1су збо~ '.!Lабавости 
турских власти, задобили, позвали су из 1свију вароши 1у ~т. ,Србији, 
иајвиђеиије rгурке ~ 'Арпауте да дођу 12. ово~ .месеца у Пеhи rна 
збор, ~де !'/ie 1сви '/(:купа "у и.ме парада" своје захтеве ,и осеље .моти
висати у виду реЗОЈ!,уције и ?~ОСЈ!,аТи Порти да их rопа и.м,а rпри руци. 

На овом збору биhе око 300 ~их изасЈ1,а'Ника uз Ст. Србије и 
Ново-пазарско2 са'Нџака. 

Из Новог Пазара на тај због отишли су: Аћиф бег председник 
општине, Мудериз новопазарски и Шемса ага Муичиновић, а из Се
нице Мујага Ћатовић са још тројицом сеничких Турака. 

Ово.м, покрету, из~леда .ми, дат је ).ми~ !из IЦари~рада, у иа.мери да 
се Ар'Наути представе као еде.ме'Нат ~оји се педа подврhи 'Никаквим 
сувре.м,е'Ни.м, одредба.ма ии рефор.м,а.м,а. Маса простијег сталежа тур
ског - о овом збору са поносом прича, како ће збор у Пећи да уреди 
све њихове унутрашње ствари и да ће се једном стати на пут злим 
људима који-ремете мир у царској земљи, те се ,стране силе мешају 
у царске унутрашње ствари, а тога од сада неће више бити. 

Озбиљнији људи, особито чиновници и образованији официри 
овај покрет нерадо гледају и међу собом наговештавају слутњу да 
ће и Арнаутлук да пође путем критског питања и да ће им и он као 
Крит отићи из руку. 

О овоме вас учтиво извешта·вам, а даље што будем сазнао јавићу. 

Ј. Ј. Студиh 



Министарство иностраии:х 
Политичко одељење 
17. јан. 1899. године 
Београд 

дела 

Телеграм 

ОтП!рављен из Приштине у 4 сати - мин. после подне 
Примљен у Београду -

) 
У Пеhи на скупштини петсто изасланика. Молитва држаиа /ry 

Ха.мам-џа.мији, коју чуваљи 'Низа.ми; била ~велика sика збо~ Риза-паwе 
из Ђакова, који ~е !аустроу~арски а~енат а 'Није дошао. Та.мо ,сти~ао 
из Цари~рада Куртеш-ефеидија (капетан) с 'упутствима. )Међу фрат::С\ 
ри.ма пuкрет. Писмом опширно. 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 

Потпис, 
Си.миh 

Пов. N<1 8. У Приштини, 22. јануара 1899. године 

Господину др Владану Ђорђевићу, председнику 
Мин. савета, мин. иностр. дела, итд. итд. итд. 

Београд 

Господине министре председниче, 

У допуну досадашњим својим извештајима о арбанашкој скуп
штини у Пећи, част ми је саопш·тити вам овога пута само у кратко 
(јер .ми се дете с душом бори) податке, које сам накнадно добио о 
њезину раду. 

15. ов. м. држана је - пише ми мој извештај - опет у истој 
џа.мији дру~а седница, која је трајала до подне. 

У суботу 16. ов. м. преко дап није биља седниv,е, neio је ноhу 
држапа тајпа седиица, у ,rкојој пису учествоваљи сви изаслапици, neio 
са.мо по једа'Н uз сваке вароши или краја. ·Што :су и.ма.1~и да ураде, 
ту су, у тој седпици докопчали. 

У педељу 17. заишли су по :чаршији старешипе еспафа и запо
ведили да ,се \дуhапи позатварају и да сви дођу [у подпе ~ ;ха.мам 
џа.мију 'На бЈ1,а~одарење. Око 1џа.мије се био CJ1,eiao сиљан свет, а 'упу
тра су изасланици свију ~радова, затворени, пе'Чати.ма .својим потвр
диљи два (nис.мепа 1Фста, а кад је то било ~атова, 'отс.л.ужепо је бЈ/,а
~одарење. Чи.м се ,опа свршила, ради веhе свечаности, fl'шстао је пу
цањ из ревоЈ1,вера lи :.мартипака и трајао више 'од Ueдnoi 'сахата. 

Шта су докончали и на што своје печате ударали, за сад се још 
не може тачно да сазна, а нагађања има сијасет. Карактеристи-ч,по 
је, а и важпо, rшто ~и .мој извешта-ч, јавља, да :су Арба'Наси још више· 
клонуЈ1,u, ,да о-ч,екују пекакво зло и да се ~заверавају како без ,боја 
'Не са.мо uehe дати 'Ни педаљ зе.мље, ueio nehe и ~пишта 'НОВО при.мити. 



Ако се још не зна, шта су на тој скупштини утврдили, по овоме 
се бар могу назрети побуде, које су их нrавеле да се скупе и дого
варају. 

У Пеh сам слао и једног Арбанаса, не би ли он што више могао 
сазнати. Како се није могло претпостављати, да he се скуПiШТИНа 
тако брзо свршити, овај је ударио био преко Дренише, да са собом, 
ради поузданијих вести, узме једног од главнијих тамошњих суна
родника, те с тога није с·тигао на време. На путу је срео изасланике 
да се враћају и један од њих му је казивао од прилике ово о резул
татима рада. 

Утврђена је беса, којој је рок до Ђурђева-дана, да се не свете 
крвови, да се сви старају стати злочинима на пут и злочинце сами 
налазити и кажњавати. 

За овим је било говора о разним евентуалностима и поводом тога 
су као решили: да са 17-20.000 пушака помажу царској војсци, ако 
би се појавиле комите ма од које стране, а буде л:й рата, да свих 
20.000 пушака, - толико рачунају да их има - крену царској вој.сци 
у помоћ, али под погодбом да команданти европских корпуса буду 
њихови сународници и да им цар да доста оружја и муниције. Кад 
се о овоме водила реч, Мула Зека, који је био председник, :изјавио 
је: да се они о оружју и муницији ништа не брину, да је он овлашћен 
да им каже, како Ће имати доста и пушака и праха, ако устреба 
заза три дана, биће све то у Феризовићу, Приштини, Вучитрну и 
Митровици. 

Изгледа, да су они као погодбе тсављели још и неке друге за
хтеве, Јкоји нису баш по вољи турској влади, те се тиме 'тумачи 
осуство некојих виђенијих вођа арбанаских - нису би.ли приштев
ски Су.леј.ман, 'паша и Ј~~уфтија, ђаковачки 1Риза беј и ~усињски Феро
виhи, а за !све ice њих зиа, :да су ,у .ми.лости у И.лдизу. 

Изволите поимити, господине минис·тре председниче, уверење мог 

одличног поштовања. 

Краљевско Посланство Србије 
П N!! 80. 

Консул, 
Свет. Си.миh 

Цариград, 22. јануара 1899. 

Председнику Министарског савета, мин. ин. дела 

Господину др Владану Ђорђевићу - Београд 

Господине министре председниче, 

Мојим извештајем од 18. јануара ове год. П N9 58. ја сам имао 
част обратити вам пажњу на прави карактер арбанашке скупштине 
која се држала у Пећи. 

Управо сутрадан после тога почео се овде пуштати глас да се 
арбанашка скупштина неће држати и да ће је влада з.э.бранити. Зна-
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јући да се г. Зиновјев и~тересује за_ ово питање упитао прекјуче 
господин Максимова, с козим се случазно сретох на улици, да ли не 

зна о тој скупштини. Он ми одговори да је у очи тога дана говорио 
с Тахсин бејом и да га је он уверио да се скупштина неће држати, 
али да њене тежње нису наперене против хришћана него баш напро-
'l'ИВ у корист мира и сrюразума! - На том основу и вама и у При-1 
штину послао сам те.леграм јављајуђ.и да се скупштина неће држати.\ 
- У разговору с Тахсин бејом јуче поменуо сам и овај предмет, 
нагласивши да та скупштина хришћанско становништво и у Турској 
и у околним земљама плаши и држи, да се од Арбанаса није надати 
никаквом добру и да није умесно било сувише попуштати њиховим 
прохтевима, који су у крајњим својим линијама противни интересима 
царства. Тахсин-беј одмах одговори да се мислило на држање те 
скупштине али у духу утишања и мира, да би и најмање изазивање 
престало и да би се, по жељи Султановој утврдио потпунце спора
зуман живот међу хришћанима и мусломанима на оном крају цар-
ства. - Али, додаде Тахсии беј пошто се видело да састаиак те с'Куп
штиие ипак изазива rузие.мирење ::Наређено је lда се 'оиа ие !држи! 

Како сам се изненадио и наљутио кад сам, вративши се из Јил
диза, р.ашифрао телеграм нашега консула из Приштине, и видео да 
је скупштина отворена 14. а закључена 18. ов. м. и да су иа њој 
присуствовала и два деле~ата из ЈиЈ1,диза, можете веровати. Пошто је 
Тахсин истим начином обмањивао и Руско посланство отидем собом 
г. Зиновјеву те му саопштим наш приштински телеграм. И ако су 
такове обмане овде свакидашња ствар, господин Зиновјев је махао 
главом чудећи се. Извештаја још није имао. Показао ми је том при
ликом извештај г. Машкова из Скоп.ља о овоме арбанашком покрету 
из кога сам видео да покрето.м руководи, по заповести.ма из Јилдиза, 
ми.мо Косовс'Ко~ ва.л,ију .мииистар .марине Хасан паша. За њ се зна да 
је прошле године једном приликом због Риза беј1а и арбанашких 

послова изазвао чак министарску кризу. Он је дакле, сада заступио 
место Дервиш mашиио. Пошто је први iСултанов секретар Тахсин беј 
ње~ов пређашњи чиновиик, и заштиhеник и по ње~овој је препоруци 
на .садашњи свој по.л,ожај и постављен, то :.Можете видети иачии 
веза .међу арбанаси.ма и Јилдизо.м,. 

Арбанас'Ку скупштину у Леhи, као што видите, ор~анизовао је 
заиста Султан 1са.м, једпо оа /њоме узбије ,'Наше жалбе против арба
иашких зулу.ма, а )дру~о да ;из далека покаже шта с.мишља против 
свеко.л,иких хришhаиских тежња 'Који.ма се ;иде иа '(умањење турско~а 
традиционално~а ~осподства, да долазиле те тежње, у 'Консерватив
иој, .лоја.л,ној и ,дипло.матс'Кој :фор.ми, као што 'долазе rиз Србије или 
до.плзиле опе у фор.ми рево.л,уциопарио-а~итаторској, хао што долазе 
из Бу~арске. Султан јасно даје на знање са добром дозом поуздања 
коју му садашње држање великих сила крепи да он не попушта 
ни једноме ни другом покрету - па куд пукло да пукло! 

Извештавајући вас о свему томе част ми је уверити вас, госпо
дине министре председниче, о моме високом поштовању. 

Ст. Новаковиh 
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Погибија Глигорија Косшића у Мишровици 

Краљевско-српском ђенералном консулу, 
Г. господину Милосаву Кур'l'овићу 

Овде 

Данас сам се вратио из Вучитрна, куда сам по вашој наредби 
јуче отишао, е да би .мо~ао што потпуније сазнати узрок арнаутској 
побупи у Митровици, за ,то част ми је поднети вам о 'томе извештај у 
следећем: 

Као свуда у fпаше.м народу, тако 1'и у Митровици и.мало је бити 
село 26. т.м. 'увече, & 'Куhи ;Jahe .пекара. 

На то село nошли су били у 3 1/2 сата (по турском) Тирче СО'l'и
ровић, Влах из Крушева, Љубомир Н. Марковић и Глигорије Костић 
обојица из Пећи и Димче Шнајдер из Велеса. Сви ови као са.мци 
људи живели су у једпој ~уhи која :је иа растојању 200--300 кора
чаја од 'Куhе Jahe пекара. У то.м растојању они наиђу ,иа rпатролу 
коју је предводио ,Мех.мед Опбаша ('Каплар), na 1их запитао "Косте 
ви"? они 1,му 1се кажу ко су, и 'Куд су !пошли, а 'овај их ипак заустави. 
Ка'Ко је једап од rњих и.мао па ,себе женско одело i(јевропско), и 1,ма
ску, дру~и ~са.мо .м,аску, а остала двојица iy обичпо.м ~рађапско.м оделу, 
то и.м Опбаша, скине .маске. 

Не гледајући на то што је он сву четворицу добро познавао, јер 
су људи из трговачког сталежа, они их не пусти да иду куда су 

пошли, него их одведе кајмакаму у конак. Можда се опи пеби усу
дили да тако слободпо nohy иду да пије 1био ра.мазап, ,и сва чаршија 
отвор епа. 

Тек су ти људи били изведени пред кајмакама, а знајући да fгај 
обичај (карнавали), нису ондашњим Турцима познати, те могу неку 
сумњу изазвати, он је позвао тамошњег проту и двојицу чл1анова 
"Идаре .меџлиса", Јефту Јосифовића и Михаљчет.а Николића, да пре
ко њих посаветује наше људе како се неби некој беди изложили. 

Докле 'су ови ~код кај.мака.ма сти~ли, и о то.ме 1~оворили, дотле је 
Мех.мед Опбаша, 1зашао то rч-аршији и ,Турке почео бупи ти lioвopehи 
једни.ма: лда је 'Нашао (nреобучепе људе из Србије, који су nосили 
бо.мбе, с ~на.меро.м iда их 1баце у неку 'Џа.мију и v,елу варош ~спале", а 
дру~и.ма: "да су били преобу-ч,ени ;у турске фереџе, 'Које њихове жене 
посе, те су тако ,улазили у турске ~аре.ме и 'жене .rплаши.r~и". 
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Нарав'Но да су 'На такве ,i.1iacoвe, сви Турци а 1~ред .њи.м,а Исија 
Ферат-а~иh, уз пуцњаву пушака јутmули у конак. Том rприлико.м 
троици: Турчету Сотировиhу, Дим'Чету r1.шнајдеру ,и ·Љубо.миру Н. Мар
ковиhу, ,испадне за руком .те утеку :'Нд ,~орњи спрат, а rГ ли ~ори је Ко
стиh, рстане ,у жандар.мекој соби на доњем спрату, ту се оп сакрио 
био испод једно~ канабета (шиндерлука). i 

Кад је ~о.мила наоружапих Турака јурнула у ту собу опа ]е /на 
.ми~ 1неко~а жандарма нашла .Гли ~ори ја на ко~а И сија опали 6 метака 
и ,сву 'му ~лаву раз.мрска, затим .ia мртво~ испод канабета изву'Че, 
па опда ,стапу •сви па ње~а мртво~ пуцати те ia толико 'ножеви.ма .и 
пушка.ма измрцваре да .му се мозак видео и nоло.мљена ребра, 

Докле је та пуцњава на мртвог Глигорија трајала, дотрчала је 
била и коњица Tf ону руљу растеривала. Тако је кајмакам спасо 
осталу троицу, преобукавши их у друго одело и предавши их војсци, 
која их је у касарну одвела и тамо их сачувала. Они су данас одве
дени, по наредби валије у Приштину. 

Војска је тако исто сачувала и до куће одвела и ону речену 
троицу чланове меџлиса. Су'тра дан 27. I стигао је мутесариф из 
Приштине и позвао проту да пок. Глигорија сарани, али му није дао 
да га у цркви опоје, Глигорије је однешен на једним простим колима 
и затрпан у једну рупу (у гробљу), који су цигани спремили јер ни
једне хришћанске душе онде није било. 

Исија Ферат-а~иh, сада живеhи ry Митровици, 'Није се на rro.\f,e 
зауставио не~о је послао ~ласо'Ноше 1по 'околипи са узнемиравајуhи.м 
~ласовима, те се у Митровици сакупид,о било око три хиљаде Арнаута 
и (Uзре'Чно од кајмакама .захтевао, ,да '.му .и ону 1тројицу преда иначе 
да ·he све хришhапе поубијати, али кај.млка.м пије хтео попустити. 

У четвртак 28. т . .м. изјутра ,сти~ао 'је вад,ија, са два баталеона 
војске ;и једном батеријом fтопова, /одсео је у касарну и 1iикако у 
варош иије улазио. Половииа 1војске ;са топови.ма ,папереним iua 'Че
тири стране стајала је дан .и ноh 'На отвореном пољу, а остала је 
крстарила по вароши. 

Валија је звао к себи арнаутске главаре и доказивао им да није 
њихова дужност казнити те људе, ако су криви, него судска. Тако 

је успео да Арнауте тобож умири. међутим, јутрос се чуло да је из 
Пеhи та.мо сти~ао Мула Зека са ~лавари.ма 'а .lu неки из Пазi1'ра. ,i 

Свој ;Овој иесреhи по ,наше људе највише су узрок: Max~ieт-aia 
Ћамиловиh, "беледије реизи" (преседн~,,к општине), /Исија Ферат-а~и'h 
и Исо Вољетинац, а особито први који је сву ту 1Несреhу мо~ао ~пре
дупредити, да је хтео. 

данас се валија истина с војском вратио да би показао како је 
тобож тамо све умирио, ,\{,еђутим, тамо је на .милост и 'Немилост 
оставио без потребне коли'Чи'Не војске 'Наш парод, )који ~е \Сав затво
рен у својим куhа~ш и ниједна !душа 'Нес.ме 1ia 'улицу да fuзађе. Овим 
случајем као да :опе да се 'Користи, 'ге !да ,се и оно мало .'Наше~а 'На
рода отуда исели. Tarco су данас, бла~одареhи војсци, мо~ли утеhи 
овамо неколико ~рађана, а остали чекају З~од'Ну прили'Ку да то ~сто 
учине. 
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Тако исто били су I]rринуђени да утеку и наши учитељи отуда: 
данило Катанић у Вучиfрн, а Љубомир Спасић и Глигорије Поповић 
под изговором да имају званична посла у Приштини. 

У Скопљу 
30. јануара 1899. године 

Понизан слуга, 

Ј евђа Фртунић, учитељ 

АС - МИД ПО - А/21 - 1899. 
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До гађај у М иiйровици. Хишна йошреба 

наоруживања косовских Срба 

kраљеnско српски Консулат 
Приштина 
Пов. N!? 27. 

Господину 

У Приштини, 2. фебруара 1899. 

Господину др Владану Ђорђевићу, председнику 
Мин. савета, мин. ин. дела, итд. итд. итд. - Београд 

Господине министре председниче, 

У допуну својих телеграфских и писмених извеш·таја о догађају 
у Митровици и о узрујаности, коју је из1азвао, не само по целом 
Косову, него и у целом вилајету, част ми је накнадно вам саопшти
ти детаљније податке, које сам пажљиво га пратећи, сазнао. 

Чим сам 29. увече сазнао од свог повереника, да је валија, који 
дан пре, а ·то је ноћу, између 28. и 29. отишао у Митровицу са два 
табора војске, враћа натраг у Скопље, одмах сам се решио, да бих . 
био што поузданије извештен о свему и да бих вам та обавештења 
могао на време саопштити, истим возом и сам отићи у Скопље. Повео 
сам собом и жену, да би ми њена слабос>г, услед смрти детиње, по
с.лужила као изговор за овај пут, а на дому сам оставио децу, да 
небих својим одласком, у овако мутним временима, дао повода прет

поставци да бежим због опасности. У возу нисам могао добавити 
прилику да говорим с валијом. јер сам једва добио места у једном 
купеу, пошто је воз био препун путника: са валијом се враћала сва 
војска и сва његова свита, а било је и доста бегунаца из Митровице и 
Вучитрна. При поздраву са валијом, видео сам само, да је био врло 
мрзовољан, а по причању г. М. Ћирића, угледног трговца из Митро
вице, који се, бежећи за Солун, нашао у истом купеу са мном, могао 
сам сазнати да је узрок тој мрзовољи незадовољство са успехом ње
гова одласка у Митровицу. По причању г. Ћирића, чија је главна 
факта потврдио и смењени кајмакам митровачки, који је с нама био 
у купеу, ја сам вам одмах из Скопља послао најпре телеграфски, па 
за њим и опширан писмени извештај, у којем сам вам изнео праву 
слику овога догађаја, нешто друкчију од оне, у којој сам вам га 
претставио, према првим подацима у акту Пов. бр. 17. Тај сте изве
штај има.ли у понедељак и по њему с·те се могли уверити, да је 
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митровачки догађај много важнији него што сам с почетка и сам 
мислио. 

Чим сам стигао у Скопље, послао сам вам депешу ове садржине: 
"У Митровици :стање озбиљније neio што !јавих. Ваљија .се вратио 

дапас с војском, из~љеда mри.морап. :Та.мо се сад купе по~љавице арба
паске. Кај.мака.м, [Који се добро држао, с.м,ењеп, јер .то xo'he ~рбапаси. 
На ње~ово .место поставио једио~ 1Митровичапипа. ~Митровици rпре
тиља судбина Батака. Митровчапи, остављепи у неописапо.м страху, 
беже. Вљаст пе.мо'hпа. Косово узрујапо. Прексутра иде.м у Митровицу. 
Овде дошао збо~ валије". 

Испративиши 1ва.м :ову депешу, пошао са.м учипити визиту 'ва
лији с па.мером, да то.м rприлико.м tnоведе.м раз~овор о .митровачком 
доzађају. Са мном је пошао био г. Куртовић, који је такође имао 
посла (да извини г. Машкова који је тога да:на, у очи Бајрама, не
надно отишао у Солун) и валија, предвиђајући зар о чему сам рад 
био са њим говорити, изгледа ми, намерно је избегавао сваки говор 
о Митровици, те је с тога повео доста жустру препирку са г. Курто
вићем о жени, због које је г. Машков и отишао био у Солун. Ја сам 
једва уграбио прилику, кад ме је питао о здрављу женину, да му 
наговестим, како сам жену довео у Скопље да јој променом одстра
ним мисли од умрлог детета и како .мисли.м, то~а ради, 'Ч.и.м се вра
тим у Приштипу, и'hи са њо.м до Ву'Ч.итриа и Митровице. Хтео сам 
да га ту ухввтим, како бисмо наставили разговор, али се он само 
намрштио, промрмљао нешто, што је има.ло да значи "е па добро" 
и понова се дохватио разговора о г. Машкону, у којем се није уздр
жавао од израза који падају у очи са своје оштрине. Кад сам видео 
да се с валијом не може говорити у том тренутку, ја сам замолио 
г. Куртовића да идемо, и на растанку сам изјавио жаљење, што ми 
тај њихов разговор о предмету, који је у онај мах био за нас безна
чајан, одузео могућност да говорим са Њ. Е. о питањима, која, по 
начину како буду расправљана, могу бити од врло значајних после
дица и о којима нам је подједнака дужност, у интересу доброг су
сетства, водити најозбиљнијега рачуна Валија ми је на то одговорио 
да hемо већ имати прилике о томе да говоримо, али је ту прилику 
сутра дан нисам могао добити, јер је био први дан Бајрама, када је 
он био сав заузет походама, а ја даље нисам могао остати у Скопљу 
због послова у Приштини. 

Да је, међутим, и оно мало ш·то сам успео био казати валији, 

имало прилично ефекта, видео сам по ова два факта: "на повратку 
из Скопља није ме испуштао из вида један нарочити шпијун, који 
ме је допратио до Приштине, а ноћас су прошла за Митровицу два 
батаљона из Солуна, о чијем доласку до недеље није било ни помена. 
Ја нисам у Скопљу пропустио давати тачна обавештења о догађају 
у Митровици и она су морала доhи валији до ушију, заједно са изја
вом, да је дужност српско~ коисула, у случају да се остваре претње 
о покољу које су узбуниле биле цело Косово, да .м,у !први падне ,као 
жртва. 

Још на путу из Скопља за Приштину сазнавао сам за врло не

повољне појаве, а да је стање врло опасно, сведочила ми је препла
шеност коју је издавало лице свију наших људи. У Феризови'hу саз-
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па.м, да су Арбапаси пре.млатили батипа.ма попа Јовапа из Србице, 
кад се враhао из Призрепа у своје село. Прва вест коју сам чуо у 
Приштини била је, да су Арбапаси, дап пре, у селу Ча~лавици, пепуи 
сат од Дриштиие, усред даиа убили пају~ледиије~ сељака у 1ови.м 
страпа.ма Марка Стапковиhа ;и још два Србипа и да су одатле отишли 
у !село iПрејаце да убију опет у~ледио~ до.маћ.ипа Србипа Ђорђа Фи
лић.а, који се спасао слу'чдје.м, што се у то доба није задесио код 
куће. С.мрт Маркова је парочито болпо одјекнула по цело.м Косову. 
јер је 'то био иајбољи, иаји.муhиији и пајотреспији сељак, а пошто 
је била у складу 1са претња.ма .о по-кољу са.мо је још више појачала 
и опа-ко вељи-ки страх, који је ,обладао паши.м ·људи.ма. 

Тек што сам сишао с кола, дошла су ми четири најугледнија 
преставника из обе странке приштевских грађана, међу којима сам 
успео успоставити потпуну слогу, да ми се жале и да се посаветују, 
шта да се ради. Мени је, раз.мишљајуhи раније о то.м, падала иа у.м 
идеја о теље~рафс-ки.м ';Жалба.ма :валијv.. и Султапу, аљи са.м :се плашио 
да и.м 1је отвореио ис-каже.м, :Зиајуhи да )се овдашњи људи нерадо 
излажу неповољностима, који.ма воде ова-кви поступци. Само сам у 
згодним приликама, разговарајући са њима о жртвама, са којима је 
скопчан сваки рад на овако великим задацима, наглашавао ову идеју 
и .би .ми пеобично lм,иљо, кад чух од ова /'Ч,етири rпретставии-ка да 'lf:Y 
дошљи да 1.ме, у и.ме fцело~а ~рађанства, rпитају, одобравам љи, :да такве 
жалбе, усљед посљедњих до~ађаја упуте !Султану и валији. 1 

Ја сам вам, још у њихову присуству, да бих их охрабрио посЈШО 
депешу од 1. П ове садржине: 

"Ситуација све озбиљнија. Зулуми учестали. Наши преплашени 
и вољни да депешама траже заштиту од Султана и валије. Да ли да 
упутим покрет у том правцу. Држим потребно одсудно изјавити 
протес'т у Цариграду против оваког стања и тражити озбиљне мере 
да се несрећа избегне. Вечерас пролазе возом за Мировицу два ба
таљона из Солуна". 

Сличну сам депешу послао и г. Новаковићу, од кога сам прошле 
ноћи добио одговор, да треба упутити народ да се депешама жали 
Султану и валији. 

Јутрос сам ишао у цркву, јер су грађани после службе, имали у 
црквеној згради збор, на коме су имали да се договоре о депешама 
за окје сам им дао ове нацрте: 

1. За Султаиа: 

Наш је положај из дана у дан све гори, живот све тежи. Да нам 
последњи догађаји у овим крајевима не би убили сваку наду на бо
љитэ:к, принуђени с.мо, -као верна цару раја, обратити се, у најду
бо'КОЈ поданич-кој понизности, вашем 1вели'Чанству с .молбом за за
штиту иаших живота /и :имања, кљи'Чуhи: живео наш .милостиви ~о
сподар, Суљтаи АбдуЈl, Ха.мид! 

2. За ваЈ1,ију: 

У последње време су учестали у нашим крајевима догађаји, 
услед којих су нам живот и имања у безпрекидној опасности, те смо 
принуђени, као цару верна раја, узнемирити вашу екселенцију мол-

~ бом за најстроже мере којима би се поправило ово ·стање. 
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Грађани су вољни потписати их и испратити. Данас су их дали 
да се преведу на турски, а сутра ће их потписивати. Исто сам то 
препору1iио да учине Вучитрн, Митровица и Ги.л.апе и када им будем 
јавио, да такве депеше шаљу у Цариград и Скопље. Ја чекам још 
и ваше одобрење, које до овог часа нисам добио, па да упутим људе 
да ове депеше шаљу. Ја нисам пропустио обавестити грађане о по
следицама, којима се излажу, подносећи ове жалбе, с тога сам им 
дао облик блажи него што су они хтели. А кад они од овога не 
одустају и ми морамо би>ги готови, у случају да овај _10крет одобрите, 
помоћи им свима срествима, којима располажемо. За то сам у горњој 
депеши и дао израза уверењу, да би требало одсудно изјавити про

тест у Цариграду против оваког ·стања и тражити озбиљне мере за 
његову поправку. У каком би облику и у ком моменту имао да се 

" учини овај протест, ви ћете то, г. министре, знати много боље да 
оцените. Моја је дужност само скренути вам пажњу на потребу, да 
и тим путем и охрабримо и помогнемо наше сународнике у овим 
странама. Како н.ас се у овим страпама п.л.аше и Турци и Арбапаси, 
како је .ово 'с·гање дојади.л.о свима, па и поштепи.м. Турцима у то.л,икој 
.лtери, ~да жепе fno харем.има изјављују да ·мира пема ~док !Срби ,пе 
дођу да уведу ред; како сви овамо очекују у најближој будућности 
неке судбоносне догађаје, који ће им донети пропаст - држим да 
би било од повољног утицаја, ако би наш протест био исказан у 
облику изјаве, да бисмо појаву покоља којим се прети, морали сма
трати као повод да сам.и спасава.мо своју браћу од обести Арбапаса, 
кад их турска в.л.аст пије у стању да с·пасе. А пошто оваква изјава 
претпоставља готовост да се приме све последице, којима она води, 

Призрен - саборна црква св. Ђорђа 
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ми бисмо морали свим силама радити, да их будемо у стању прими>rи 
с изгледима на успех. 

Ја сам вам, господине министре, још пре два месеца истицао 
потребу да веже.мо питање о арбанаски.м зулу.ми.ма и питање .маhе
донско и да први.м баци.мо, за вре.ме у засенак дру~о. Данас то раде 
Турци: због маћедонског питања покрећу Арбанасе потстичући у 
њима прохтеве због којих наша браћа плаћају својим главама и 
својим имањем. Ако је Митровицу за овај .мах .мимоишла судбина 
Батака, незнатан повод, који је изазвао до~ађај овако крупних после
дица, најочи~ледније представља праву слику стања у овим краје
ви.ма и доказује да може снаhи Вучитрн, Приштину, Пеh или Приз
ре'Н, што је .мимоишло Митровицу. Све зависи од случаја, за који је 
у овим приликама и сувише повода. Срби су овамо на једној страш
ној прекретници: да све изгубе или да све добију. Ако с нашом 
помоћу и не могну, због прилика, које су ван наше власти, све 
добити, без наше помоћи, какво је данашње стање, у опасности су 
да све изгубе. На нама су сад најозбиљније дужности, јер од 'На'Чина 
како буде реше'Но питање о положају Срба па Косову, зависиhе и 
питање о положају Срба на Вардару, без чије доли'Не Србији пе.ма 
право~ живота. Решите л:и се, господине министре, одобрити да иза
зовем покрет у овом правцу, ја вас молим, да, због огромне важности 
овог питања, ставите у покрет све с-на~е којима се може утицати на 
повољно му решење. Ви имате и сувише искуства, стечена у раду 
са Турцима, да они слабо воде рачуна о дипломатским претставкама, 
ако их њихово одбијање не води опасностима, којих се морају пла
шити. 

Митровачки до~ађај не треба да препустимо а да га не експлоа
тишемо у корист наших ранијих рекламација. О'Н је у вези са одлу
ка.ма арба'Наске скупшти-не у Пеhи, о којима сам вам на време слао 
тачне податке. Све што сам могао ја сам чинио: уплашене храбрио, 
несложне сложио и сад су вољни поћи да се жале и готови да приме 
последице. 

Очекујући ваша упуства ја сам слободан обратити вам пажњу 
на мере, које сам вам предлагао још у извештају Пов. N!! 216. и на 
потребу да одмах испратите у Приштину једног свог чиновника, 
кога бих, као вашега повереника, информисао о ситуацији и упо
знао га са другим мерама, које бисмо могли предузети, p-tif. својој 
акцији обезбедимо успех. Добро би било да ми по њему пошљете, 
пошто има laisser-passer, 15-20 наганових револвера да их раздам 
учитељима, кој-и су голих шака, а сваког часа у опасности. 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење 
мог одличног поuгrовања. 
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Краљевско српски Консулат 
Приштина 
Пов. N2 26. У Приштин , 3. фебруара 1899. године 

Господину / 
Господину др Владану Ђорђевићу, председнику Мин. 
савета, мин. иностр. дела, итд. итд. итд. - Београд 

Господине министре председниче, 

У свези са својим данашњим извештајем, част ми је скренути 
вам пажњу на једну потребу, која је по злом мишљењу, у овим 
данима неодложна. 

Живот је наших сународника у овим страна.ма тежак. Вољни 
или 'Невољ'Ни 'rне.мар турских власти да обуздају 1дивљачке прохтеве 
Арба'Наса О'Ни јад'НU, да плаћају свако~а да'На својим zлава.ма и сво
ји.м и.мањи.ма. Да зло избе~'Ну, њи.ма су, у да'Нашњи.м. прилика.ма, 
остала два пута: да се тур"iе или да беже. Пошто прво 'Неће и 'Не 
.мо~у, прихватају се дpyioia. Призре'Нски и пећски са'Нџак су ~овово 
расеље'Ни. Што је још Срба заостало у 'Нез'НаТ'Ни.м оаза.ма, с душо.м 
се бори. На Косову их и.ма 'Нешто више, али ипак .мање 'Не~о што би 
требало да би .мо~ли дати одпора. У Гила'Ну их и.м.а 'Нешто више од 
.м.уха.меда'Наца, а у Прешеву с.м.о у 'Над.моћ'Ној већи'Ни. И кад се иде 
северу од Пећи исти су раз.чери: што даље све је Срба више. Пре.ма 
ово.ме видите, -~осподине .ми'Нистре председ'Ниче, какав је правац 
ширења арба'Наскоz: о'Ни 'Нас, потискујући 'Наш еле.м.е'Нат убиствима 
и расељавањем, опасују дуж целе 'Наше ~ра'Нице. Успеју ли у ово.ме 
са свим, наши.м he народним аспирација.ма бити онда ти.ме задаи 
с.мртни ударац. То Турци З'Нају и с то~а у њихову држању пре.ма 
Арба'Наси.м.а и.м.а пла'На, који је с.миш.ље'Н 'На пашу штету. На ·на.м.а је 
дуж'Ност радити сви.мд сила.м.а да и.м. ко'Нач'Ни успех то~а пла'На осу
јети.мо. 

Од како сам примио дужност српског консула у Приштини нисам 
престајао размишљати о начинима, како би се овоме народу овде 

могло помоћи. Резултате својих посматрања износио сам вам у сво
јим извештајима, који су пуни података, на основу којих можете 
имати верну слику о положају Срба на Косову. На једну вам потребу 
нисам обраћао пажњу, јер сам рад био прво је добро проучити. Ми
тровачки догађај ми је опет свратио на њу пажњу. 

Оставље'Ни без заштите власти, 'Наши су људи упуhе'Ни да се 
бра'Не са.ми од Арба'Наса. Али док су сви Арба'Наси 'Наоружа'Ни, Срби 
су, остављени ZО.//,иХ шака, при.морани да по~ну ~лаву и при.мају 
ударце без отпора, а киње'На без ропота. Ја са.м. и.мао бар стоти'Ну 
с.л,учајева, да су .м,и се људи, кад са.м их кореа што се 'Не бра'Не, 
правдали речи.ма: "Како ће.мо, ~осподи'Не, кад 'Не.ма.мо чи.ме. Набавите 
иа.м. пушке, па ћете видети, хоће ли 'На.м ~лаве скидати без за.м.е'Не". 
Нарочито се 'Пећапци и Призренци ;Жa.rie што ,'Не.мају оружја. "Не 
тражи.мо ва.лt, -~осподине, паре, 'Не~о оружје. Дајте на.м ia да се бра
ии.лю, да не ~и'Не.мо овако у лудо''. Ово Срба што је ocтa.rio у та два 
са'Нџака у очајању је, а све су то крииtи људи и ју'Наци. Срби у 
Ораховцу живе затворе'Ни и .. \Ш већ два, три месеца. Та.мо Арба'Наси 
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не трпе ни власти. Ју'Че су .ми долазили двојица из то~а села, који 
су сира.машни, путоваЈ~и све странпутица.ма, кроз шу.ме и планине, 

да дођу довде: да .ме поздраве и да ,;1ю.л,е за оружје. Пре 10 дана 
испратио са.м једио~а из Ћураковца (пеhске нахије) с надом да hy 
~ледати да их пушка.ма снабде.м. Чувени поп Вукајло из Колашина 
веh је два пута до.л,азио 'К .мени ради то~а. Ми у Колашину и.ма.мо 
у 'КО.Мпа'КТ'НОј .маси о'КО 500 'Чистих српс'Ких до.мова и до 1000 за пуш
'КУ дорас.л,их z.л,ава. 

Арбанаси по себи 'Нису 'Ни'Какви јунаци, а.л,и дрско врше зло'Чине, 
јер не 'Наи.л,азе 'На отпор. То у њих развија рђаве прохтеве, а 'Код 
наших даје .маха сљабодуш'Ности, 'Која је природ'На посљедица стања 
у 'Које.л: су. 

Ја држим, господине министре председниче, да бисмо се ми мо
рали постарати, да овоме народу дотуримо мартинке, које су нам 
још преостале и леже по магацинима. Разлози су за то ови: 

1. Што бисмо нашима дали средства да сами бране живот и 
имање, кад им ту заштиту неће или не може да укаже турска 
власт. 

2. Што бисмо тиме јачали у њима дух отпора, а у исто време и 
уверење да се Србија о њима брине и да не запушта мисао о њихову 
ослобођењу. 

3. Што бисмо тиме створили могућност за непрестане догађаје, 
којима бисмо могли поткрепљавати наше рекламације у Цариграду. 

4. Што бисмо могли и сами изазвати догађаје већега замашаја, 
ако би нам било потребно приморати дипломацију великих сила, 
да скрену пажњу на положај наших сународника, или ако би нам 
била потребно уцењивати попустљивост Турака у питањима пропа
ганде и најзад, 

5. Што је Црна Гора, као што сам вам већ јавио у извештају 
ПП. бр. 5. наоружала Србе из пограничних јој места, те би се свет 
из Пећи и Призрена, Колашина, од нас одбијен, могао њој обратити . 
.Јуче ми причаше један учитељ из Призрена, како је тамо поп 
Вукајло из Колашина говорио, кад се повела реч о оружју: "Ако 
'Неt.М. ia не да Србија, даhе ia Црна Гора". А у Призрену има људи 
- и то су најодсуднији противници Њ. Високопреосвештенства -
који радо распростиру оваке идеје. 

Ако бисте, господине министре председниче, признали потребу 
и оправданост предлога, да овоме народу раздаl\Ю оружје, ја бих вас 

молио, да вашем поверенику, ако се одазовете моме предлогу у да

нашњем извештају Пов. бр. 27. поред осталога, саопштим начин на 
који би се овај предлог могао извести, а да не компромитујемо пра
вилност наших суседних односа са Турском. 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење 
мог одличног поштовања. 
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Консул, \ 
Свет. Ст. Си.м,иh 



Срби са Косова йишу сулшану 1899. године: ако 

нас ши пе зашшишиш, нама ойсшанка на Косову 

нема 

Ваше Величанство, премилостиви господару, 

Велика нас невоља нагони да се, као верне раје, обратимо теби, 
своме владару са најпонизнијом поданичком молбом да нас саслу
шаш, јер си премилостив и да нам невољама лека нађеш, јер си 
свемоћан. 

Наше је стање несносно, а живот нам је у њему врло тежак. 

Задржавали смо се, да теби - своме љубљеном господару - не 
досађујемо својим тужбама, јер се непрестано надасмо да ће и за 
нас, твоје верне поданике, настати једном бољи дани, да ће нестати 
узроци, који изазивају ово стање. 

Међутим, чести догађаји, који учесташе последњих дана у на
шим крајевима, уверише да стање не иде на боље, него обратно на 
горе, и да су нам у изгледу још већа зла од оних, која трпесмо и 
трпимо. Да не бисмо изгубили сваку наду на бољитак, усудисмо се 
напустити своју досадашњу повученост и обратити се вашем вели
чанству, своме премилостивоме господару и најпонизнијом пода

ничком молбом за помоћ. 
Какве су данас прилике у овим крајевима, нама Србима на 

Косову нема опстанка, ако се ваше величанство, сажаливши се на 
патње својих верних поданика, не одазове овој нашој молби. И ако 
тачно и савесно одговарамо свима дужностима и обавезама верних 
поданика вашега величанства, са нама опет не поступају онако, како 
правда захтева, они којима је позив бранити нас од свакога зла и 
напасти. И само се за то број зала толико увећао, да су нам живот 
и имање у беспрекидној опасности од рђавих људи. Који хоће да 
сачува живот, напушта имање и бежи; коме је мило своје огњиште, 
изложен је сваког часа опасности да изгуби главу. И ие.ма дана, а 
да се 'Не 'Ч,ују жал,ос'Ни ~ласови о убистви.ма, пља'Ч,ка.ма, оти.м,а'Ч,ина.ма, 
уцена.ма, сра.моhењу жена и девојака, итд. Ову општу несигурност 
чини још опаснијом немар позваних чинилаца да се злочинци хва
тају и кажњавају. А бива случајева по којима изгледа као да се 
свакима још и повлађује. И зато су они дрски, јер их од злих дела 
не уздржава страх, да ће бити кажњени. 

Ми овде истиче.мо са.мо 'Најтежа зла - неси~урност, свевласт 
рђавих људи и немоћ или немар оних, којима је ду~ност да чувају 
јавни поредак. А осим ових има и доста других невоља од којих 

347 • 



1 1 

патимо и због којих је у нашим крајевима у свима радњама завладао 
застој и мртвило. 

Вама величанство, у вашим је рукама власт, а ви имате и моћ 
да овом злу станете на пут и да нас, своје верне поданике, спасете 

ових невоља, које чине да нам је стање несносно, а живот горак. 
Зато најпонизније и у највећој поданичкој верности, молимо ваше 
величанство, да се смилује на ово наше бедно стање и учини крај 
томе злу. 

Ми пе тражимо мно~о: желели бис.мо само да на.м се живот и 
имање обезбеде и да смо слободни у својим радња.ма, како бисмо 
испуњени љубављу према своме премилостивоме господару, могли 
с пуним срцем и искреним одушевљењем увек клица ти: Да живи 

његово величанство наш узвишени и премилостиви господар Султан 
Абдул Хамид Хан П! 

7. фебруара 1899. г. 
у Приштини (М. П.) 

П. Харитон Милошевић, с. р. 
П. Станоје Рашић, с. р. 
П. Јосиф Спасић, с. р. 
Благоје Јовић, с. р. 
Таче Несторовић, с. р. 
Манојло Филиповић, с. р. 

Јова Потић, с. р. 
Никола Костић, с. р. 
Дена Столић, с. р. 
Филип Ј оргаћиевић, с. р. 
Стева Х. Арсић, с. р. 
Трајко Николић, с. р. 
Спира Аксентић, с. р. 
Риста Васић, с. р. 
Трајко Кости, с. р. 
Ж. С. Дебељковић, с. р. 
Стојко Ђ. Прљинчевић, с. р. 
Пота Аксентић, с. р. 
Петар Ђорђевић, с. р. 
Илија Јовановић, с. р. 

Илија Панић, с. р. 
Стеван Зафировић, с. р. 
Танаско Аксић-Челић, с. р. 
Стојан Дикић, с. р. 
Коста Настић, с. р. 
Таце Поповић, с. р. 
Х. Димитрије Х. Михаило-

вић, с. р. 
Коста Гапић, с. р. 
Недељко Нешић, с. р. 
Антоније Станимировић, с. р. 
Јован Симеоновић, с .. р. 
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Ваши верни поданици: 
Прота Стеван, Костиh, с. р. 

Зафир Денић, с. р. 
Гата Милошевић, с. р. 
Дана Здравковић, с. р. 
Анта Митић, с. р. 
Стојан Бојковић, с. р. 
Пота Нићић, с. р. 
Ђора Ристић, с. р. 
Бојко Илић, с. р. 

Таса Крстић, с. р. 
Зафир Милетић, с. р. 
Живко Јоксимовић, с. р. 
Коста Јовановић, с. р. 
Трајко Мирић, с. р. 
Тома Ђурђевић, с. р. 

Пана Аксентић, с. р. 
Јован Толић, с. р. 
Апостол Костић, с. р. 
Мира Никочетовић, с. р. 
Станоје Недељковић, с. р. 
Стојан Лазић, с. р. 
Зафир Групчетовић, с. р. 
Стеван Марковић, с. р. Ј 
Живко Х. Трајковић, с. р. 
Танаско Милић, с. р. 
Живко Арсић, с. р. 
Коста Шкуртић, с. р. 
Стефан Симић, с. р. 
Јован Јоксимовић, с. р. 
Станоје Спасић, с. р. 
Димитрије Крстић, с. р. 
Коста 
Зафир 



О двадесеш и чеитри зулума који су Арбанаси 

учинили пад Србима иа Косову у шоку само два 

месеца 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 
Пов. NQ 43. У Приштини, 14. фебруара 1899. године 

Господину Сими Лозанићу, мин. народ. привреде, 
заступ. мин. ин. дела, итд. итд. итд. - Београд 

Господине министре, 

У свези мојих ранијих извештаја о зулумима, који се врше над 
нашим сународницима у овим крајевима, част ми је послати вам и 
ове, за које сам сам сазнао у току прошла два месеца: 

1. 7. децембра пр ош. г. у вече пошао је био Живко Стевановић 
лебар у Приштини из своје радње, која се налази у најживљој 
улици Приштине својој кући. Дошавши до општинске куће (Беле
дије) у истој улици, буде нападнут од стране Халил-ефендије, бати
ном и сам не знајући ни данас узрок томе. Ваља напоменути да је 
именовани Халил наставник у овд. турској гимназији (руждији) и 
да се ово све десило на најживљем раскршћу саме вароши, пред 
самом општинском кућом и жандармерском караулом, где су били 
заптије. Да Живку не притрча у помоћ Велија бозаџија, који има 
радњу у близини, ко зна како би Живко прошао. 

2. На путу из села Чаглавице, сат удаљеног од Приштине, за 
у своје село звано Лапље Село, ишао је својој кући Смиљан Драго
вачки, враћајући се са пазара у Приштини, на коме је продао три 
своја вола. Није му треба.ло ни пола часа па да стигне својој кући, 
кад га нападоше три Арбанаса, у намери да му отму добивени новац 
од продатих волова. Смиљан повика за помоћ и неколико му сељака 
прискочише у помоћ 11·· једнога од нападача избише. Одмах по овоме 
долети чауш у село /и поче претити сељанима бојем и затвором, 
осуђујући их како су се усудили "да бију Турке на царској џади". 
Сем овога стрпа Китана и Илију, браћу Чачиће, који притекоше 
Смиљану у помоћ у затвор у Приштину, где још леже. Сада пак 
Арбанаси из села Робовца, обећавши дати три лире ономе, који 
убије ма кога Лапљеселца, те овима тако спречише одлазак у Неро
димље ради млевења жита. 
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3. Трајку Стојановићу, чивчији у Бабља'Ку иа Косову, дође 
ње~ов aia из Буда'Кова и ту 'Код ње~а руча. Пос.л,е руч'Ка диже се 
aia, узјаиу коња и шеилука ради опа.л,и једаи метак у ~о.милу Арба
наса, што стајаху поред о~раде Трај'КоВе, па ободе 'КОЊа и оде. На 
пуцањ дође власт и Трајка, ни крива ни дужна одведе у затвор, 
у коме је лежао на правди бога читав месец дана. Узалуд беху 
сељани покушавали да невиност Трајкову - који ни пушке нема -
у овоме случају докажу. 

4. Ислам Бусија из Ливоча, познати зликовац, заробио је три 
младића при пецању рибе и то: Ману, сина Трифуна Петровића, 
Максима, његовог брата од стрица, и момка Трифунова, а све из Цер
нице гиланске нахије. Када их је довео до Качаничке клисуре, ту 
пусти момка да јави родитељима, да му пошљу за откуп синова 
60 лира. Очеви ових младића, одмах су се жалили валији, који их 
упути власти гиланској с налогом да им се изда 60 лира. Власт им 
паре неда, већ тражи њихову земљу у залогу и на томе и сад стоји. 
Из овога случаја види се да се ни наређења валијина не извршују. 

5. Ша'hир Копран из Робовца сазидао је себи 'Ку.л,у, ~рађам и 
оста.л,и.м, .материја.л,о.м, узетим од Срба из Ка.менице, Гоzо.л,оваца и 
Робовца, који су му поред ово~а још и ку.л,учи.л,и. 

6. Њуха из Бусовате, који је прошле године убио Сенту из 
Ајновца, тражи од жене му Софке, Ћерке Митра Пауновића, 4 лире 
турске. 

7. Мртеза Пелић из Новог Села, пећске нахије, толико је узне
миривао кулуком и глобљењем Вучу Марковића из села Сиге, да се 
овај са својом породицом морао иселити у Бело Поље. И ако му је 
заоставшу земљу и сво имање у вредности 12.000 гроша себи при
својио, није му дао мира ни у новој кућ.и, него га је напао у цељи 
да га убије, па како му ово не испаде за руком, узео је 4 последње 
му краве. 

8. Рустем Османовић-Малић, са својим суседом из Мушетишта, 
а у друштву са Муслијом Барјактаревићем из Будакова, доведоше 
у своју кућу, која је у самоме селу: Милосава Јанићијевића, Ста
ноја Бојковића, Спасу Станисављевића и Миленка Добросављевиhа 
са сином Стеваном. Прво су их истукли, па затим опљачкали и то: 

прву двојицу са 315 гроша, другу двојицу са 400 гроша и Миленк~ 
са 500 гр. После су их испратили на пола пута, шибајући И'I;- успут. 

9. Прошле ~одине је з.л,оz.л,асни Дим Бурјап из Бабља'Ка, украо 
је угледноме домаћину Марку Станковићу из Чаглавице на Косову 
70 оваца, па је по тужби овога морао исте вратити и још положити 
казне 25 лира. Нудио је више пута поменутог Марка на мирење с 
условом, да му се врате оних 25 датих лира. Марко је пристао, 
но с тим, да му он дође кући, јамчећи лично за његов живот. На ово 
Дин не хтеде пристати, претпостављајући ноћни напад на Маркову 
кућу. И заиста 31. прош. м. дошао је у Чаглавицу и то право у кућу 
Маркову, где овога затече у тору око спремања соли за стоку, која 
је требала доћи са поља. Чим га Дим спази, опали са својим друш
твом плотун и уби га на место. Поред њега убише још и 2 младића, 
који су били дошли до Марка да се о нечему споразуму. Сина Мар
кова је један пуки случај спасао од сигурне смрти, јер врата су од 
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тора пала нањ и покрила га, те је Дин мислио да је мртав. После 

овога извршенога убијства отишла је ова разбојничка чета у оближ
ње село Прејање у намери да убију Ђоку Филић.а, но како су погре
шили кућу и дошли код другог Ђорђа, то се задоволише са хлебом 
и сиром и одоше, казавши да су они убице Маркове и нека ово саоп

шти и самоме мутесарифу. Марка жали сво Косово, јер је био првак 
његов. 

10. У Пожарану, гиланске нахије, убио је неки Селиман Мисам 
пре 2-3 године Ивка из истог села, а за тим је сам себи дошао 
главе, јер га убише други Арбанаси. Сад Реџеп, брат Селиманов, 
приморао је Спасу, сина Ивковог, да од обора направе хан у коме 
заједнички раде. И тако сад Спаса ради, плаћа данак на све, а Реџеп 
прима само паре. Спаси не даје ништа од добитка и ужива. Тужити 
се не помаже. 

11. Исти Реџеп присвојио је себи ливаду од Јована Живковића, 
те и овај на суво плаћа данак. 

12. 18. прош. м. убили су Арбанаси Величка Радишевић.а из 
Пољана, пећске нахије, кад је пошао био у село Исток, да меље 
жито. 

13. 24. пр. м. Кориман Осман Јузбашић из Вучитрна избио је 
на мртво име Цвеју Гвозде Којића, хлебара, што му овај није дао 
одмах, чим му је затражио ватре. Тужбе нису имале утицаја. 

14. У Вучитрну је познат као велики зликовац неки Абдурахман 
Мунишевић, који је много зла починио Србима, а једнога и ножем 
убио. Исљахат га је држао затворена недељу дана, па га, на заузи
мање мухамеданаца опет пу~тио. Општина се жалила ва лиј и, од 

кога је дошла наредба да се Абдурахман одмах затвори, а тужиоци 
узму на испит. Тужиоци су поновили и кајмакаму што су изнели 
валији, али је Абдурахман остао у слободи. 

15. Адем Заим Шаљанин из ђ:ећи истукао Глигорија Петровића 
механџију, што му није имао дати 6 белих меџедија, чим му је 
затражио. 

16. У Вучитрну су зликовци отели маха, јер је власт према 
њима немоћна. У јануару су опљачкали Данчу Микића, на повратку 
му из Митровице за Вучитун и отели му једина два черека, што 
их је имао. Опљачкан је у исто доба и један сиромах рибар Миленко 
Бабамусић, коме су отели сву ухваћену рибу. - 9. јануара опљачкан 
је Миленко К. Влајић, опанчар на повратку из Митровице, у бли
зини железничке станице, где увек има заптија, који му нису хтели 
притећи у помоћ, кад их је за њу молио. Узето је сиромаху опанака 
у вредности 500 гроша. Пре овога су на истоме путу, на мртво име 
испребијали и опљачкали Стевана А. Студића, коме жалбе нису 
помогле. 

17. Све су радње у Вучитрну биле затворене, па чак и механе, 
те тако сопственици ових, поред тога, што су изложени зулумима, 

трпе оскудицу. Власт је за ово узела разлог, што се ђаја боји, да 
од ових радња почем су у махали, не буде како зло Србима, али то 
није никако основано. 

18. Убијен је на путу Феризовић-Призрен, близу села Црни
љева Лука Јанчевић. 
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19. 3. фебруара т. г. дошли су у кућу Стојка Добросављевић.а у 
Вичи: Хајдар Ћор из Бајнице, Ахмет Бафтија из Раке, Метуш-Емин 
из Гачке, Рустем Саид и Џемаил Илијас из Коштањева, те ручали 
и вечерали. Сутра дан изјутра пошли су no селу, пијанчили у некој 
механи српској бесплатно, па пошто су се опили, позваше Стојка 
и потраже му 6000 гроша, и ако им овај не дугује ништа. Како се 
С1ојко устезао, то га они затворе у подруму, одакле се једва спасе, 
положивши им 5 лира. - После тога се упуте ови зликовци Ради
воју Спасићу у цељи глобе, а једино за то, што је пас овога пре 
неколико дана лајао на њих, кад су ови поред куће Радивојеве 
пролазили и том приликом једнога од њих ујео. Сиромах Радивоје 
да би кх се отресао даде им 300 гроша пара. 

19. 18. јануара, Неша Вулић из села Ђураковца, пећске нахије, 
ради одбране своје части и живота, ранио је два мухаџира из Жече, 
па бојећи се освете напустио је са својом породицом кућу и отишао. 
Чи.м је 'Куhа остала усамљеnа, naipny Арбашzси na пља'Ч'Ку. Сам 
Фета Кабаш из исто~ села узео је 3 пара волова, 40 оваца, 27 ~рла 
~оведи, -коња, -кобилу, 45 -коза, 10 товара пшеnице, 4 је'Ч.ма, 3 ражи, 
1 ОО о-ка соли, 1 ОО о-ка пасуља, 20 -кола cena, 8 'Каца разnе вели'Чине 
сира и с-корупа, сво имање, једnом ре'Чи све од вери~е до пса. 

20. Поп Јован Костић, парох Србички пошао је 26. пр. м. из 
конака своје парохијалне цркве у Србици (где је ноћио) у село 
Смаћ, да чита једној баки. На самоме путу, а у непосредној близини 
гробља смаћског, нападну га три зликовца и почеше га тући и ножем 
масакрирати. Кундацима су га готово премлатили, а доњу вилицу 
с места избили, па држећи да је умро, оставе га и оду. После једно 
два сата наиђу на њега два сељака из Лешана, од којих је један 
пошао по њега да га зове ради опела његовој жени, а други носио 
сламу у Призрен ради продаје. Видевши поп Јована у тако бедноме 
стању, натоваре га на коња и однесу у село Србицу и сместе га код 
неког Андрије. Брат попов Илија одмах достави суду овај случај, 
те овај нареди, да се поп Јован пренесе у Призрен ради лекарског 
прегледа. Ту је и умро сирома поп Јован после 4-дневног тешког 
боловања, не јевши и не зборећи ништа 30. пр. м. и сахрањен са 
великим почастима у цркви св. Ђорђа у Призрену. 

21. 28. пр. м. погинуо је у манастиру Девичу слуга, по имену 
Лука, који послужује бесплатно тај манастир близу 13 година. ТСЈГЗ: 
дана је убијени Лука довлачио дрва из шуме. Кад је растоварио 

1трећа кола, сео је да се одмори и да оправи опанке. У то му се 
приближи Беслим Ајетовић, сиnовац Фете Бајрамовића, војводе де
ВU'Ч'КО~ и без и-ка-ква повода опали нањ из .мартиn-ке те ia na .место 
убије. Ђаци, који су у то време били у школи, на пуцањ пушке, 
истрче напоље и кад видеше Луку мртва, јаве игуману, који потрчи 
к убијеноме. Беслим је мирно ишао својој кући, као да није ништа 
учинио. Кад су га запитали: "шта уради?" - с почетка је одрицао 
да га је он убио и после је признао, наводећи као узрок, што се нањ 
Лука једном бацио каменом да га - "убије". О овом убиству власт 
ништа не зна, игуман за живу главу не сме да се јави пред влашћу 
као тужилац - јер за Дреnицу власти ne постоје, па би после стра
дао и са.м он и .манастир, -који су Арбаnаси досад приличnо чували. 
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22. У среду 3. ов. м. пуцао је непознат један зликовац на српску 

школу у Пећи, баш кад су учитељи ушли из дворишта у кући. 

23. У четвртак 4. ов. м. убили су Арбанаси Луку Томића, Ђако
вица, на путу из Ђаковице за у Пећ. (тамо у пећском крају је права 
анархија). На са.м да'Н Бајра.ма побили су се сами Арба'Наси у џамији, 
~де су дошли да клањају и том је прилико.м пало 9 душа мртвих. 
После су, хад су приспели Арба'Наси из околних села, умирили се 
и по пресуди ових, по зак.апу Леке Дукађи'Нuр, закљаљи су 7 волова 
тако, да је 'На сваку кућу дошло по 6 ока). 

24. По извештају од 5. ов. м. у Пећи су се у седници договарали, 
да оборе ново-отворене српске школе (има их две у пећскоме крају), 
на што су други одговорили да треба прво срушити Призренску 
богословију и латинску цркву у селу Злокућанима. Пре два дана 
пак дођоше два сељака из села Кијева, да се жале како Арбанаси 
хоће да им затворе школе ·.и за то прете учитељу и свештенику, 

уцењују их, туку, па су најзад, пре 8 дана, спремили· бусију из које 
су пуцали на цркву и школу у Долцу, која је заједничка за неколико 
околних села. О овоме случају шаљем засебан извештај (Пов. бр. 41). 

Изволите примити, господине министре, уверење о мом одлич-

ном поштовању. 

АС - МИД ПО - А/3 - 189!:1. 

23 

Консул, 
Свет. Ст. Симић 
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Срби из Колашина (косовског), зашим из 

Вучишрна и Мишровице (косовске) обраћају 

се сулШану и моле га да их зашшиши од насиља 

Арбанаса 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 
Пов. N2 35. У Приштини, 19. фебруара 1899. године 

Господину Сими Лозанићу, министру народне привреде, 
За<;тупнику министра иностр. дела - Београд 

Господине министре, 

У прилогу под /3 част ми је послати вам у препису жалбе, 
којима су се обратиле Султану општине: Митровичка, Вучитрнска 
и део Колашин. Кроз неколико дана отиhиhе сличне жалбе и од 
стране општине Гиланске, народа са Косова и из жупе Сириниh. 

Примите, \господине министре, уверење о мом најодличнијем 

поштовању. 

Препис 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 

Ваше царско величанство, премилостиви господару! 

Веран и одан вашем величанству, српски народ, који у овим 
крајевима ваше светле царевине живи, пун је наде у ваше очинско 
старање за свој опстанак и напредак, свакад је тачно и верно испу
њавао све дужности, јер је уверен, да fie само тиме милост вашег 
величанства бити над нама трајна и онда се можемо слободно нази
вати: достојни синови светле и моћне ваше царевине, где по наре
ђењу ваше велике милости може сваки веран и одан поданик, ма 
које вере и народности био, живети слободно на свом благостању. 

Но на жалост нашу, има у овим крајевима ваше светле царевине, 
људи такви, који не озбируfiи се на та наређења вашег величанства, 
но нас јадне ни криве ни дужне, муче, гоне, убијају, како би што 

~ пре нас уништили са овога света. 
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" 

Да не би вашем величанству, својим жалбама на досади били, 
ми смо се уздржавали, јер смо уверени, да су све невоље пролазне, 
а да је само милост вашег величанства трајна. Али како нас у 
последње време почеше све веће и веће несреће сналазити у рђавих 
и несносних људи, које нас испуњују, страхом за нашу личну и 
имовну безбедност, тај је страх за нас у толико већи, што не видимо 
да се такви несносни људи кажњавају, но им се оставља на вољу, 

да од јадне раје раде што ко хоће. 
Да би се јадни једном за свакад ослободили о.тх мука и не

сносног за нас стања нама још остаје једина нада на милост вашега 

величанства, да нас својом моћном руком, ослободи од ових врло 
тешких мука и несрећа за наш живот. 

Уздајући се у безграничну милост вашег величанства, надамо се, 
да Ће се ваше величанство смиловати на нас јадне и упропашћене 
своје верне и одане поданике ових крајева, који из дубине душе 
кличу: --

)Кивео 'НaUL премилостиви ~осподар, ње~ово царско величанство 
султан Абдул Ха.мид! 

У Колашину (срез Митровица) 13. фебруара 1899. г. 

Долазе општински печати 13 села у Колашину. 

Поп Ву?Шјло Божовиh, с. р. 

Препис 

Ваше царско величанство, премилостиви господару, 

Српски народ у овим крајевима ваше славне царевине, пун 
поуздања у ваше очинско старање за његово добро и напредак увек 
је вољно-радо испуњавао све дужности верне и вашем величанству 

одане раје; као верни поданици, ми смо били уверени, да ћемо се 
тачно и вољно вршећи све те дужности, најпоузданије показати се 
достојни високе царске милости, којима ваше величанство као добар 
и милостив отац увек обасипало своје поданике. И кад су нас невоље 
какве почеле притискивати, ми смо се уздржавали, да својим жал
бама не досађујемо вашем величанству, јер смо знали да су невоље 
пролазне, а да је само милост вашег величанство трајна. 

Али се у последње доба почеше све чешће збивати у нашим 
крајевима догађаји, који нас испуњују страхом за нашу личну и 

имовну безбедност. Тај је наш страх толико већи и оправданији, 
што не видимо да се зли људи гоне и кажњавају, те да их страх 
од казне, кад немају страха од бога, уздржи од рђавих дела. 

Наш је положај услед тога, сваким даном све тежи, а живот 
све несноснији, јер живимо у непрестаном страху. 

Да нас не би издала нада на поправку овог несносног стања, 
нама је остало још једино уздање, да Ће нас ваше величанство, 
чијој милости нема граница узети у заштиту. 
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И ми се, принуђени крајном невољом, за ту заштиту обраћамо 

вашем величанству, јер смо уверени, познавајући безграничну вашу 
доброту да нећете одрећи своју помоћ вашим верним и оданим 
поданицима, који из дубине душе кличу: 

Живео наш извишени 
султан Абдул Хамид! 

господар његово царско величанство 

Вучитрн 
14. фебруара 1899. 
(М. печата црквеног) 

(М. печата црквене општине) 

Јоргаћије Ђ. Ћамиловић, с. р. 
Фића А. Елезовић, с. р. 
Трајко М. Унић, с. р. 

Јевтимије Г. Којић 
Коста Живић, с. р. 
Јанко Радивојевић, с. р. 

Х. Данило свештеник иконом 
Фртунић, с. р. 
Давид М. Парлић, парох при

лушки, с. р. 

(М. П.) Епитроп Мимитр. М. Еле-
зовић, с. р. 

Јован Стева с. р. (М. П.) 

Гвозда Димитријевић, с. р. 
Јован Јанчетовић, с. р. 
Арса Миленковић, с. р. 
Цветан Петковић, мутавџија, с. р. 

Живко П. Баичић, с. р. 
Симеон П. Студић, с. р. 
Јосиф Ћамиловић, с. р. 
Гаћа Мугановић, с. р. 

Михаило Илић, с. р. 
Аксентије Костић, с. р. 
Петар Костић, с. р. 
Станимир Грбановић, с. р. 
Лазар Аксентијевић, с. р. 
Аксентије Чкворић, с. р. 
Светозар Д. Елезовић, с. р. 
Урош Б. Елезовић, с. р. 
Јевђа Мурганић, с. р. 
Милосав Л. Маљок, с. р. 
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Председник Вучитрнске 
општине 

Јереј МиЈ/,осав Ф. ПapJ1,uh, с. р. 

Чланови: 

Славко Деспотовић, с. р. 
Спира Л. Маљак, с. р. 
Јован Димитријевић, с. р. 
Риста Анђелковић, с. р. 
Живко Петковић, с. р. 
Сава Данчетовић, с. р. 
Ставра Николић, с. р. 
Акса Гаћа, с. р. 
Јован Данче, с. р. (М. П.) 
Апостол Аксић, с. р. 
Матош Д. Топличић, с. р. 
Трајко Димић, с. р. 
Тоза Давић, с. р. 
Динка К. Влаић, с. р. 
Акса А. Елезовић, с. р. 
Јевта Милетић, с. р. 
Димитр. Живковић, с. р. 
Апостол Костић, с. р. 
С. Јован Минић, с. р. 
Атанаска Матошевић, с. р. 
Ленпа Здравко, с. р. 
Тона Петковић, с. р. 

Гапа Ђорђевић, с. р. '" 
Мита Анђелков, с. р. 
Јован Милић, с. р. 

Трифун Младеновић, с. р. 
Ђорђе Карљигачанин, с. р. 
Јанко Лазаревић, с. р. 
Ленка Ђурђевић, с. р. 
Коста Ездић, с. р. 
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Препис 

Ваше царско величанство! 

Премилостиви и преузвишени господару! 

Срби грађани вароши Митровице у Косовском вилајету ваше 
славне царевине у највећој својој понизности подносе вашем цар
~ком величанству следећу молбу. 

Као верни поданици вашег царског величанства, ми се у свему 
покоравамо наредбама и законима ваше високе владе и од вајкада 
смо тачно и савесно испуњавали све дужности верне и вашем вели

qанству одане раје. Пуни поуздања у ваше очинско старање за 
наш бољитак и напредак, ми смо били уверени, да ћемо се само 
тако показати достојни ваше царске милости ако вољно и радо 

вршимо све оне дужности, које закони и интереси наше миле отаџ

бине налажу свима верним поданицима вашег царског величанства. 
Као такви, ми смо увек рачунали на вашу превелику милост, којом 
је ваше величанство обасипало све своје верне поданике без раз
лике вере и народности. 

Од неког пак доба почеше нас сналазити и неке невоље, које 
смо ми ипак Ћутећи подносили, не хотећи да вашем величанству 

досађујемо жалбама, јер, уверени у вашу превелику милост и очин

ско старање за све своје верне поданике, надали смо се, да ће и те 
невоље проћи. Али, у последње време невоље нам се умножише 
и све већма и већма у овим крајевима ваше славне царевине учес

таше неповољни неки догађаји, који су нас веома заплашили и 

довели скоро до очајања, јер осећамо на сваком кораку, да је у 
питању наша лична и имовна безбедност. И наш страх није без 
оправдања, јер људи, који чине зла, не гоне се и не кажњавају, 
те тако остају им одрешене руке, да још већа зла чине. Најновији 
догађај, који се овде десио у очи 27. јануара т. г. и који нам је још 
већи страх нанео, проузроковали су ни од чега и без икаквог повода 
такви неки људи, који су такође остали некажњени и, разуме се, 

слободни да и даље терају у том правцу. Услед тога ми смо у вели
ком страху и положај нам је сваким даном све тежи и тежи. 

Принуђени тако крајњим невољама, ми се усуђујемо замолити 
ваше царско величанство, да нас као своје верне поданике, као 

добру своју децу благоизволи узети у заштиту. Ваша је милост 
бескрајна, ваша је доброта безгранична и ми смо у пуној нади, да 
ћете благоизволети пружити вашу моћну и силну руку и зашти

тити од самовоље појединаца ваше верне и одане поданике, који 
једнако и из свег срца моле бога за дуг живот и крепко здравље 
вашег царскэг величанства, нашег премилостивог и преузвишеног 

господара Абдул Хамид Хана. 

15. фебруара 1899. г. 
У Митровици 

Деловођа општине: 
Дан,ило Катан,иh, с. р. 

(М. печата црквене општине) 

Вишег царског величанства 

најпонизнији верни поданици 

Председник општине, 
Прото Јован, Си.миh, с. р. 
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Чланови општине: 
Михаило Ј евтиh, с. р. 
Јака Ф. Х. Јакић, с. р. 
Михаил Денић, с. р. 
Мина Даниловић, с. р. 

Грађани вароши Митровице: 
Атан. Јосифов. с. р. 
Живко Попадић и синови, с. р. 
Милутин Стерђевић, с. р. 

Коста Јанић, с. р. 
Ђорђе Часић, с. р. 
Јово М. Даниловић, с. р. 
Симијон С. Милић, с. р. 
Глигорије Николић, с. р. 
Јеротије Икић, с. р. 
Илија Поповић, с. р. 

АС - МИД ПО - А/21 - 1899. 
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Јеротије Ристић, с. р. 
Пера Ђокић, с. р. 
Сима Ничин, с. р. 
Стефа Перић, с. р. 
Пера Лукић, с. р. 
Алекса Јордановић, с. р. 
Витко Аритоновић, с. р. 
Сава Јеремић, с. р. 
Риста Стојановић, с. р. 
Рака Крстић, с. р. 
Александар Николић, с. р. 
Риста Дамјан, с. р. 



Турска сйрема реформе у евройским областима 

царе Шва 

Краљевско Посланство Србије 
Пов. Бр. 248. Цариград, 20.' фебруара 1899. 

Господину др Владану Ђорђевићу, председнику 
Мин. савета, мин. ин. дела - Београд 

Господине минис•гре председниче, 

Још од јесенас говорило се овде много о намерама султановим 

да изда неке реформе и да предузме неке мере за сигурност својих 
поданика у европским областима. О овоме се говорити почело из 
два повода, најпре због тога што је свршеrак Критског питања по
кретао разговоре, жеље и агитације о реформама у Македонији, а 
после због тога што смо ми тражили истрагу арбанаских насиља, 
а султап је рад био да .мера.ма будућ.пости па тој страпи забашури 
што је досад било. 

У вези с тиме најновији кораци амбасадора руског и аустриског 
код султана у заштиту хришћана, убрзали су те раније спремане 
предлоге и турски листови од пре дан два донели су саопштења која 
треба да су те толико, очекиване и обећаване реформе или мере 
сигурности. У прилогу част ми је послати вам та саопштења турских 
листова онако како су их донеле овдашње француске новине од 
синоћ и прексиноћ. Под I је општи распис валијама царства, а под 
П је само европским валијама и то је главни акт који треба да умири 
и задовољи све!! 

Турски лист "Сабах" нарочитим чланком преузноси ову нај
новију меру, истичући како само пакосници проносе по свету из
мишљотине као да тобоже народности европске Турске једне с 
другом не живе у миру, показујући тиме, индиректним начином 
прави повод најновијих мера. 

Што се нас тиче, ми можемо напред знати да ће све бити као 
што је и досад било. 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење о 
мом високом поштовању. 

Ст. Нова'Ковиh 

АС - МИД ПО - А/3 - 1899. 
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Конзул йришшински досшавља информације срйској 

влади у Београду о сшању на Косову 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 
Пов. N!! 28. У Приштини, 5. фебруара 1899. године 

Господину др Владану Ђорђевићу, председнику Мин. савета, 
мин. иностр. дела, итд. итд. итд. - Београд 

Господине министре председниче, 

Стање је у овим странама непроменљиво, јер нису уклоњени 
узроци који га чине за наше сународнике несносним. А докле год 
оно траје, овакво какво је, и докле rод Арбанаси буду овако распо
ложени, као што су данас, нашим сународницима не само нема бо
љитка, него су шта више непрестано пред изгледима, I<оји их морају 
испуњавати страхом да их не снађе судбина Батака, која је случајно 
мимоишла Митровицу. Ми с тога морамо бити на опрези и готови 
да примамо последице догађаја, који се могу изненадно појавити. 

Као што сам вам имао част јавити у извештају Пов. бр. 27, 
народ је вољан учинити што до њега стоји. - Жалити се непо
средно Султану. Ја само чекам ваше одобрење, па да их упутим да 
такве жалбе пишу. Како га, ево већ трећи дан, нисам добио, поста
рао сам се, сазпати, 1шко ~.1~авнији Турv,и мисле о овој ситуацији. 

Једни међу њима увиђају да овакво стање води пропасти, те ia 
с то~а и са.ми осуђују. Једап од овдашњих ~лавнијих Турака, који 
и.ма везе са околном Султановом, водио је о ситуацији раз~овор са 
једним од нају~леднијих овдашњих Срба, који је мој повереник. 
Исповедио .му је да је доиста врло тежак по.яожај Срба, да ово з.яо 
стање не .може царевини донети никаква добра и да и сам цар .мора 

бити ожа.яошhе'Н, кад сазна шта се све овде ради. Окривљавао је 

мутесарифа и валију и причао је, како је сам о свему писао својим 
пријатељима у Цариграду, па је додао, како би и Срби требали да 
се туже Султану, али не депешама, него писмима, која би требало 
слати из Велеса или из Солуна. Чак је препоручивао моме повере

нику, да се споразуме са нашим првацима у Приmтини о томе, 
:<>- обећавајући да ће и сам помоћи колико може. 
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Како у овим питањима, а у овако -озбиљним временима, треба 
бити врло обазрив према свему, ја сам упутио мога повереника, 
како да ради и шта да говори, те да сазна да ли овај Турчин говори 
искрено или са задњим намерама, и, ако је ово друго, да ли ради 

као Султанов човек или као аустријски агенат. 
Шифроване депеше, које сам слао вама и г. Новаковићу као 

ургент - депеше, овде су изазвале најчудноватије коментаре међу 
Турцима. Оне су биле предмет разговора о Бајраму, -код -куhе Јусуфа 
Фетаха, 'Који је од обичпо~ заптије постао пљач'Кс..њима и овде У 
обичапији.м, пачипима за бо~аhење, једап од пајупливпијих и пај
имуhпијих .лtуслољапа, било је неколико првака Турака, којима је 
домаћин говорио од прилике овако: "Сви знате да је консул послао 
велику депешу, којом нас је тужио за ове несреће што се десише 
у Митровици и Чаглавици. Ми ћемо морати да одговарамо, па за 
то треба да се споразумемо, како бисмо у свако доба били готови за 

одговор''. 
О томе се за тим водила дебата, после које су сагласили на ова

кав одговор: "Овако стање пе може даље опстати. Рђави људи при
тис-кују Србе, а сви морамо за то да од~оварамо. За то је 'Ндјбоље, 
да Срби, пошто их је ма.ао, иду у Србију, а Турци из Србије да дођу 
овамо. Онда he бити мира, јер Турчип Т'!Јрчипу ue може да чиuи зло, 
а Србипу може". Прости људи, па прости, али и врло карактеристич
ки за обележје и ситуације и расположење разлози! 

Овде се ни о чем другом не говори, него о последњим догађајима, 
па се непрестано праве комбинације о последицама, којима они могу 
повести. Турци су у пепрестапоме страху од Србије, а uаши од 
Тура'Ка. Ј едпа општа забуuа и пометња, 'Која да.iе мах uајчудпова
тијим претпоставкама о будуhпости: Арбапаси се боје пропасти, а 
паши покоља. Можете мислити оuда, какав им је живот, кад им је 
такво расположење. 

Мени су данас приштевачки прваци изјавили, да ће у недељу 
потписати писмену жалбу Султану, ма им ја то и не одобрио. 

У Митровици се стање није побољшало и ако је тамо отишла 
војска. Изгледи су, на против, да ће бити зла, јер се Арбанаси и 
митровачки Турци непрестано скупљају и о нечем договарају, те 
нашима изгледа као да раде на томе да изврше што су пре 27. преко 
ноћ намеравали. Иљуhпији .м,итровичаuи Срби беже, а опо што је 
оста.ао у пепрестапоме страху животари. "Ни~де се два Србипа пе 
мо~у видети", рече ми јутрос повереник, кога сам тамо послао с 
извесним порукама. 

Да у це.љој овој узавре.љости и.мд и аустријско~ квасца, то је за 
.њене јаспо и ако немам за то позитивних доказа, јер аустријски 
а~епти раде вр.ља опрезпо и у Цари~раду и па лицу .лtеста; тамо као 
да су успели сугерирати Султану идеју да кретањем арбанаског 
паралише кретање ма:ћедонског питања, а овамо потстичу ауто

номистичке тежње, које у оваквим приликама и код оваквих људи, 

воде нередима и пометњи на штету Срба, који гину или се расељују. 

Стање је овамо врло озбиљно, а питање о положају Срба у овим 
странама за нас судбоносно и за то вас, господине министре пред
седниче, поново молим да будете добри прихватити моје предлоге у 

361 • 



акту Пов. бр. 27. и овамо изаслати једног нарочитог повереника, 
да га информишем о ситуацији. 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење о 

моме одличноме поштовању. 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 

Консул, 
Свет. Ст. Симић, 

У Приштини, 10. фебруара 1899. 

Господину Сими Лозанићу, мин. народ. привреде, заст. 
мин. ин. дела, итд. итд. итд. - Београд 

Господине министре, 

На питање, упућено вам депешом од 1. ов. м. да ли да упутим 
овдашње прваке да се депешама жале султану и валији и да од 
њих траже заштите, добио сам ваш одговор тек 7. ов. м. Како би 
ова мера, која би била од ефекта, да је извршена одмах, док су још 
и меродавни чиниоци у Цариграду били, због овог догађаја, у за
буни, сад промашила своју цељ, ја сам се, користећи се вашим 
одобрењем и народним расположењем да се жали, решао цео овај 
покрет извести на други начин, који би боље одговарао промењеним 
приликама, а опет би могао да послужи као добар ослонац за нашу 
дипломатску акцију у Цариграду. 

Приштевци су у недељу потписали, у препису приложени акат, 
упућен Султану. Потписали су га најугледнији преставници овдаш
њих Срба и ја сам јуче испратио нарочитог повереника, да га из 
Солуна пошље у Цариград. После овога мислим да и остале вароши, 
и поједини крајеви у малим размацима, шиљу слична писма Сул
тану непосредно. Иза Пришти'Не пос.ллhе таква сЈLиЧ'На пис.ма Ги.лд'Не, 
Вучитуп, Митровица а за њи.ма Сирипиh, КоЈLашин и zЈLавни људи 
из 'КОСОВС'КиХ CeJLa. 

Корист је од оваког начина рада, што они, који шиљу ·к потпи
сују овакве жалбе, неће бити изложени гоњењу овдашњих власти 
и Арбанаса пре него што о њиховој садржини сазна Јилдиз, а ако 
се што после тога са њима деси, значиће, да је Јилдиз сагласан са 
тим. Сем тога овим ће се начином обелоданити зло стање у овим 
странама; онемогућити, да га овдашње власти престављају неверно, 
а аргументи у њима изнесени и сам факат што такве народне жалбе 
постоје, у пркос свих опасности којима се излажу њихови потпис
ници, послужићу као добар ослонац за нашу интервенцију, за коју 
he се, кад га имају, моћи задобити и симпатије европске дипло
мације. 

И по облику, у којем се јавља овакав протест и по захтевима, 
који се одликују скромношћу, овакав покрет неће, као што се аус
тријски агенти надају, дати повода догађајима, који би могли иза-
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звати јаче компликације, ако му Јилдиз буде хтео разумети 
значај и ако га ми будемо експлоатисали како треба. 

прави ____ ---\ 

О овоме питању Ћу идуhом поштом писати опширније. 
Изволите примити, господине министре, уверење мог одличног по-
штовања. 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 

Консул, 

Свет. Ст. Си.миh 

Пов. N2 36. У Приштини, 10. фебруара 1899. године 

Господину Сими Лозанићу, мин. народ. привреде, заступ. 
министра иностр. дела, итд. итд. итд. - Београд 

Господине министре, 

У свези са ранијим својим извештајима о познатом вам догађају 
у Ми'гровици и о узаврелости, коју је он изазвао по целоме готово 
Косову, част ми је доставити вам, да се, од два дана на овамо, осећа 

као неки преокрет, да ли на боље или на горе, то ће показати нај
ближа будућност. За сад се опажа да се почело радити на стиша
вању духова, јер је власт настала да строже кажњава ухваћене 
кривце. После митровачког догађаја учестала су била убиства то
лико, да су се и Турци, ма колико да су свикнути на овакве појаве, 
почели прибојавати њихових последица. У Ча~.лавици убијена три 
Србина; у Призрену пре.м.лаhен, у.мро после три дана .мук.а поп Јован: 
на путу за Призреи к.од Црпољеве убијеи једап Србии и 4 Арбаиаса, 
у . Приwтиии 1 убише једио~ .младића Турчииа; :, у Ћурак.овцу до 
Пећ.и нападоше Арба паси к.уhу једно~ у~ледпо~ до.маhипа Србина, 
1-соји брапеhи себе и своје, уби двојицу иападача, те .му сад стапка 
не.ма - и све то са.мо у раз.мак.у од 5-6 даиа, а да ие по.миње.мо 
пљачке, крађе, уцене, итд. Такве се појаве овде сматрају као сит
нице, на које власт не треба и не мора да скреће пажњу. Страх 
који је после догађаја у Митровици, овладао свима хришћанима, 
овим је појавама толико појачан, да је ових за 10 последњих дана 
овамо све било као убијено. Нико није ни мислио на радњу, јер је 
био сав заузет бригом за будућност. 

Да овако стање не може повести по њих корисним последицама, 
то су почели увиђати и разборитији Турци. Уз ово као да је дошла 
и нека несагласност у мишљењу између овдашњих вођа и оних у 
Пећи. Арбанаси из Пећи поручују, како ће доћи да се разрачунају 
са муфтијом и Сулејман пашом, које окривљују, првога као глобо
џију, а другога као српског агента (!). А можда је, поред овога, као 
што ја претпостављам, овдашњим властима дошла и из Цариграда 
наредба, да се пошто пото свет стиша и страха ослободи. 
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Јуче су рано изјутра, да их нико не види, испраћена колима до 
станице, а одатле жељезницом у Скопље, она три Србина из Митро
вице, које је, пошто их је војска ослободила, валија узео на веру и 

довео у Приштину, где су били у најстрожем затвору, јер ником, 
па ни рођеном брату нису дозволили да се с њима састане. Дотерали 
су их пешке, а сад их спроводе на колима, што иначе са другима 

не раде. Јуче је опет био пазарни дан, кад се овде стиче обично 
маса Арбанаса, са села. Ваљда ради ја'Ч,е~а ефекта, пред хуhу.матом 
су, иа .мдv/к:а.ма, тукли једио~ Арбанаса, који је ухваhен, да је у'Ч,инио 
пеко зло'Ч,uнство. Г ЈLедалаца је било преко хиљаду. За њоме је, после 
ове казне прочитана као нека наредба, да Ће сваки, у којега се, кад 

Девојчица из Липљана 
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дође у варош нађе нож или оружје, бити кажњен са шест месеци 

затвора и овако тучен. Зати.м је то исто телал раз~ласио по вароши. 

У Митровици је школа почела радити пре три дана. Учитељи, 
који су се били разбегли вратили се, један из Приштине пре 4 дана, 
а један из Вучитрна пре три дана. Данас једва охрабрих учитељицу, 
која је овде добегла да се и она врати. Стање као да се почело 
поправљати, али без изгледа, да се у Митровици врати стари ред и 
полет трговачки. Друк'Чије и пе .може бити, кад се тај ред пе оснива 
па 'Чврстини власти, ueio зависи од Ферат-бе~а, Али-Дра~ина сина 
и Исе Бо.љетинца, царско~ од.м,етника, на 'Чију је бесу валија оставио 
Митровицу и који су је фак,ти'Ч'Ки и спасли своји.м, утицаје.м, од 
поко.ља. 

Исто је тако и овде у Приштини. Нити би онај Арбанас био 
тучен, нити би она наредба била оглашена, да то нису хтели Сулеј
ман-паша и муфтија. А чим извршење оваквих наредаба зависи од 
људи њихова кова и погледа, за ред, који се на њихову ћефу заснива, 
не може се рећи ни да је трајан, ни да је чврст. 

И ако се осетио овамо као неки преокрет на боље, ја ипак оста
јем при уверењу, да ми морамо бити на опрези и готови да примимо 
последице каквог покоља, којима би били изложени наши сународ
ници ма у коме месту Старе Србије. Слу'Чај је спасао Митровицу од 
ње~а, а не царск,а власт; ред у њој и данас зависи од добре во.ље и 
увиђавности Ферат-бе~а. А где случај игра овакву улогу као овде, 
ту трајнога добра не може бити, јер је природа односа између Срба 
с једне и \Арбанаса и Турака с друге стrане таква, да за овакве 
случајев~ има и сувише повода да избију, кад им се ни најмање 
не надамо и да изазову последице, које се никад нису могле претпо

ставити. У томе је и најважније обележје митровачког догађаја и 
његових последица, што врло лепо илуструје и природу тих односа 

и лабавост основа на којима почива јавни поредак у овим странама 
и од којих зависи живот и имања овдашњих Срба. Није дакле, за 
нас ни мало важно, што овога пута није било покоља, а и што се 
стање почиње као поправљати, не~о је важно и то .м,ора.м,о увек, и.м,ати 

па у.му, да збо~ природе ових односа у ови.м, страна.м,а .може бити 
сва-ки 'Час по'Ко.ља. 

А кад та могућност стоји и докле она буде постојала, ми у Србији 
не можемо бити ни мирни ни умирени. И за то ја држим, да је учи
њена омашка, што овај митровачки догађај није експлатисан кроз 
штампу и нашу и европску онако, како је могло бити, него је, и ако 
је о њему Министарство било на време тачно обавештено, остављено 
да свет о њему добија обавештења из турских извора. 

Изволите примити, господине министре, уверење мог одличног 

поштовања. 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 

365 • 



Краљевско српски Консулат 
Приштина 
Пов. Ng 49. У Приштини, 26. фебруара 1899. год. 

Господину др Вл. Ђорђевићу, министру председнику, 
министру иностр. дела, итд. итд. итд. - у Београду 

Господине министре председниче, 

Ноћас око , 11 часова, добио сам од господина посланика депешу 
од 25. ов. мес. која је гласила: 

"Дознао сам да је у Призрену држан арбанаски збор. Јавите .м,и 
од.мах пис.мом шта је у ствари". 

Ја сам на ту депешу јутрос депешом одговорио г. посланику: 

"Примио сам ваш јучерашњи телеграм. Са~.лдсио одлукама арба
наско~ збора у Пеhи, Љу.мља-ни с Призренци.ма пре три дана ухва
тили бесу, као што је рађеио и по дру~и,,1,~ .мести.ма. Чим што о томе 

дознам, јавићу вам." 

По извештају, који сам јуче у подне добио, Љумљани су се у 
великом броју стекли у Призрен пре три дана, да ту с Призренцима 
прихвате познате вам одлуке пећског збора и сагласно њима да ухва
те бесу о .мирењу крвава и хватању зу.љу.мhара. Нисам вас мислио 
о томе депешом извештавати за то, што је ово обична појава. После 
збора у Пећи читане су у свима важнијим средиштима тамо доне
сене одлуке, и то је читање пропраћено пуцањем и свечаношћу 
масе Арбанаса, који су се на позив својих првака сакупљали. Ова је 
појава, у свези са осталима које избијају посведневно, карактерис

тична за оцену расположења међу Арбанасима и тежња, које се код 
њих изазивају. 

Ја сам вам у једном ранијем извештају скреиуо био пажњу иа 
уло~у, -коју је у .митровачпо.м доzађају иzрао познати одметник Иса 
Бољетинац, војвода .маиастира Соколице. До ово~ до~ађаја је био 
позиат као заштитнип раје. Ниједан Србин није пао од ње~ове пуш
ке, а до-кле је засезала в.љаст ње~ове мартиие, раја је била потпуно 
с.љободиа од зулу.ма. Нико је није с.мео дирати, јер се сваки плашио 
освете Исиие, који је прави тип Арбанаса, још 'Непоквареиа разуздс~
ии.м тежња.ма, које -код zлавиијих Арбанаса изазивају врховие тур
ске власти, а вериа обичаји,,1,ш и предањима сво~а п.ље.меиа. Кад је 
букиуо .митровачки доzађај, Иса је био први који је по.летео на мас, 
да Срби иду иа Митровичу и да су ухваhеие српске ко.мите. А.љи 
кад је дошло да се врши покољ хришhаиа, он их је узео, на .молбу 
Ферит бе~а А.љи Драzиhа иа бесу, - док се ствар ие рашчисти. Кад 
је валија дошао у Митровицу с војском, послао је по вароши патроле, 
а сам је одсео у касарни. Иса је .мирио по~.љедао иа ове царске вој
пике, а довољна је би.ла њеzова порука да се од.лшх уклањају, па да 
их ва.љија укЈ1,оuи, и да ia моле да .мц дође. И овај .му је, иа бесу, 
дошао и са валијо.м водио пре~оворе и ако је, као одметник, убио 
царско~ поручпика и иеколико војиика. На њео~ву бесу ва.љија остав
ља Митровицу у иајвеhе.м страху и не предузевши 11,и-какву истра~у, 

.-.. враhа се у Скопље. 
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И тај и такав Иса писао је, како ме извештавају из Митровице 
познатом поп Вукајлу из Колашина, да одмах отпусти оног хришћа
нина заптију, ако му је глава мила; не отпусти ли га, прети му да 
ће га убити, он, који ниједног Србина није убио. Овде падају у очи 
две ствари: прво - што Иса од поп Вукајла тражи да отпусти хриш
ћанина заптију, којега је царска власт поставила, а друго - што то 
тражи баш од поп Вукајла, који је познат у свом крају као врло 
уважен и јак човек и без којега би се цео Колашин раселио. 

О Колашииу, ње~ову зиачдју и раду попа Вук1јла, ја hy ва.м 
1~исати у иарочито.м извештају. Овде ово напомињем само као појаву 
карактеристичну по тежње, које се почињу јављати и код Арбанаса, 

са чијим смо радом досада имали пуно права бити задовољни. Попу 
Вукајлу сам поручио да Иси одговори, како он заптију није ни 
поставио, него нека се за то обрати валији, а он је готов примити за 
заптију свакога, којега му Иса као ваљана препоручи. 

Арбанаски nокрет и.ма више задатака, али је по ~лавио.м 1Сво.м 
задатку управљеи против иас и наши људи већ почињу плаћати ње
гове последице. 

Кад сам ~вам јавио за убиство у Чаглавици ја сам га сматрао као 
дело простих зликоваца. "У 1том је сматрању утврђивао пронесен глас, 
како са.м овд . .муфтија ,даје 50 лира оно.м,е, који ухвати или убије 
Дин Бурјана. Али :ми, пре неки дан, у разговору о томе, rазда Ђорђе 
Пашковић, богат трговац из Липљана, некада ортак муфтијин, рече 
да се варам у томе, јер не познајем муфтију и да ое његово уверење, 
да је Марко из Чаглавице убијен по ;његовој поруци. Размишљајући 
после 1о неким појавама из :Прошлос·ти и садашњег рада овога муф
тије, дошао сам до закључка да газда Ђорђе може у овоме имати 
право. 

Сем тога, вреди нарочито нагласити да беса коју Арбанаси хва
тају о мирењу крвава и престајању зулума нема последица. Наро
чито убиства и међу њима самима су све чешћа, а о зулумима, који 
се чине Србима !и 1да :не говорим. Близу Дечана су се 'Нд са"к дан 
Бајрама у џа.мији rпотукли 'Арбанаси и TO.At их ~е приликом 9-тро 
п.патило ~лавом. Таквих сдучајева има ~отава посведневно. 

Анархија, до ·скора ограничена на извесан 'простор, шири се и 
постаје све :суровија, .а утицај власти све ништавнији. Сад је 'Већ 
захватила и Митровицу, :па ће јој ускоро подлећи и Приш·тина, где 
су Сулејман \паша 1и: ~муфтија све iи iсва, а власт и :суд ништа. Пример 
је :за ово iпопуштање овд. .судије за кривичне спорове, Чија је сва 
кривица, 'што :је тражио обавештења, на основу каквог је права 
присвојио себи :Право да расматра више од 300 кривичних спорова, 
који су спадали у ~егову !надлежност. То није годило Сулејман паши 
и муфтији и 'судија је отпуштен а 1муфтија :и ако је :и сувише познат 
као зликовац 1награђен је :и одликован Султаном, јер је у исто време 

и ватрен фанатик. 

Изволите прими·ти, господине министре председниче уверење мо

га најодличнијег поштовања. 

Консул, 
Свет. Ст. Симић. 
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Краљевско српски Консулат 
Приштина 

1 

'У Приштини, 3. марта 1899. године 
Пов. N1 -

Господине посланиче, 

Накнадна :обавештења, која ·сам добио о скупу Арбанаса, Љум
љана .и 1Призренаца 'у Призрену, у потпуном су складу са извештајем 
Пов. бр. '49, којим сам вам допунио 'депешу од 26. lпр. м. Тај скуп 
није !био ни у чем /различан :од осталих, :који 1су после 'позна'Гоrа 
збора у Пећи држани у свима знатнијим средиштима. 

Томе изнештају у допуну част 1ми је саопштити вам, да су пре 
два ,дапа Јиа позив скопљапско~ ваЈ1,ије oтuшJtu :У .Скопље по~Ј1,авице 
Љу.мљапа: Мустагf)а Лита, 1Шаhир Па.љуш и Јусуф Дода са десе'Гори
цом својих пратилаца. Ова су тројица познати 'као најопаснији ЗЈ/,и
ковци, чији се 'зулуми не ограничавају само на Призрен и околину, 
него од :њих стрепи цео гостиварски, Па и дебарски крај. Пљачком 
су се 1то.п,ико обо~атиЈ1,и, да 1и.м у 'том, по~Ј1,еду :пема равна у цеЈ1,о.м 
то.ме -крају. Нарочито се '.међу :њи..4tа истиче Мустафа Лита, који је 
пре пеколико 1.одипа ~ак ,у :селу Врескалу (дебарски крај) отео дете 
позпато.м. !та..4tа бо~аташу :Мапојлу Ћаји, -који је и.мао та.мо до 12.000 
оваца. Хад ;је од ово~а :добио 'уцепу за :дете ly /2.000 ,!/,ира, .п,епо ia је 
одео ly арбапаско оде.п,о .и па :добру ia ';сату ,испратио оцу. · 

Такви 1људи су ,сад преставпици ,'nоједипих пле.мена и са таквим 
сад !ступају у пре~оворе и везују 1везе највише преставници турске 
в.п,асти. "У место да :се хватају и кажњавају као обични зликовци, 
они се !примају са великим почастима, које 'их 'још више потстичу, 
:ца не напуШ'тају Јрадње, :које су им иначе од користи. Фа'Кат, да 
гакви.м, .људи.ма .дан.ас Јилдиз .највише ,повлађује, пајјасиије обелода
њује праве nобуде и задатке ово~а 1арбаиаско~ nо'Крета, 'Који се пот
стиче из Цари~рада. 

"Сањао са.м да hy иhи у Цари~рад", - 'тако 'је Мустафа Лита 
ословио попа Стојана из Сиринића, 1кад icy се као nознаници срели 
у Феризовићу, \у 'жељи ~а 'му поп ;растумачи 'тај сан. :На [питање 
овога, шта 'учинише у Призрену, одговорио му је, како су ухватили 
бесу, да Ће [се држати пеhских одлука, да 'he !престати и освете и 
зулуми. Кад му је lна lову лакрдију поп ·Стојан, познат ;у овом крају 
као дели-поп, lцобацио, lда ће та беса трајати !док :шума не '~зелени 
и овнови не одебљају, Мустафа 'Лита се осмехнуо осмејком, који је 
казивао да поп добро погађа. 

Ово саопштење није толико значајно, колико је карактеристично 
као Детаљ за [оцену ювдашње ситуације. 1 

Изволите примите, господине :посланиче, уверење мог одличног 

поштовања. 

Консул, 
Св. М. Симић, с. р. 

АС - МИД ПО - А/21 - 1899. 

368 



111 

Иcљaxaiiiu - судови за мирење крвних освета 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 
Пов. N<! 54. У Приштини, 2. марта 1899. године 

Господину др Владану Ђорђевићу, председнику Мин. 
савета, мин. ин. дела, итд. итд. итд. - Београд ! 

Господине министре председниче, 

Из извештаја .htajиx и .м,о~а претход'Ника, ви сте, ~осподи'Не .ми
'Нистре председ'Ни'Че, и.мали прилике ,оце'Нити з'На-чај ко.мисија !за :.ми
рење крвава, тзв. "исљахата". 1Исљахат је био устаповљеп јо1и 
1893-94 ~оди'Не, дакле у време'Ну, када ;су извештајu ово~а Ко'Нсу
лата о ,зулу.мима у ~овим, стра'Нама '.дали повода за е'Нер~и'Ч'Није кораке 
код Порте против ово~ )а'Нархи-ч'liо~ стања. И тада се, као и сада 
установљењем "исљаха·та" покушало, \ца нас 'увере, како је та мера 
довољна, па 'да се анархији ,стане на пут. Но "исљахати" су се још 
и тада показали 1-сао врло палиатuв'liа ,мера !да ,спре-че jeд'lio велико 
зло, које ~оди'Нама траје и које се ина-че одоздо 'neiyje, а одоз~о 
доста толерира, Истих he последица бити и "исљахати", установљени 
у јесен 1898. г. 

Па не само што Ће и "исљаха:ти" од 1898. г. по }својим последи
цама, управо слабим резултатима, бити равни исљахатима од 1893-94 
године, него 'су они исто тако једнаки и по побудама, које су их 
створиле. 

Саадеди'Н-nаша, изасла'Н услед ваших :протеста на Порти, да на 
љицу места пре обеhа'Не .мешовите ко.мисије испита исти'Нитост 'На
ших жалаба, 'слушајуhи савете :првака арба'Наских, нај~љав'Нијих за
штит'Ни'Ка зулумhара, а 1-~аро-чито савете Суљеј.ма'Н-паше и ..муфтије 
овдашње~, прихватио је уста'Новљење .,исљахата" за свој предљо~ 
и преставио ia у Цари~раду за ,врло ,подес'Ну меру, да се зулу.ми.ма 
ста'/iе 'На пут и \да се ти.ме, следстве'liо ста'/iе 'На 'пут и будуhи.лt жал
бама пашим. Шта је и :како је Саадедин-паша радио у овим стра
нама, то вам је познато из извештаја мога претходника. Мени oc>raje 
само да утврдим, да је уста'/iовљење "Исљахата" 1898. i. дело Caaдe
дu'li-naшe, који је руковођен ~орњи.м 'побуда.ма, усвојио и остварио 
предло~ Арба'/iаса. 
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Да су "Исљахати" донели више зла uo добра, то вам је такође 
rrознато. Ови "исљахати" rраде ево већ 5 месеци, а Јiикакви се резул
тати не виде од њихова рада, јер је Ј/,ична и имовна безбедност у ови,м, 
страпа.ма iopa, но што је бида пре "Исљахата". Из мога извештаја 
Пов. бр. - види се да "исљахат" xohe да узме у своје руке и 1судску 
власт по '~кривичним делима и ,да ае последица те тежње била и 
уклањање овдашњег судије за кривична дела. Међутим, nрава је за
даћа исљахата ~а једино мири .завађене стране, па ако у 'томе не 
успе, ща хвата кривце и предаје 'их суду, а не да им и суди. 

Муфтија и Судеј.лtаи паша у Приштипи, који су и биди творци 
ранијих и садашњих "исљахата" живо се труде, да се сви спорови 
измире~ие.лt изравњају, јер та из.мирења не само w,то им доносе ма
терuадпе користи (,,Исљахати" ранији су их обо~ати.п,и) .веh ,1tм по
диже све више iу~дед у ,Цари~раду, ~де они веh 1и сада важе 'Као 
упдивни и .моh'Ни .људи ·и ако су они само просто ортаци и заштит
uици зулу.мhарrr. 

Та "измирења" ,иду ова'Ко: "исљахат" при,11,орава Србе, да 11ра
wтају убица.ма прв својих iО'Чева и рођапа, а .да за то добију пеку 
нов'Чаnу оштету, поју обично у ~отовоме п не добијају, веh им nо'Нуде 
пис.м.ену обавезу убичипу, 1да he им одређепи новац о и.звесnо.м.е року 
платити. Разумљиво је да 'та обавеза не вреди много и да оштећена 
страна никад не дође до новца, нити се сме усудити да га од убице 
тражи. Међутим, то је за "исљахат" споредна ствар, а главно је да 
се дође до измирења и 1до писмене изјаве, да се убици прашта, после 
чега престаје свака :адrоворност убице nред редовним судом и он 

као ·слободан човек може да продужи :свој занат. 

Так.о се пак не ради, к.ада су обе завађене стране - Арба'Наси. 
Тада убица !.мора у ~атова.ме плаћ.ати оштету пород~щ,и убијено~а, а 
пошто су убице, већ.ином од.метници, 'Немају толико ~отовину да то 
одмах у'Чине, њима ,се ,оставља рок да пабаве дотuчап певац и они 
·za nовим уцена.ма, ~лоба.ма и оти.ма'Чиnо.м, узи.м.ају од Срба сељака, 
да са њи.ме исп.лате крв и iда се тиме спасу од~оворности пред судом. 
Примера за ово има у ранијим и.звештајима мојим. 

Да1{.л,е у оба слу-чаја Срби трпе и пате, а једину корист од "исља
хата" имају разбојници, који у оба горња случаја добијају слободу, 
враhа им се "част" и ствара још бољи апетит за даља злочинства. 

Гоњени да се мире, наши људи су и раније долазили ·к мени за 
савет да ли ;да се мире или не? Како у то време изгледи за мешо
виту комисију са нашим \делегатом нису били још тако мали, ја сам 
им саветовао да ·Се не мире како комисија за случај своrа доласка 
у ове крајеве не би затекла већ изравнане спорове и тиме ми изгу
били све арrументе за поткрепљење наших жалаба Еа анархистично 
стање у овим странама. 

Наши људи делили су те моје назоре, тим више, што су и сами 
осећали да од таквога измирења немају никакве стварне користи :И 
што су и сами желели, да се пред комисијом утврди њихов бедан 
положај. И доиста, ·следујући мојим саветима, наши се људи нису 
хтели мирити са крвницима и ако их је исљахат nриморавао и гонио 
на то. У томе су показивали личног пожртвовања и ,самопреrоре-
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вања, које је достојно дивљења. Помињем само један карактеристи
чан пример: 

Зафир Стојиљковић из Гоголовца, гиланске нахије, неће нипошто 
да се мири са Јунузом из Бусовата, 'Који му је летос убио брата Гигу. 
Исљахат и гиланска власт чинила !је ·све могуће, да Зафира примора 
на измирење, но без икаква успеха. Зафир се 11,ије хтео из.лtирити 
и затворио се у своју -кућу, из -које .м.есеци.м.а 11,ије смео изаhи. А када 
је 10. пр. месеца изашао, крвник Јунуз тукао га је пушком крвни
чки, али се Зафир ни после тога није хтео мирити. Вреди поменути 
да се Зафир жалио противу овога гиланској власти, 'али без икаква 
успеха. Зафир зна, Да ће 1га Јунуз убити, али опет ~неће да се :мири. 

Но како су изгледи за долазак комисије све мањи и пошто је 
питање о !мирењу ~наших људи са крвницима постало 'сад већ на-

" qелно, а исљахат све више наваљује Да на описани начин изравна 
све спорове, част ми је, господине министре председниче, умолити 
вас за упутства, 'да ли да нашим људима и даље саветујем да .се не 

мире или да им то дозволим ако су се сада побољшали изгледи за 
за долазак комисије. 

Изволите примити, господине министре председниче уверење мог 

одличног поштовања. 

АС - МИД ПО - А/21 - 1899. 
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Консул, 
Свет. Ст. Симић, 

371 • 



Случај села Сушице и Лайљег Села на Косову 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 
Пов. N2 78. У Приштини, 26. :марта 1899. године 

Господину др Вл. Ђорђевићу, министру председнику, 
министру иностраних дела, итд. итд. итд. - у Београду 

Господине министре председниче, 

И ако је у досадашњим извештајима, које сам вам слао, пуно 
података о несретном стању Срба у овим странама, ипак је, држим, 
од користи непропуштати незабележен ниједан случај, којим се могу 
обелоданити невоље наше браће. Тих је невоља, као што вам је по
знато, много, а и узроци су им доста различни. Највише их је по
текло отуда, што се у опште в.11дст неједнако понаша пре.ма Срби.ма 
и .муха.медани,щ.ш, а за'Коне неједнако примењују 'Кад је у питању 
накав спор .међу њи.ма, док се :овим последњи.ма у све.му ~.љеда 'Кроз 
прсте, први.ма се у сва'Кој ситници тражи длака у јајету. Повлађи

вање ''Код првих изазива прохтеве, чијем задовољењу ие.ма бране у 
закоии.ма; строгост, која се, кад су у питању Срби, граничи са суро
вошћу, упућује ове на ропску послушност и склањање испред свега, 
што би 'их могло довести пред суд. Турска правда је прешла у по
словицу; у њу више не верују ни Срби ни .муха.медтщи. Отуда анар
хија, у којој зликовци воде прву реч, а поштени Турци напуштају 
улогу равнодушних посматрача само онда, кад им дође у опасност, 
какав њихов лични интерес. Негодовања има и међу Турцима, али је 
оно потмуло, не избија на видик. И :томе има узрока, на које ћу вам 
другом приликом нарочито свратити пажњу. 

Ових дана щесила су се два iслучаја, који могу послужити као 
типичан пример и !неједнакости пред законима 1и турске правде 'И 
последице, којима овако поступање води некад несвесно, а :некад, 
као у овом случају, с планом. 

У селу Сушици запаљена је била пре извесног времена једна 
страћара, својина Сулејман аге Али дакића из Приштине. Ко ју је 
запалио, не зн.а се, али сви тврде, да та страћара није могла коштати 

r· више од 50 гроша. Срби из то~а села ~рдно пате од Арбанаса; нису 
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и.м ван опас'Н?сти 'НU живот 'НИ и.мање. Арбанаси и.м 'Непрестано краду 
ст~ку, оти.мазу .мал, ~рабе девојке и у опште l'Ч,u'Не све врсте зулума, 
кози су у ови.м стра'На.лш обU'Ч'На веh појава. Колико год су се nута 
Сушичани жалили властима, :никад власт није хтела изаћи жалбама 
на сусрет, нити по њима што предузимати, да се бар зулуми оне-

могуће, ако се зулумћари не могу ухватити. : , 
Међутим сад, кад је у питању страћара једног Турчина, који је 

подигао тужбу, :Не имајући lкривца, власт је одмах позвала ~ве се
љане из Сушице на одговор, стављајући њима 1у ;...,ужност да nро
нађу онога, који је ову паљевину учинио. Сушичани су одговорили, 
да не знају, који је то учинио iи :да :је на власти дужност да !пронађе 
не само овога кривца, него и оне, 'који су 'њима чинили и непрестано 
чине толика 'зла. И \власт ~је нашла, да Ће се овај спор најправедније 
и најправилније решити, ако се сви :сушичани ухапсе и тиме нате
рају да Сулејман аги 'плате оштете 5 лира. Сељаци су одлежали у 
хапси три дана, 'па lcy најзад успели умилостивити власт да \их пусти, 
а iОНИ iда !плате, Ни криви ни дужни, 

1400 гроша - равно осам пута 
онолико, колико кошта упаљена :страћара. 1 

Сад lтреба са овим случајем сравнити други један, 1који је й ',с 
другог гледиш:та врло карактеристичан и 'на 'који ми је част :свратити 
вам нарочиту пажњу. 

Из мога извештаја 'Пов. Бр. 43., познато дам је, како су, пре ;нешто 
више од 2 месеца, три Арбанаса напали близу Лапљег Села једног 
сељака, :који се продавши волове враћао с пазара у вароши. На \ње
гову вику .за помоћ, полете оближњи сељаци 'у помоћ, 1одбију Арба
насе и том приликом једног истуку. Овај истучени подигне тужбу 
против Липље-сељана и 'власт, не 'хајући ни мало што су ови Арба
наси напали човека да му iотму паре, ухвате 6 1сељака ,и :баце ;их у 
затвор у 'којем ·су и !данас. довде овај случај може да послужи само 
као пример 'неједнакости пред судом, нарочито 1кад се пореди с nрвим, 

али сад настаје интрига, која одаје паклени смер и на коју вам баш 
нарочито свраћам пажњу. 

Лапље Село је на путу Приштина - Липљан - Штимља, не пун 
сат удаљено од Приштине. Одма до села има скоро подигнута црква, 

а у самом селу врло лепа школска .зграда, коју су сами сељани По
дигли. Лапљеселци су у опште људи врло отресити, сложни и ју
начни. Нарочито 3е код њих развијено осећање солидарности: ·туђу 
несрећу осећају као своју и задеси ли ~кога невоља, сви се нађу на 
месту да га спасавају. "Услед тих њихових особина арбанашки зулум
ћари, који су 'пустошили околна 'села, њихово ·су штедили из страха, 
јер су знали, да 1би се изложили опасности да изгину, ако ма кога 
нападну. Мени 'је :Лапље Село служило као пример, на који 1сам друге 
упућивао да се угледају. . 

То :село, баш с fтога што 'је :такво, треба упропастити а први Је 
корак пропасти, ако се успе разрушити досадашња слога и 'на њено 
место усадити раздор. И власт је узела на себе извршну улогу У том 

послу, за 'који јој је повода дао мало час поменути случај. Пошто 
су она шес·торица 1одлежали у затвору више 'од два месеца, сад су 
Турци пали на мисао да ту ствар расправе мирењем, али под овим 
погодбом: да село плати 30 ·лира ~лабе тучена.ме Арбанасу, а шко то 
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неhе, да на од.мену сви одлеже по онолико дана у затвору, коли-ко 
су 'лежали ова шесторица. Стављајући му ову погодбу, Турци су 
знали, како се сељак, у овим данима и у оваким приликама тешко 

раставља са парама, па су 1за :то одрезали глобу толику, да отприлике 
падне 'на сваку куhу no једна лира. Пошто у селу нису сви једнакога 
стања, једнима he бити лакше, а другима теже да овај намет под
несу; међу 'њима Ће се развити приговори, из којих he, мало по мало, 
настати међусобно окривљавање и раздор. А да би раздор још више 
потпирили, наговарају ове у затвору, да кривицу свале на фа.милију 
Чашипце, -који нису "iифчије, не~о и.мају своју ;зе,ч.љу, те их с то~а 
Турци .мрзе. 

У селу је, ка·о што сам извештен. права забуна, која показује 
да Турци нису рђаво рачунали, кад 1Су овај план смислили. Сељаци 
су веh отпочели један другога окривљавати и међусобно се свађати 
око тога. Ја сам одмах, чим сам ово ~све сазнао, послао у село једног 
од 'најстаријих учи·теља овд., да се о 'целом овом догађају добро 
обавести :и да гледа раздор \међу људима утишати, а и сам hy се 
старати, да Турцима осујетим успех 'у овој 'интризи, коју је смислио 
главом овд. муфтиј.а, најопаснији наш противник, јер је човек врло 
бистар, а без икаквих 'моралних скрупула. · 1 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење о 

моме одличном поштовању. 

АС МИД - ПО - А/3 - 1899. 
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Пришшински муфшиј а - крвник cpiicкu 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 
Пов. N2 79. У Приштини 26. марта 1899. године 

Господину др Вл. Ђорђевићу, министру председнику, 
министру Иностраних дела итд. итд. итд. - у 'Београду 

Господине министре, 

У своме извештају Пов. број 43 ја са.м у тачци 9-ој описао слу
'Чај, /Који се десио :у селу Ча~лавици, када су 1три Срби'На, :а .међу 
њи.ма и 'На v,ело.м Косову 1-шју~лед'Нији и 'н,аји.муh'Нији Марко Си.мо
новиh, платили ~лавом. Неколико недеља после 'тога посл.ао сам вам 
извештај ЈПов. бр. :49, 'у коме сам, на 'основу исказа газда rЂорђа 
Х. Пашковића из Липљана и других неких околности, дао изразе 
су.мњи, да је дим Бурјан, нај~ори зликовац у цело.м овом крају, убио 
Марка по ,упуству овдашње~ 1.м,уфтије, "Чији је а~ен,ат. Сада и.ма.м, на 
расположењу неколико факата, који н,е са.лю утврђују ову су.мњу, 
н,еzо јон~ !показују да је овдашњи .муфтија твораt~ свих паклених 
п.11,анова, који ice !кроје /против овдашњих Срба, а које изводе Ди,м, 
Бурјан и ,ње.му сли'Чнu а~енти муфтијини. 

Дим Бурјан, се, као .што сам 1вам у rпомепутом 1,tзвештају јавио, 
'Није задово.љио тиме, што ,је убио Марка и још два Србина, н,е~о је 
пору'Чио ·ње~овој жепи ~да ,м,у пошље паре, ина'Че јој је запретио да 
'he јој кућ.у упалити и сву чељад побити. За Дим 1Бурјаном су слате 
потере по упутствима самог муфтије, и за то 'је ·могло бити, да њега 
траже око Чаглавице, кад је он у Сиринићу, или да траже у Пећској 
нахији, кад 'се :ан одмара у гиланс:rюј околини. Постигло се што је у 
прво време б:Ило главно: да се верује, како је доиста истинита тежња 
власти, да се овај зликовац ухвати. Жена 'Маркова, охрабрена тим 
уверењем, \опирала се послати тражену уцену !и ако су јој поруке 
долазиле увек преко Арбанаса, Чије су везе са муфтијом познате 
целом свету и lкоје власт, и ако се 'овим утврђивало 'да су јатаци 
Дим Бурјана, није никад узнемиривала. 

Ју'Че ' . .ми саопшти један, наш 11оуздан, 'Човек, да је жена Маркова 
·ндјзад i.м,орала од'Нети 54 дуката Дим Бурјан,у, -који се 'Налази у селу 
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Словињу па .муфтијипи.м појата.ма. Исти ;.м,и је саопштио, како је је
дап Арбаиас казивао једно.м наше.м Србииу из Прејаца, да се Ди.м 
Бурјан, 1на.л,ази (и сад у Словињу ~на .муфтијипи.лt 'појата.ма, да ia 

.муфтија хршни и {чува и 1да .му он обеhава нека се ни'Че~а [не боји 
док.л,е ње~а с.л,уша. 

Све се iово потврђује и оним што се овде по вароши говори, како 
се ради на томе да се Дим Бурјан измири са породицом Марковом, 
којој би, приликом мирења, .имао да плати извесну суму новаца, 
можда :гаман онолико, колико је уцене добио од Маркове жене! 

Испадне ли и ово муфтији за руком постигао је ове резултате: 

1. nсветио се iМарку за ранију парницу; 
2. обезглавио Чаглавицу и уневши међу Чаглавчанима страх и 

трепет, припремио земљиште да и ово село притисне и упропасти, и 

3. лишио Косово :најугледнијега и најбогатијега човека. 
Ово је 'у исто !вре.ме .л,еп при.мер че"',{,у служе Саадединови исља

хати! 
Од .муфтије прети сада опасност и Гра'Чаници, и та је опасност 

у толико већа што овај зликовац, кога је свакојако 'због оваких му 
подвига, пре извесног времена одликовао султан, ради све системат

ски, по извесном добро 'смишљеном плану, који изводи са демонском 
доследношћу nреко агената који не знају 'ни за какве скрупуле. 

Прекјуче 'ми допаде један угледан Приштевац и iисприча овај 
случај: 

У једној механи на крају вароши пио је тога дана, после пазара, 
Јован: Нићић, сељак из Грачанице, у очевидној намери да се опије, 
јер та овд. људи !познају као трезвена човека. Кад 'се опио, викао је 
у сав глас раздражено: "Хоћу да ;пијем, хоћу да се опијем". 'Кад ми 
муфтија отима 'с муком стечено имање, ::iюhy оар и ~ја да уграбим не
што од тога да пропијем!" 1Људи су га једва успели склонити да иде 
кући. 'Разбирајући после о овоме ':сазнао сам, да је муфтија пре две
-три године купио од једног овдашњег Турчина 'у Грачаници имање, 
на којем је овај имао четири куће чивчијске, међу којима је и кућа 
овог Нићиhа, који је iбио ,познат као 1врло вредан и 'доста имућан 
домаћин. Имање :му је увек било добро урађено, дозидао је сам не
н:олико зграда, Имао доста стоке. И ове је 'године, као и ·увек, земљу 
добро изорао, ођубрио и засејао. Али ... муфтији пада на Памет један 
план, а да би га :извео 'потребно му 1је, да са !овога имања отера св.оје 
чивчије. Одузео им је све што је боље, а оставио им 'само 'један де
лић, на коме не :могу Е:и живети ни мрети. На ово.м и.мању је муф
тија ударио темељ да диже зид од 100 .метара ду~а'Чак, а упутра uа
.1,{,ерава зидати велику '/Cyfty. Шта овим смера, то се може унапред 
знати према ономе што је ·досад радио, кад год се у које село завукао. 
По Гршча1tици се увелико !~овори, 1како ·.муфтија xohe .да купи од 
потомака Јашарпашиних њихов чиф.лу'IС у Грачаници (ЗО nyha). Успе 
ли у овом iпослу, Гра'Чаmщи, и селу u ).манастиру, одзвопи.ло је. ј 

Вреди и.мати на у.му да овај демон забрањује своји.л~ чив'Чијама 

да шаљу своју 'децу у школу, ·тера их да раде празником, итд. 
Овако~а "tовека султан од.л,икује и своји.м нео~рани'Че'Ним пове

рењем, и nо'Части.ма и :обредима. !Он, је овде сила, испред rко.је •не 
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вреди пишта пи .мутесариф, пи судије, пи 'Командант војс'Ке, ни пико. 
Све од 1њеzа ~стрепи ,u зазире и сви ~у се !покоравају, мада za нико не 
во.љи. Императивна је потреба да наш овдашњи народ ослободимо од 
овога зликовца ~ ма на који начин било. Пре него ма шта покушам, 
настао сам да прикупим :и средим све податке о 'његовим радњама, 
како бих мо~ао у вер'Ној с.љици преставити 'пут, rкоји.лt је од ,обич'Но~ 
сеоско~ оџе, који је имао једва х.љебом да .lce .хра'Ни, постао царски 
повереник, "Најмоhпији по утицају 1и f'Наји.муhнији по боzаству чове'К 
'На Косову. Та he с.љи'Ка бити у ~исто време и о~.љедало свих беда и 
ужаса, 'Којима је изЈLожен 11,аш 11,арод у рвим странама. 

Изволите примити, господине министре - председниче, уверење 

о моме одличном поштовању. 

АС МИД - ПО - А/3 - 1899. 

Консул, 
Свет. Ст. Си.м,иh 
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Зулуми Арбанаса над Србима у шоку месеца марша 

1899. године. Пран Пољаку, Арбанас кашоличке 

вере и ciiiapeшuнa фиса "Фанда", шiiiuiiiu Србе 

у селу Ђураковцу 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 
Пов . .NQ 91. У Приштини, 2. марта 1899. године 

Господииу др Владану Ђорђевићу, председнику 
М~нист. савета, министру иностр. дела 

Господине министре, 

Овога часа оде од мене г. Јанићије Славковић, свештеник из Ми
тровице, који је, као члан депутације ишао у Скопље. Депутацију је 
предводио 70-то годишњи прота Јован Симић, а чланови су јој били, 
осим поменутога г. Славковића, још и Милутин Стерђевић и Рака 
Крстић, трговци из .Митровице, ct са њи.ма су као тужuлu,и uш.1tи 
Душа'Н Стерђевиh, з.1tатар и Јеротије Jepiиh, тр~овац из Митровице, 
јер су они највише страда.1tи од зу.1tу.ма осиљених Арбанаса у овој 
вароши. 

Пошто, због поште, морам хитати, о резултату рада ове депу
тације послаћу вам идућом поштом опширнији извештај, а сад се 

ограничавам на оно што је најважније. 

Пре 'Не~о wто је депутшција изиш.л.а пред валију, ње.му су се 
.1ављали са жа.л,аба.ма па зулу.ме, р, 11,арочито па Исаију Ферат Aiuha 
душа'Н Стерђевиh, који је и.мао i~ препоруку i. Машкова, и Јеротије 
Јоргић. Валија ј·е првога примио врло лепо, саслушао 1га пажљиво и 
сбеhао задовољити га у свему, само га је молио да ником ншuта не 
говори о својој 1жалби на стање у :Митровици. Кад му се, после јавио 
Јеротије Јоргић и кад је чуо ради чега је дошао, с почетка је пла

нуо, па се после стишао и почео лепим речима склањати Ј оргиhа 
да ником ништа не говори, а његова је, вели дужност, да учини 'крај 
:жалосном стању у Митровици. 

После свију му .се јавила депутација. Сазнавши :ради .чега ·су 
дошли, најпре им је затражио пуномоћије, а кад га је пажљиво про
читао, примио је на турском језику дугачку жалбу коју 1су му они 
предали, дочитао је до краја и онда, не допустивши им да говоре, 
почео их је, :као и прве, преклињати да о жалби ником ништа не 
говоре, обећавајући им да ће учинити све да зулума нестане. ,.Ја 
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и.м.а.м iједаи плаи .и там.ан да ia крају изведе.лt и ,ред сасви.лt повратим., 
ви хоhете да ми ia покварите. Преклињем 'вас да ииком иишта ие 
~оворите, а ја ва.м. даје.лt своју валијску реч, да :ћ,у после три дана 
доhи са.м. у Митровицу и учинити све ·што треба да будете задово
љени. Са.мо, опет .вас :и .м.олим и опомињем., ви о !то.м.е нико.м пишта 
не ~оворите, а ја ва.м. ја.м.'Чи.м. за све". Кад је г. Славковић покушао 
да говори, опет 'му је прекинуо реч обећањима да ће он све учинити 
и преклињањем да ником ништа не говоре о свом доласку. 

Пошто су од валије, који је био прилично збу.rоен, чу<11и и по 
трећи пут обећање да ће после три дана сам доћи у Митровицу да 
предусме мере против зликоваца, чланови депутације ·су узели од 
њега збогом. "Нисм.о 'се још по'Чели силазити низ степенице, дотр'Ча 
за на.ма 'Чауш 'u позва нас попово 'ва.љији, 'Који ?ШС још једно.л~ .л~о
.л,еhи опо.м.еиу да ником 1iишта о све.му 1ie ~аварима, а да ње.лtу као 
ва.л,ији веру.јемо, да he учинити своју дужност". Ми му даднемо реч 
и изиђосмо. 

Г. прота Јован 'и свештеник 'Јаниhије сврати.љи су у Приштину 
да ми саопште резултат своје .мисије и да се, у :исто вре.лtе, пок.л,оне 
ње~овом високопреосвештеиству L\tитропо.аиту, који се, као 1што сам 

и.мао 'Част 'депешом. вас 'известити, овди 'бави. 

Г. Славковић ће ми вечерас поднети о свему опширан извештај, 
који ћу има·ти част да вам 'спроведем идуlюм поштом. Пошто не могу 
стићи да овај извештај саопштим и т. Новаковићу молим вас, госпо
дине министре, да наредите, да му се у препису пошље, јер одавде 
пошта полази тек у уторак. 

Примите, господине министре, уверење о мом најодличнијем по-
штовању. 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 
Пов. N<J 62. 

~онсул, 
Свет. Си.миh 

У Приштини, 11. мар'lЋ 1899. године 

Господину др Вл. Ђорђевићу, министру председнику 
Министру иностраних дела, итд. итд. итд. - у Београду 

Господине министре председниче, 

У допуну своме извештају Пов. Бр. 57. од 3. ов. мес. о јадном 
стању наших сународника у Митровици, част .м.и је саопштити ва.лt 

да .м.и посведневио ~отава стижу отуда жалбе Митров'Чана, који виде 
пропаст пред собо.м., а помоhи им lне.м.а !ни од 'Куд. 

Н. Ћирић, о коме сам вам писао у поменутом извеш·тају, тек се 
Јуче вратио кући у Митровицу, поглавито нагоњен невољом, - до

садило му потуцати се, код своје лепе куће, по овд. турским хано

вима. На путу је срео Јеротија Р. Јерчића, свога суграђанина, који 
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је, тражеhи заштите од беса ,зулу.мhара Исије Ферат-а~иhа, пошао 
био ,у Приштииу (да од .мене тражи савета. Jep1iиh је стари1ю.м Ми
тров1iа'Ни'Н. У доба, кад је овде радио rпреки суд војии, 80-тих ~одииа 
и Jep1iиh је допао 'био затвора, у 'Које.м је од.лежао, ни крив ни дужаи, 
две ~одиие. Тада је добио реуматизам, од којега и данас пати и због 
којега је, по еаве·ту лекара, морао да напусти свој занат обућарски 
и да се прихвати тргоине на ситно. До познато~ до~ађаја радња .м.у 
је ишла добро, јер је и ина1iе и.мао иешто и.мања, (куhу и .леп дуhаи 
иа подесном .месту у 1iаршији. Од пре 10 дана пало је на памет Исији 
Ферат-агић.у, који је досад био без икаква занимања, прост разбој
ник, да отвори касапску радњу, па је бацио око 'на дућан Јерчићев. 
Једном му долазио у дућан и захтевао од овога да му га уступи. Овај 
се лепо изговарао, како му је то немогућно, јер нема где са својим 
еспапом, а и кућа :му је одмах .иза дућана, па га је молио, да га остави 
на миру. Исија је остао упоран у својој тражњи: хоће Јерчића дућан 
пошто пото. Кад иије успео .лепим., по1iео је претити,, Пос.ле три дана 
је опет до.лазио у ;дуhаи Jep1iиhy и оставио ,.м.у рок за промишљање. 
Пре три дана позвао ~1,а 'је у дуhан код једно~ \Турчина, ~де је lбило 
још пет Тура'Ка, па је ;одсудно затражио 'од Ј ерчиhа !да 1.му дуhан 
испразни. Кад 'му је овај лепо, управо 'молећи га, одговорио да му је 
то немогућно, јер њему :самом тај дућан треба, Исија је ско-чио као 
по.м.а.мна звер и дочепао ia за бркове, 'да .му их иш'iупа. Cpeho.лt Јер
чиh ia је успео дочепати за .ма.ли прст, те 1ia је овај од бола .морао 
пустити и [дочепати се ножа, да no.мoht ње~а раскрсти, а.ли је Ј ep1iиh, 
користеhи се wи.а.ло.м забуном, ,успео ~искочити из дуhапа и ~~обеhи 
право у село Бољетuн, да се стави под заштиту Исе Бољетинца, јер 
Исија прети сад да ;ia убије. Не нашавши Ису у ,се.ло, 'пође у Ну-
1~итри 1.модити Арбаиасе из п.ле.лtена :Маџуна да ia при.ме 1~од зашти
ту, па кад ту :ие ,'Јiађе rчича Jepiy Ћа.мидовиhа, преко nojeia је 1.мисдио 
го постиhи, дође право у Приштину да .~te пита за ~савет, ;шта да ради. 

"Нека.да с.мо се, 1шд ;би нам ,се 'Какав здиковаv, Арбанас наврзао, 
замолили које~а од у~деднијих првака 1да нас уз.ме у :щштиту, и они 
су нам се .молби ,радо одазивади, те смо мо~ли рахат ::>1сивети и своје 
посдове радити. Данас, кад се ко.ме с таквом .молбо.м обрати.мо, само 
сдеже 1ра.менима, а све нас иекако крвнички по~ледају, као да с.мо 
и.м крвни непријатељи. Вдаст не c.Aie и не .може пишта. Митровица 
је увек пуна оружаr~их Арбаиаса, 'Који. кад сретну иа улиv,~ аскер
ску патролу, с .потсмехо.л~ питају, је ли им криво што и foriи носе 

оружје, позивајући их \да и.м :za ,уз.му, ако им је 'Криво. Некад се Ву
'Ч,итрн с.матрао 'Као нај~ора варош на Косову, данас је тамо бла~остање 
пре.ма оио.м.е, што !се у Митровици ради 'На ~очи преставника 'власти 
и војске. З.ли се људи осили.ли. Вдаст је пре некодико даиа rухапсила 
неке .младиhе :турке, а Исија Ферат-а~иh отишао па их, ue питајући 
кикоzа, пустио. !И 'Коме онда да :се 1жади.мо?" 

Тако ми је говорио бедни Јерчиh. Шта сам могао да му саветујем 
у оваким приликама? Да се жали кајмакаму, помоћи му не :може и 
да хоће, јер tcy од њега старији у Митровици људи, на које би 1се 
жалио. Да се жали мутесарифу овај ће га, ако би 'ra хтео примити, 
упутити на суд, а онда би требало потрзати сведоке, водити парницу, 
излагати се трошковима, 'опет без икаква изгледа на успех. Ако би, 
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што је немогућно замислити, тужени био осуђен, тужиоцу и његовим 
сведоцима попела би се на врат његова 'браћа и сродници, људи све 
гори од горега. Не буде ли осуђен, што је више него вероватно, :ту
жилац би потеглио силне трошкове и изложио себе, породицу и при
јатеље 'још већем гонењу туженога. Овакве појединачне жалбе и 
тужбе, у овим приликама, не помажу, него само још већим невољама 
излажу људе. 

Саветовао са.м .му, да се :врати ?Суhи, јда iпо'Куша у.мо,//,ити !Ису 
Бољетинца за заштиту, а'Ко је (не добије, нека седи :.мирио, rне дајуhи 
повода од своје стране 1да /ia нападају. 1Међути.м, са.м, с.мисљио, пошто 
су ова'Ки до~ађаји учестаљи, 1те ови.ма сличпе ,певаље .мо~у ,спаћ:и iсва
ко~а, ,с'К.л,опити виђепије људе из Митровице lда .'Као ~депутација пођу 
у С'Коnље жаљити се иепосредио валији па иесиосио стање и ·ставити 
се под ње~ову заштиту, ,учииивши ,ње~а од~оворпи.м ,за све што и.м се 
буде рђаво~а десило. После овога бих и сам 'пошао у Скопље, пошто 
би најпре посетио Митровицу, да код валије уложим протест. Добар 
мотив за овакав протест био би, ако би се у нашој штампи почео 
живље претресати положај ;нашега народа у Старој Србији, а наро
чито ако би се на митинзима обелоданила узбуђеност, коју изазива 
у Србији арбанашки покрет, коме се као последица јављају догађаји, 
као што је онај у Митровици. 

Међу арбанашким првацима не престају неки значајни састанци 
и договори, који се чувају у највећој тајности. Прексиноћ су стигли 
из Гилана тамошњи прваци, 'Који.ма је иа 'Ч,елу позиати зли'Ковац 
Саит-а~а. Сви су l'iocтu овд . .муфтије, гкоји је њи.ма 'У част давао си
иоh вечеру, :иа %ајој су били 'овд. прваци са Су.яеј.маи-пашо.м на челу. 
Стараћу се да сазнам циљ овога састанка. 

Изволите примити, господине минис·тре, председниче, уверење о 

моме дубоком поштовању. 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 

Консул, 
Свет. Ст. Си.м,иh 

Пов. NQ 74. У Приштини, 24. марта 1899. године 

Господину др Вл. Ђорђевићу, председнику Министарског 
са:sета, министру инос'траних дела, итд. итд. итд. -

у Београду 

Господине министре председниче, 

Користећи се вашим одобрењем у 'писму Пов. NQ 891. о,;:с 16. марта, 
ја са.м, у иедељу отишао у Митровицу, ода'Кле сам се вратио сутра 
даи, у тоиедељак. Л уто вао са.м !кољи.ма, у пратњи једио~ 1~ауша и 
једпоzа заптије, а да :бих овом, путовању дао из~.яед једн01 ~случајно~ 
излета, .повео са.м собо.м, и жену. За Митровицу ~води пут пре'Ко 1Ву-
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читрна, ~де ca.1t се забавио два и по .сата, да бих .мо~ао видети, -какво 
је стање у овој варошици, у којој је, до познатог догађаја у Митро
вици, хришћанима најтеже било живети. После обитатне посете кај
макаму, учинио сам визиту у том крају најуп.љивније.м .муха.меданцу 
Су.љеј.мдн-паши у намери да после тога, пре него што пођем у Ми
тровицу, походим нашега проту и још једног угледног грађанина, 
не бих ли успео да их потпуно измирим и сложим, јер једино у овој 
вароши није щеђу ~рађани.ма :онаква с.љо~а, какву 'са.л~ успео 1успо
ставити у Приштини и :Митровици. Братапац Су.љеј.ман пашин, Зеј
ну.ља бе~, био је добар да .ме задржи да заједно руча.мо. По дочеку 
у Митровици уверио сам се, да је то било намерно, да би ми остало 
што мс.;ье времена за разговор с нашим људима. Вучитрн је варо
шица у опадању. Наших и.ма до 200 доЈл,ова, веhиноЈ.~ ситних тр~о
ваца и занат .яија, хоји, да им ии је ·и uешто земље, поред тр~овиие 
и \заната, ,ие би и.ма.љи од :teia )живети. Као и свуда, тако су Турци 
при~раби.љи ,у своје руке и 1овде 1сву тр~овину; ,'Нашима су оста.ље 

Ј.tрвице за њихове трпезе да .од 1њих :животаре. Што је некад .би.ља 
имућнијих 'људи, ти са.да ,живе од иека.да.шње тековине, не привре
ђујуhи јој ништа. Сви су повучени и \хвале бо~а, ако и.1~ бар Арба.
наси не досађују, кад и.м lce ]11,е )да радити и :'ндпредовати. Вучитрн 
преставља жа.љосну с.љику стања, којему ;наше сународнике по варо
ши.ма .воде овдашњи односи. И !Турци су увиде.яи, да .материја..љно 
посрнуо 'Ндрод ~уби ону отпорну моh, од које се 1мора зазирати, те 
предаје се равнодушности, у ,којој је задовољан, кад .му само ~.љава 
Гtије у опасности: 11,евоље трпи без роптања, ударе при.ма без отпора. 

Приштипа, и тео ·некад у~.љедне и развијене тр~овиnе, која је сва 
би.ља у рука.ма Срба, ,данас је већ, на путу 1да ,постане што и Вучитрн. 
Турци се подижу, Срби падају. Да се држе овако и оволико, помаже 
им још једино уз невероватности скучен живот, у којем се лишавају 
задовољења најелементарнијих потреба, сводећи их на најнеопход
нији минимум. Код овако скучених потреба, урођене навике да штеде 
и велике предузимљивости, кад би ту биле остале повољне при
.лике, - равноправност, зајемчена законима, који би се строго и пра
ведно вршили, - наши би се људи убрзо подигли и у своје руке 
прихватили све радње. Овако се једва држе да не пропадну. 

У Митровици су, до :познато~ до~ађаја односи из.~tеђу xpuiuhaнa 
и мухамедапаv,а би.љи то.љико сносни, да су наши људи .мо~.љи дати 
сав мах својој предузимљивости. А ,како је са.ма Митровица, [као 
завршна тачка железнице, која се :преко Скопља везује са Со.љуном, 
на месту, 1~де се укрштају (путеви, 'Који воде из 'Пеhи и Н. Пазара, 
тр~овина је поче.ља у њој на~.љо ,да се развија. Од некадашње~ се.ља 
поста.ља је за вр.ља кратко вре.ме 1у~ледна ,варош, која се с правом 
зва.ља "Косовски Париз". У данашњој Митровици ,не.ма ни двадесет 
домова староседе.љаца; све су то iдошљаци. Хришhани су ,ееhино.м из 
Пећи, Ђакова iи Ораховца, а и.мд ,их доста !и :из Ве.љеса и :дру~их 
места 'јужне Маhедопије. 1Сви су добро~а стања, јер су и.л~ радње 
ш~предовале, па им се .мили.ља радити. 

Нарочито је развијепа тр~овина са дрвено.лt ~рађам и \Ј/Сиво.м сто
ком. Познати Али-Дра~а паша и.ма у Мојстиру, ,8 сати ,!далеко .од 
Митровиv,е, .модерщ; стру~ару, а у са.лtој Митровици фабрику 'за из-
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Главна чаршија у Митровици 1932. године 

раду даса-ка и -~реда, -које ·се .извозе 1У ве.љи-кој -ко.љичини за .С-коп.ље и 
Со.љун. Стока ситна /и -крупна та-кође у ве.љико.м. броју извози се за 
Со.љун и Цари-~рад. Мно~о се тр-~ује и са пажа.мд и храном 

У овако.м. .месту за вредне је руке пуио :пос.ља, а ,да иаши људи 
во.ље радити, доказ је ~њихово добро стање, 'Које се о~.љеда и по спо
љашње.м. :из-~.љеду вароши. #и у јед-ној вароши у Косовспом ви.љајету 
не.м.а то.љико и тако у-~.љедних з-~рада, ни тако простране чаршије -као 
у Митровици. Обич·њи.м. дани.м.а је у 'Чаршији са села толико света, 
-као по iдру-~и.м. ~естима о пазарни.м. данима. А пад је пазар, у суботу, 
света је толи-ко са ·'1-1дјразноликији.м т~роизводи.ма, да се у.љи14а.ма .мо-

же с тешко.м. муко..4t про.љазити. Постараhу се, да у најскоријем вре
мену добијем тачне податке, на основу којих би се могла извести 
правилна 'оцена о трговинском значају' Митровице. А да јој је и по-~:·. 
литичко-војнички значај велики, то се види по њезину географском ~, . 
положају и по пажњи, коју јој Турци поклањају. Данас у Митро- . 
вици и.м.а 3 батаљона пешадије, ескадрон коњице и јед-на батерија. 
Г л,авни део војске је смештен у !дивној и пространој }Сасарни uci 'ви
соравни изнад са.ме вароши; остало је растурено по :z,рапици :U око ·. · · 
вароши. У последње је време из Митровице у великим количинама 

разношено оружје, муниција и друга опрема за Н. Пазар, Пријег~оље, 
Сеницу, Бијело 1Поље на северо-запад и у Пеh, Ђаковицу и Беране 
на запад. 

Чим сам ушао у прве улице, опазио сам, верујте да то није пре
дубеђење, - да расположење Срба није онакво, какво се могло оче-



кивати, да није било познатог догаiјаја. Који су се од Срба, при мом 

пролазу кроз улице, затекли на улици пред дућанима, нису се смели 
јављати, а они који су били сами у дућанима, јављали су ми се са 
осмејком, који је најбоље обележје њихова расположења. 1 

Мој је претходник, кад би ДQЛазио у Митровицу обично одседао 
код газда Мијалка Николића, угледног нашег трговца; ја сам морао 
одсести у хану, који држи један Србин, мухамеданац из Босне. Ниј€ 
ми било угодно, али сам морао в€ровати и 'водити рачуна о последи
цама, којима бих изложио r. Николића, да сам одсео код њега. Да те 
последице ве би !биле 'по њега повољне, уверио сам се после по мно
гим појавама, за време мога бављења у Митровици. 

Тек што сам ушао у собу, стиже ме да ме поздрави добродошли
цом исти г. Мијалко Николић. Није rтрошло ни два минута, од како 
је ,он ушао, Дође 'јузбаша жандармеријски, а за њим одмах главни 
полицајац, који ме није после нигде сама 'остављао. Г. Мијалка су 
одмах позвали у хуhумат, само да би са .мном :био 1што мање, а после 
сам чуо, да 'је наређено да се строго пази на све који би мени 'дола
зили. Одмах сам видео, да своје понашање морам тако удесити, да 
сачувам 'наш~ људе од нерасrюложења турских власти. 

Прву са.м посету у'Чииио кај.ма-ка.му у хуhу.мату. Кајмакам је 
млад човек, има му око 26 година. Скоро је ;свршио школе у Цари
граду, разуме по мало француски, али је иначе интелигенције доста 
скромне, а знања доста сужена. Син је вилајетског тефтердара, који 
је иnтимаи пријатељ Хафуз пашии. Тој околности има да звхвали, 
што је дошао до овог положаја у овако важном месту. При.м~tа .ме 
је доста збуњено, али врло учтиво. Разговарали смо се с почетка о 
обичним стварима, док ми није понудио поред полицајца и једног 
заптије, још две заптије да ме чувају, да се не бих плашио. Одго
ворио сам јму да се нимало ни од кога не плашим, да ми је и за 

rюслугу и за одбрану довољан мој каваз и да су ми излишна чак и 
она двојица, који су ми одмах стављени на расположење и то.м сам, 
приликом, почео с /њим !zоворити о реду у вароши, itcTu'Чyhи ,му рђаве 
страие метода, којим, 1се тај ред 'Чува. Није у.мео да ,се браии, 1i.ezo се 
задовољио уверавањи.ма, како се 1он стара да :хришhани рахат живе, 
да се пишта рђаво ие деси, позивајуhи при том присутне, 'да .му та 
уверавања потврде. 

После ове посете, која је трајала пода сахата, пошао сам шетати 
кроз варош, праћен полицајцем и двојицом заптија. Никоме од на
ших људи нисам правио визите из разлога, које сам напред навео. 
Само ·сам свра'Гио код попа Јована, већила Митрополитова, јер сам 
и ;кајмакаму казао, да сматрам за дужност учинити му походу. Са 
мном је био и полицајац, те се разговор морао ограничити на нај

обичније изјаве. 

Међутим сам преко каваза, који је имао више слободе у кретању 
успео доставити нашим људима начин за споразумевање преко крат

ких писама. Мени је ~Ј1,авно бuЈ1,о, да спремим депутацију Митров-
1-fаиа, 'Који he иhи валији ;да :се жаЈl,е. А при ~оваким, при.л,ика.ма је 
теш'Ко С'КЈ!,О'Нити .људе i·н,а lтахав корак. ,:та ,је :тешкоhа укЈ1,оњена :и 

.. ~ депутација од пет члаиова, старих а уzледних ·домаhииа, предвођена 
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ип Јовано.м, стари,е,м, од 70 ~одина, ~отава је да пође у Скоп.ље ва.лији 
на жалбу. Пошто је сутра Благовести, велики сабор у Соколици, на
редио сам да се депутација крене у Скопље у суботу, а ја ћу тамо 
поћи у уторак. Што је пајважније наши су људи, по .моји.м ранијим 
упуствима, успе.1~и са сви.м задобити за своју ствар познато~ Ису 
Бољетинца, о ,хоје.м и.мате више по.мена у .моји.м досадашњи.и изве
штаји.ма а нарочито у извештају Пов. N!1 49. Изјављивао и,м, је како 
се уверио, да до Срба не.ма пикакве кривице, не~о су ,са.мо зу.лу.;1thари 
хтели да чине своје и казивао им, како вали ји да ioE :Јре, а 1ОН јемчи, 
да овде ником ништа не с,м,е ,бити. Ње.лtу је кајмакам нудио 'да ia 
постави за чауша, али се 1овај није хтео при.лtити, нашима, је, .Аtе
ђути,м,, :zоворио /да ia они траже, па he 1се примити. Сви Срби уве
равају да .би за њих би.ла ,cpeha, кад би ~он постао .;1~уљазим заптиј-

" ски, - да управо у .томе виде једи'Но јемство за успостављање нека
дашње~ добро~ реда у Митровици. Питали су ме за савет и ја сам 
пм 1одобрио lда ia траже. У том су ме руководили ови разлоз~t: 

1. Што је Иса доиста поштен и иепокварен Арбанас, који досад 
ни јед'Ном Србину зла није учи'Нио, и ако је као царски одметник 
побио више од 20 Турака. 

2. Што је од у~ледно~ фиса, а са.м ·нд ~ласу јунак, "/,ије се освете 
сви боје. 

3. Што је и сам валија на ње~ову бесу оставио Митровицу при
нуђеи да ;са њим, као царски до~лавиик, води пре~оворе. 

4. Што сви Срби имају у ње~а поверења, да he их и хтети и .л~оhи 
браиити и одбранити. 

Не успеју ли наши са својом молбом, њега Ће више за се задо
бити, те им се неће смети свака хуља натреса>.ги; успеју ли, из за
хвалности ће им бити оданији, а међутим, ми ништа не губимо тиме, 
што сам валија поверава чување реда човеку, који је до јуче го·тово 
био одметник. Шта више, баш 'би смо тим фактом јаче обелоданили 
природу односа између турских власти и Арбанаса у овим странама, 
без икакве наше штете ,а с коришћу по митровачке Србе. 

Саветовао сам даље нашима, да се имајући Ису за леђима, прво 
пожале кајмакаму и да ~му изјаве, како ће ићи у Скопље валији 
да се жале на стање, које им чини живот несносним. Ако би их кај
макам стао уверавати, како се он енергично стара о реду и да 'Се 

неће моћи обновити ранији догађаји, саветовао сам им, да му избро
јавши му последње ситне зулуме, сврате пажњу на факат, да се он 
доиста стара о реду, али \Ца му је начин рада у основи погрешан, 

те услед тога избијају сваки дан ови ситни зулуми и не престаје 
међу мухамеданцима расположење, које може дати повода свакоја
ким догађајима, од чијих би последица он био слаб да их сачува. 
Ред 'је само <0нда на поузданој основи кад се зликовци не остављају 
некажњени, кад се њиховим рђавим делима не гледа кроз прсте, кад 
им се не повлађује молбама и ·саветима, а у Митровици власт тако 

ради. Они, који су се највише истакли у познатим нередима к:ао иза
зивачи и убице данас воде главну реч и преставници су мухамедан
ског јавног мишљења. Та метода повлађивања и стишавања помоћу 
.\.юлби и савета и чини те је данас у Митровици стање несносно и 
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посве опасЈю. А још опаснијим ia чини расположење, 1-co.fe код .муха
.њеданаца изазива 'Непрестано с1·изање и даље одашиљање оружја, 
.муничије и војничке опре.ме. 

У овом ћу смислу и сам говорити валији, кад се са њим састанем. 

Пред вече ми 'је, кад сам се вратио из шетње, вратио визиту 
кајмакам, а после вечере је дошао да ми прави друштво јузбаша. 

Сутра дав: сам учинио :визиту г. Јанићију Славковићу, нашем 
свештенику и врло поузданом раднику, Пошто сам пре тога лепим 

бакшишем обдарио полицајца, који се онда знао наћи у послу, док ја 
лисам походу свршио. Ту су били сви угледнији наши људи, са ко
)има .сам до детаља утврдио, шта треба да раде. Пошто сам то свр
шио, истим путем сам се вратио у Приштину. 

На завршетк_,,-, част ми је замолити вас, господине :министре, за 
допуштање да вас упознам са једном својом намером, за коју Ми је, 
ако хоћу да је изведем, потребно и ваше одобрење, јер би јој изво
ђење било скопчано са нешто "Трошкова. 

Митровица Је .место од велико~ значаја и с ~ледишта тр~овин
С'Ко-~ и с -~.педишта војnичко-по.п,итичкm. Кад .би с.мо lта.м,о и.ма.пи тр-~о
винско~ а-~ента, као пододељење овог Консулата, било би од врло 
велике користи и по наш рад и углед у овим странама и по наше 

сународнике у Митровици. Отварању трговинске агенције у 'митро
вици опирали би се Турци и у месту и у Цариграду. Доскочити би 
им се могло на овај начин: 

Под изговором да је у Митровици Прија:тније проводити лето 
због чиста ваздуха, лепе воде, већега друштва, ја бих могао узети 
у Митровици једну кућу, у којој бих ·с породицом провео месец-два 
дана. Идуће године бих учинио то исто са дужим роком, а кућу бих 
узео на целу годину !и у њу бих могао оставити једног дијурнисту са 
г. кавазом. После би се, кад би се Турци мало привикли, могао успети, 
да се lтамо с одобрењем турске власти ~намести стално било трго
вински агенат са правима, каква имају бугарски, било чиновЈDИк 
Консулата. Наши би се на овај начин охрабрили, а и ми бисмо отуда 
имали великих користи, јер је Ми'Тровица врло важно место, одакле 
су лаке везе с Пећи и Беранима с једне и с Н. Пазаром, Пријепољем, 
Плевљима с друге •стране. 

Ако би сте ми овај план одобрили, ја бих могао одмахfЈiристу
пити његову извођењу. 

Изволите примити, господине минис•гре председниче, уверење о 

моме одличном поштовању. 
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Краљевско српски Консулат 
Приштина 

Пов. N<1 83. У Приштини, 28. марта 1899. године 

Господину 
Господину др Вл. Ђорђевићу, мин. председнику, мин. 
иностраних дела - у Београд 

Господине министре председниче, 

У времену од мога последњег извештаја о зулумима Пов. N<1 43. 
од 14. пр. месеца и ако су баш у томе времену изашле познате на
редбе Портине валијама косовском, битољском, и солунском да се на 
ред строго пази и да се зулуми спречавају, број зулума достиже 
висину, каква се скоро не памти. О томе сам, као и о држању сла
бих и немоћних турских власти опширније говорио у својим изве
штајима Пов. N<1 74, 78. и 79, после чега ми остаје да :вам овде 'на 
бројим само факта, најновије зулуме, којима је једина цељ да се 
српски живаљ истреби у овим с·транама с молбом, да се она у инте
ресу саме ствари, публикују у што више листова. 

1. Арнаути из сеља Г .л,авич,иv.,е уби.л,и су у фебруару o.i. сина 
Крсте Поч,ешhан~~на из села Гораждевца, у пећској нахији. Убице 
нису ухваћене, јер их нико не гони, и ако су познате целом свету. 

2. У петак 12. фебруара о.г. ндпали су Арнаути на српску ~шкољу 
у се.л,у До.л,v.,у (пећске нахије) у намери да убију попа и учитеља. 
Али како ови не беху у шкюли, Арнаути се задовољише да растерају 
децу из школе. 

3. У суботу 20. марта Михајло Брајковић из сеља Синаје (пеhска 
нахија) продао у Пеhи пар во.л,ова· за 1.190 ~раша. Враћајући се истог 
дана кући, близу саме вароши, у шуми Витомирици пресретну га 
Арбанаси, истуку аса кундачки, исеку му појас и отму сав новац. Ми
хајло лежи тешко болес'тан у несвесном стању, а юд силног боја изгу
био је и говор. Власт није ништа предузела против зликоваца Арба

наса. 

4. Стање је у Подри.мљу (призренске нахије) несносно, iope uo 
што је биља пре устаuовљења Исљахата за ред и .мирење крвава. Уби
ства, глобе, крађе на дневном су реду тамо. Тако је Арбанас Џема 
Фејзин убио 8. јануара о.г. Ајру Ћескића, 24. јануара избише попа 
србичког. Живи Шориhу из Ораховица узе Арбанас Рашид Џан Ј етин 
150 гроша глобе, од Алексе Вучиракиhа у Ораховцу узеше Арбанаси 
1 лиру глобе. 4. јануара о.г. отеше Арбанаси il коња Ђошиног и 
1 магаре Благојево украј самога села. Српском попу траже пет (5) 
лира глобе и пет пари ч,арапа, иначе му прете убиством. Миру Јан
ковића Хариhа сина бившег кмета ораховачког гађао Арнаутин зап
тија два пута и јавно се жали на своју пушку, што не погоди Миру. 
Раније је тај Исти Заптија извукао из цркве тога Миру, избио га и 
још му тражио за ту "услугу" 1 лиру глобе. Кад се због тога судио 
у суду, псовао је Мири веру 'и "четрнајест кола крста" пред судијом. 
Мира несме из куhе никуда, још од Аранђелова дана седи заробљен, 
бојећи се арбанашке освете. 
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У Ораховцу је власт ие.лю1ии, rда .овим -наси.љи.ма стаие иа rпут, 
те су се Арбаиаси толико осилили да су 25. јануара пуцали и на 
-гурског чиновника мудира. Срби су пак неоружани, па се не могу 
сами бранити од Арбанаса. 

За карактерис'тику њихова очајања прилажем једно писмо у ори
гиналу, у којем моле помоћ - оружје од нас. 

5. Вр.ао су 'Ч.ести при.мери, да поједиие арбанашке 'Ч.ете уз.му на 
око једно наро'Ч.ито српско село, ~.л.обе .му до.маhине, бију се.ља-ка, 
спре.лшју заседе и у опште ие дају .му .мира. Тако су слу'Ч.ајеви са 
Ча'~лавицо.м, Лапље-сеЈ1,о.м, ,Бабуше.м, Бабљако.м иа ~Косову. У ред тих 
сеља улазе сад и се.л.а .у сириниhској жупи, приштииско~ санџака, а 
наро'Ч-иТЈ се.ао Buhe, ко.л~е 'непрестано досађују Арбанаси из Кошта
њева, рођаци .муфтије приштинско~, ~љобеhи ia непрестано и 'Ч.Uнеhи 
.му свакојаки зу.л.у.м. 

6. Муфтија приштински, заштитник свих зликоваца, који леже 
и устаје са же.љом 1да се Срби иа Косову што пре истребе, иадао :се 
на Србе .механџије у Приштини. 'Пре месеца дана рекао је муфтија: 
"Ко ohe да продаје ракију и пиhе, иека иде ,из [Приштине, ииже од 
Ка"iаника". Муфтија чини све да Србима - механџијама онемогући 
рад и зараду. По његовој жељи у~апшени су механџије: Дена Столић, 
Риста Јовановић и Сава Липка. Жалбе на ова гонења нису помогле. 
Мутесариф је ,од~оворио: "не .мо~у ва.м иишта nомоhи, ?iишта у сво
јим рука.ма (власт) ие.мам". Ово је доиста, трава uстииа. У Приштиии 
пе влада царски .мутесариф, веh .муфтија и Сулејман "лабс'Ки вој
вода", 'Који :се обо~ати.л.и, заштиhивајуhи зли'Ков1~е пред судо.л~ -
в.л,ашhу. 

7. Рагиб ага Бошњак у Приштини, који је већ неколико Српкиња 
упропастио, приморава Аи'Ку, жену Арсе Миленковиhа та.л~ошње~ да 
се заједно са својом девој'Ч.ицо.м потур'Ч.и. Арса је у очајању, али из 
страха од Рагибове освете, не сме да се жали власти, ш>го :му ни иначе 
не би помогло. 

8. Милош, син Стојана Митровића из Доње Брњице на Косову, 
служи од Ђурђевдана код Арнаутина Емина у истом селу. Ту су ia 
сво вре.ме на~овараља да се потур'Ч.и. ,Милош де'Ч.'КО од 14 ~одина по
верова обеhањима, те пристане. Арбанаси ia све'Ч.ано допрате .муф
тији у Приштини, f'Који .му је 1обеhавао lсве, само lда се потур-ч,и, на~о
варајуhи ia да у том с.мис.ау преда tжаЈ1,бу iпаши, .ма се Милош по 
закону, не .л~оже турчити, ~ер 11,е.ма 18 ~одина, а отац ,11,е ;даје при
стана'К свој. Поред свега 1тога Милоша још једнако наговарају да 
се турчи, и ако његово турчење не може бити по закону. 

9. У дућан Прокопија Топаловића у Вучитрну, дошао је један 
Турчин и тражио топ (свежањ) платна (шамалац) на вересију. Кад :му 
брат Прокопијев није хтео дати на !вересију, он извади нож и на 
парчиће исече платно са речима: "ево кад нећеш на вересију да даш, 
сад чувај парчиће". За ово није 'кажњен. У Вучитрну је у опште 
наста.ао врло рђаво стање, после !поко.ља у Митровици. Говори се да 
пџе у џа.мија.ма проповедају истребљење Срба "Свако~ Србина, веле, 
иа 'Ко~а сумњате, од.мах убите! Видеhе се !Која саб.ља се-ч,е, српска 
иљи турс'Ка!" Турци <r:y веh означили оне Србе, 'Које треба поубијати 
и ако веле: "Овде не.ма Срба, ови су ђаури Латини, ако xohe да каже 
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да је Србин, испратиhе.мо ia одовуд, па i'Нек иде худ xohe". Нарочито 
су .љути на српске учите.ље. Махмуд Хафуз Исмаил чекао је неко
лико дана пред школом Глигорија Поповића, учитеља, у намери да 
га убије. 25. јануара о.г. разговарао се исти учитељ Поповић са Спи
ром Јанковићем :на iулици. Поред њих је прошао на коњу Ибрахим 
Маџунац, те се окрене Сп:ири са речима: А бре Спиро, за љубав 
твоју нисам хтео овом приликом да избијем тог учитеља - и оде 
псујући крст, пост, веру. Те вечери је у кафани говорио Турцима: 

- Мрзело ме да !силазим ·с коња, а истукао ;бих га толико, да не 
може отићи кући. 

. Се.м учи~е.ља -не оста_вљају сад на .миру .-ни српске ђаке, "1~ушке 
биЈУ, n девозчице rштипа3у. iПре су ,учитељи пратили децу пуhа.ма, 
а сад -не с.му то да 'Чине, 'јер је у опасности и њихов живот. 

Тужбе 'Не ~о.мажу, јер власти у Вучитрну ~посто.Је са.мо 'Номи
нално. У Вучитрну 'Не влада царски кај.мака.м, већ арбанаmки зли-
ковци. ' 

10. Ноћу између 23. :и i24. марта украли су Арбанаси волове 
Трајку Величковићу из Бресја на Косову. Сумња се на Илијаза Сали 
Чунгулу из Бресја, који је безбројне крађе извршио ;у томе селу, 
не кажњен за све то. 

* * * 
11. Нахија копаиичка, ·н,арочито онај део који је под 'Новопазар

ским срезом, тропишта ,од арбанашко~ зулу.ма. У најкраћем року 
та he иахија опустети, бар у ~њој -неhе бити Срба, јер се оии од зу
лума на~ло исељавају ry Србију, остав.љајуhи имање и 'Куhе своје, 
које бесправио, против'Но сва'КОМ закону, заузимају Арбанаси. 2. љарта 
пребемо је у Србију 15 српских породица са ,преко 1 ОО душа из ~еела 
Остраhа и Врујаца, новопазарска~ среза, :међу њима и две и.муh'Не 
породице Боже из Остраhа и Зе.ље Радоњиhа из Врујаца. Овај покор 
zледа турска власт равнодушно. 

* * * 
У ~иланскољ срезу зулу.ми су превршили сва·ку .'>tepy. То дока

зују ова најновија насиља у том крају: 

12. Из ранијих извештаја познато је, да су Арбанаси Исљам 
из Ливоча, !Дин Бурјан и Рустем, дакле, они исти, што су убили 
Марка из Чаглавице, заробили децу: Максима Стајић.а и Си.меона 
Трифуновића из Цернице .у ~иланској нахији. ~Децу 1су отерали у 
село Бабабок (ђакове-ка 'Нахија) и ту их држали у ропству пуних 
девет неде.ља, тражећ.и од родите.ља откуп у 50 турских лира. Стаја 
Здравковић, Максимов отац жалио се и кајмакаму гиланском и му
тесарифу приштинском и валији скопском, но без икака успеха. Власт 
или није хтела или није могла да ослободи заробљену децу. Валија, 
уверив се, да власт не може силом ослободити децу, наредио је 
Исљахату гиланском да из своје кесе исплати разбојницима уцену. 
Колико ова наредба по себи илуструје немоћ турских власти, толико 
је исто карактеристичан факт, да исљахат гилански није хтео да 
послуша наредбу валијину и није хтео да плати откуп за заробљену 
децу. У томе су разбојничи поручи4и родитељима, да у најкраћем 
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року пошаљу откуп, и1iаче he и.м поклати деv,у. Родитељи немајући 
заштите код власти, продају што су имали и тако скупе 50 лира 
(1115 дин. у злату) откупе и пошљу га разбојницима по Саиту из 
села Садовине, који им доведе децу из Баба-бока. Стаја је отишао 
поново валији, да га извести да је откуп платио, но валија га истера, 
карајући га и називајући га јаланџијом (лашљивцем), што је "без 
његова питања" платио откуп и ако је и сам уверен, :Да би разбојници 
убили децу да откуп није плаћен! 

13. Хусејин, aia Ђа-ковац из Гила'На, који је раније са ајдуцима 
напао село Кормињане у Доњој Морави, узео Срби.ма на силу њи
хову зе.мљу, те их сад н,а-чинио чивчија.ма своји.м, напада сад Паву 
из Жегра, у намери да му притисне њиву. Пава је на великој муци, 
јер му Хусејин непрестано шаље ајдуке, прети и тражи за себе ту 
њиву, наравно без новаца. 

14. Далиб из Љубижде бацио је рабош (уцен,у) 'На српска села 
Грн,чаре, Врбавац, Под1iорце и Мо~илу. Сеља'fщ :тих села, н,е с.му /да 
излазе 'Никуда, док .му ие :исплате ту уце-ну. 1 

15. Арбанас Кадрија Топал из Блата пуцао је на Васу Ђорђевића 
из Доморовца, а после рекао да је то чинио "шале ради". 

16. Село Клокот н,е .може да живи од н,а.мета Сајит-а~иних cu
'lioвa из Гила'На. Тако су !они од та.мошњих Срба узели 15. фебруара 
100 'Ко.мада волова, да и.м џаба раде н,а њива.ма. Ово село је и иначе 
на муци од Сајита и Хусејина Алијиних из Трпезе, који су Цветку 
из тога села узели три краве и три кобиле, а сем тога разбили во
деницу Цветкову и однели жито, вреће и све што је у 'њој 'било. 

17. Ајдук Ајрис Свињарин,а бацио је уце-ну од 50 лира Дичи Н. 
из Ва~ан,ета. Дича седи у својој 'Куhи затворен, још од 6. јануара. 
Изаћи н,е с.ме .• јер н,е.ма. да плати уцену, а Ајрис he ia убити. Дичу 
чувају два заптије, 'Кој1,~ .му једу и пију у 'Куhи. 

18. У јануару о.г. тукао је Емин Балтић Косту Митровића из 
Гоголевца. 

19. Зејнел Ука мухаџер из Каменице почетком фебруара о.г. 
:потего пушком на Симеона Ћурчића из Каменице, и хтео га убити, 
да га сељаци нису одбранили. Симеон не сме никуд из куће, јер му 
Зејнел и даље прети а врх тога тражи му још 1 белу меџедију 
,,бакшиша". То је све учинио само зато, што 'му Симеон није повла
ђивао жељи, да у том селу отвори бакалницу. 

20. Тахир Џега из Бусовата, са 7 оружаних Арбанаса, н,апао је 
почетко.м фебруара o.i. на свадбу у 'Куhи Макси.ма Трајковиhа у 
Го~олевцу у на.мери да поквари свадбу и силују девојке. Пуцали су 
иа сватове, те их растерали. 

21. Јован Станковић из Клобукара удаје сЈЗоју кћер у Рајиновце, 
али то не дозвољавају Арбанаси Мурта и Дема из ::Вусовата, а Мурта 
13ели, "девојка 'је моја". Но пошто Јован неда кћер за Турке, они 
сад пристају дозволити њену удадбу за Србина, ако им Јован плати 
7 лира уцене. 

22. Јунуз мухаџер из Буковата тукао је пушком Зафира Сто
јиљковића из Тоголевца (10. фебруара о.г.) само зато што Зафир 
неће Јунузу пред судом да опрости убиство свога брата Гиге Сто-

"' јиљковића. Зафир је тужио Јунуза кајмакаму гиланском, но Јунуза 
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нико не гони, и ако се зна, да Јунуз седи у 'кули Тахир аге у томе 
селу, који га заштићава. 

23. Исти овај Тахир ага заштићава и друге разбојнике који му 
седе у тој кули. Тако и Миџа Раму, Јунузов ујка, који је навалио 
да расели Србе :из Гоголевца а нарочито породицу Станка Симића. 
Тахир ага је пушком убио једног брава Мирку Трскановићу из тог 
села. 

24. Ајдук Нухија из Бусовата, који је убио толике Србе и упро
пастио толике српске куће, украо је летос Анти Пави"lу из Бушинаца 
9 вола и коња, па како му сад Анта неће да опрости ту крађу пред 
судом, ·тражи му .12 лира уцене, 'те ,сад )Анта седи у својој кући 
затворен са 4 мушке главе, јер му Нухија прети убиством. 

25. Дема из Бусовата ранио је летос из пушке Стеву Младена-
" ы1ћа из Бушинаца, који је сад оздравио и неће код суда да опрости 

кривицу Демину. За то му тражи сад ~ема 500 гроша уцене, коју 
Стева не може да плати, а Дема је двапут хватао бусију да убије 
Стеву. Власт не чини ништа да заштити Стеву и Анту, а Дема 1и 
Нухија шетају се "сербез", јер их власт не гони. ' 

26. Ајдук Суља Зекин из Макреша уценио је и наплатио је 2 ду
ката уцене од Панте Стевановића из Робовца. 

27. Ислам Бусија уценио је Менка Ристића, мутавџију из Гилана 
са 12 лира. Менко није платио, а Ислам му послао поново рабош 
(дрвени са 12 резотина), претећи да ће му разрушити воденицу у 
селу Ливочу. Менко однесе рабош у суд, тражећи заштиту. Суд .му 
даде пушку .мартинку да се сам, !брани од Ис.ља.ма. Менко је пушку 
вратио са ре'Чи.ма: да се сам, бранити ,>не може, ако ia суд ие одбрапи 
од з.љиковаца, што .му је дужност. Но како власт није уапсила Ислама, 
овај је разрушио Менкову воденицу и прети му убити још 'и сина. 
Менко не сме никуд из куће, ни на tњиву, ни на посао. 

28. Исти Ислам Бусија разрезао је намет на цело село Партеш, 
да му свака кућа да iпо 1 белу меџедију, не учине ли то за два дана, 
мораће платити по 1 лиру. Од Аксе Нисића из села Цернице, тражи 
12 ;лира, а од Дене Вучака из Паралова већ је наплатио 10 лира 
уцене. Све то зна власт, али не чини ништа да то спречи. 

29. Крађе су на дневном реду у гиланској нахији, њих има без
број, па их зато и не помињем. Карактеристично је, да власт ни 
онда не чини :ништа и кад зна лопове и кад је ухваћен траг. Таки 
ј.:: случај био и са крађом кобиле Максима Ковачевића, којој је траг 
ухваћен до Рогачице, па ипак лопови нису ухваћени. 

30. Има пуно примера да су заптије равни у глобљењу и вршењу 
_,улума са арбанаским ајдуцима. Тако заптије Јусуф и Болтијар из 
Љубиџе тобож "чувају" село Витину од ајдука, а овамо грђе глобе 
село, но ајдуци и траже жене, као и Тафик бег Из Гилана, који је 
пун месец то чинио у Витини. Прешевски пак заптија Џела Салијин 
из Рогачице чини пакости и гони поп Ђорђа и Васу Ђорђевића из 
Доморовца. Власт зна за ово, али трпи сво ово чудо. 

31. Шаћир Штрбуловац из Вршевца убио је 18. марта о.г. стару 
жену Грозду из Ску лан ова на Косову. 

32. За ово ~адину дана веh је дру~и пут, да су разби.љи српску 
цркву у Лапљем, Се.љу на Косову. Сад су, ноћу између 8. и 9. марта 
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разбили цркву и из .ње украли басме, зејтин 2 1/2 оке, 10 гроша пара, 
ситне свећице итд. Биће да су и ово учинили Цигани, као и nрви 
пут. Карактеристично је, да власт не rrредузима ништа. 

33. Како је у самој Приштини стање, то се може видети по овом 
случају, који је, истина, остао без озбиљнијих последица, али је ипак 
доста карактеристичан: 

Мехмед Алија, Арбанас који живи у Приштини без икаква за
нимања, rrрипада фису, чији су чланови познати као грдни зулум

ћари, а има их до 200 у самој Приштини. О њима морају да воде 
рачуна и сам муфтија и Сулејман паша, а о власти и да не говорим. 
Зато они ч:vне слободно :све што хоће. Овај је Алија познат као 
убојица који је више пута с ножем нападао на Србе. Ј ед'Но.м је са 
сред у.личе одв7 1-као својој куhи 10-~одишњу девојчичу, !fiерчицу 
Јова'На Cтoja'lioвuha и силовао је. За то је неколико дана одлежао 
у затвору, али кад је отуда пуштен, Јован је морао са свом поро
дицом да бежи у Србију. Пре неко вече, наоружан ножем и леворве
ром (и ако је забрањено оружје носити) напао је Јевту Поповића, 
кад је затварао магазу Благоја Јовића, трговца, из које тек што су 
изаШЈiи били Н. Х. Настић и Арсеније Ћирић, трговци. Намеран је 
био напасти Благоја, који је неколико дана послом у Гилану, па зато, 
кад је, дочепавши у сумраку Јевту за гушу, видео да то није Благоје, 
пусти га па потрчи за оном двојицом. Суседни су Турци (гледали) 
потрчали за љим вичући му: "не то, није ту он" и једва ·су успели 
склонити га да их се окане. После овога је отишао у кафану, где 
је са вођом полицијске патроле пио и .ако је, мимо забрану, био 
наоружан. Пре тога се хвалио, како ће пречистити рачуне са Благо
јем који је наш најугледнији човек овде у Приштини. 

Сви ови случајеви показују да је стање нашега народа у овим 
странама врло бедно. Овоме сличних има много више, него ли што 

су овде побројани, јер нема дана а да се који не догоди. Народ, ви
деhи да .111,у 'lie.мa 'liU од "Куд по.моhи и :да .му се стање сва1-си.м да'liо.м 
поzоршава, по1щње да се подаје равподушности и да се трп.љивош'hу, 
којој се треба дивити, под'liоси зуду.ме збо~ 'Којих се човеку xy.мa'liUX 
ссеhања к,рв у жи.ла.ма .леди. Приметан је знак те равнодушности, 

што се мање жали, на суд не сме, а наше му утехе жалост истина 

ублажују, али стање не поправљају. 
Од свих ових за.ла које трпи, 1iajвeha је и по .своји.л~ ·н.оследи

и,а.ма 'Најтеже, што је .моh ~власти, ус.лед по.лити-ке -коју Ји.лдиз води 
са Арба'Наси.ма, сведе'На 1ш 'Нулу. Надмоћан утицај и у суду и у по
лицији добили су људи, као што су муфтија и Сулејман паша, ко
јима су њихова до ужаса зла дела задобила неограничено поверење 
Султаново, те од .њих стрепе сви. Раде што хоће и како хоће и нико 
им ништа не може. Од њихове силе зазиру и по њиховим ћудима 
морају да подешавају своје понашање чак и виши официри, међу 
којима има људи школованих и врло интелигентних. Кад сам јутрос 
генералу Тахир-паши, који је у Француској свршио сенсирску ака
демију једва провидном илузијом пребацио што избегава састанак 
са мном, само је слегао раменима и "мимиком ми хтео казати: "Не 
питајте, кад знате узроке". Кад овако мора да води рачуна о ми
шлењу муфтијином један тако интелигентан генерал, као што је 
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Тахир-паша - шта је онда остало за друге? По мојем уверењу ни
шта очигледније и драстичније не обелодањује сву убиственост овд. 
односа по наш народ, као факат, да су се људи кова муфтијина, 
ослоњени на поверење Јилдиза, могли осилити у толикој мери да 
постану апсолутни господари ситуације у овом крају. 

Шта ради муфтија, о томе сам више пута писао, а какве планове 
сада смишља о томе сам писао у извештајима Пов. бр. 78, 79, те с 
тога те случајеве изостављам из овога извештаја. 

И у Митровици је з.ло стање, али t1 о том ми је част писати вам 
засебан извештај. 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење о 

моме одличном поштовању. 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 
29. марта 1899. године 
У Приштини 
Пов. N! 85. 

Консул, 
Свет. Ст. Си.м,иh 

Господину Др. Вл. Ђорђевићу, министру председнику 
Министру иностраних дела, итд. итд. итд. - у !Београду 

Господине министре председниче, 

У извештају Пов. Бр. 55. имао сам част упознати вас са дого
вором, који сам имао са Живаном Арсићем, поузданим нашим чове
ком из села Ђураковца (пећске нахије). Што је обеhао, Живан је то 
и извршио: пре три дана довео :.ми је био сво~а aiy и ,заштитника 
Срба у то.м rкрају, Пран Па.љтсу, Арбанаса католичке вере, старе
шину фиса броји 500 пушака. 

Пољака је осредњег стаса, постарији човек. Може му имати око 
60 година, али се још врло добро држи. На руци му се добро по
знаје рана, коју је задобио бранећи свога чивчију Живана. Српски 
разуме врло добро, али тешко говори. По природи је врло бистар: 
чако схвата што ~у се тшже, а и сам уме лепо да искаже што мисли. 

По свему држању се види, да је пун енергије и храбрости, а да је 
добра срца, то сведоче његове чивчије. Вранићи их од зулума Арба
наса мухамеданаца, и сам је запао у тежак положај, те му је са
дашње стање несносно и желео би га се отрести. 

Управо та га је жеља и довела к мени, не би ли из мојих уста 
чуо, могу ли се ускоро надати бољитку. Примио сам га лепо и с њим 
се водио дугачак разговор, старајући се да га охрабрим и задобијем. 
На растанку сам му, за спомен, поклонио леп сребрн сат, а Живану 
сам дао да плати трошак у хану и за себе и за њега. 
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Међу Арбанасима је прилично развијена католичка пропаганда. 
Око Ђураковца има неколико села, у којима живе Арбанаси като
лици. Средиште им је у селу Злокућанима (око 250 домова), где 
имају нову цркву, која је Арбанасима мухамеданцима трн у оку, као 
и наша новоотворена школа у селу Долцу, те прете да их разруше. 

Међу ове католике, поред верске, иде и политичка пропаганда. 
Аустријског консула у Призрену сматрају као свога. "Био сам, ре1./,е 
.м,и Паљоха, ;пре .месец дана ход (Haweia хонсула у 'Призрену, па сам 
рад био да се упознам и с тобом". По тежњама, које као да су Па
љоки драге, не бих рекао, да ова политичка пропаганда има јаког 
утицаја на њих. Верско се осећање истиче као најјаче, а Паљока, 
изгледа, не прави разлику између Аустрије и Француске. Од спора
зума хришћанских владалац очекује спас за ове крајеве. Инстин
ктивно осећа, да ће борбу за ослобођење тточети Србија, па је зато 
воли и - како ми рече (а то ми је причао и Живан) - 'сматра је 
као своју другу отаџбину "Да ми је са.мо да види.л~, да Србија зав.љада 
овим 'Крајеви.ма и уведе ред, па .мдхар дру~и 'дан по !Ослобођењу 
умро". 

Уверивши се из његових исказа да је Живан истину говорио, 
како Паљоку воли Србију, ја сам се старао да га охрабрим и задо
бијем, да сазнам његове погледе на ситуацију и колико би се, у 
евентуалним случајевима, могло на њега рачунати, и да дознам, шта 

му је говорио и чему га је 'учио г. Рапапорт, кад му је био у При
зрену. 

Пажљиво сам саслушао његово јадање на зулуме и ако су ми 
сви ти случајеви из раније били познати, па сам га онда уверио, да 
Србија одавно и енергично ради да се хришћанима стање олакша, 
да она једина и данас на томе настоја,ва 'свима силама и да ће јој 
тај рад бити крунисан успехом. Да се до успеха дође, главно је да 
међу хришћанима, Арбанасима и Србима буде слоге, да се они пазе 
и чувају, да се једни другима налазе на невољи. Том сам приликом 
похвалио његов рад и молио га, да такав остане и у будуће јер су ми 
наши људи говорили, ако њега склонимо, да их чува, као досад да 

могу трајати још коју годину. Паљока ми је обећао то утврда и 
готово сузним очима изјавио: "Друкчије ми је говорио наш консул 
у Призрену, али ти боље збориш". Кад сам га запитао, као нехотице, 
бранећи свога аустријског колегу, а шта му је то говорио, - одго

ворио ми је: "Па, говорио ми је, да дигнем цео мој фис и да напра
вим ђујурултију. Док се ви не подигнете, нико вам, вели, неће по

моћи". 

Ја сам вам, ~осподине .министре, и раније схретао пажњу 'Нд 

аустријсхе интри~е, :који.ма је .задатак подржавати непрестане нереде 
у овим храјеви.ма. Кад сам ово чуо од Паљоке, ја сам му не напу

штајући улогу браниоца г. Рапапорова, разлагао, како се ниједно 
велико дело не може да изведе без напора и жртава, како честити 

људи треба да су готови и на жртве али онда, када оне буду неоп

ходно потребне, кад се без њих не може. У данашњим приликама, 

кад би он учинио, чему га је г. Рапапорт учио, ствари не би користио, 

а себи би грдно нашкодио. 
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- Тако је, господине! И ето сам то, - прихвати Паљока - и 
сам говорио г. консулу. Лако ћемо се ми побунити. То могу кад 
хоћу. Али ћу издржати два па и три дана, а ће нас жгадија све 
сатрти и нас и жене и децу, ако 'нам за то време не би дошла од 
куда помоћ". 

Саслушавши га, а да бих ушао у његове мисли, ја му рекох, 
како је слободним хришћанским Државама дужност да им живима 
помогну, а не да преко њих мртвих дођу до пусте земље, па на
ставих: 

До сад се Србија једина заузимала и заузима за побољшање ста
ња у овим крајевима. Она то чини без икаквих задњих намера, 
једино руковођена хришћанском љубављу према ближњима, који 
страдају. Пошто сам му, да то потврдим, из досадашњег рада казао, 
што му се могло казати, ја му наставих причати, како ће се Србија, 
не успе ли овим мирним путем израдити ништа за њихово добро, 
морати прихватити и оружја. "Кад српске 'дивизије буду на граници, 
а она је од твога села далеко само дан хода, онда ти можеш учи

нити, што те је г. консул у Призрену учио, без страха да све изгу
биш, а с пуно изгледа да дочекаш жив видети ослобођење". 

- Вала, господине, само да ми је да дочекам то време, а ти ћеш 
онда чути, шта ће урадити Паљока. Ја сам ваш и једина ми је жеља 
да видим Србију да завлада овим крајевима. На мене и моје можеш 
увек рачунати". 

Молио ме је поред осталога, да порадим код његовог високо
;треосвештенства да Србима пошље на Ускрс свештеника, да на тај 
благ дан не буду без службе божије. "Кога упути, нек право дође 
мојој кући. Биће мој гост." 

На растанку ми је још једном потврдио све што ми је обећао, 
а мени је за сад било главно, да се држи, као и досад, са нашима, 
јер им иначе не би било опстанка од зулума арбанаских. 

Политика, коју Јилдиз води према Арбанасима, почива на лаж
ним основима. Својим последицама показаће се противна оним крај
њим смеровима, ради којих је и заснована. Њоме створеном ситуаци
јом користе се искључиво покварени елементи: људи кова муфти
јина и зулумћари кова Дин Бурјанова. Сви остали трпе; Срби за сад 
највише, али ни осталим Турцима није лако. Из зависти, која се рађа 
кад се види, на какав се начин и како брзо богате људи ове врсте, 
док поштени једва животаре, развијају се лагано осећања негодо
вања, злобе, мржње према владавини, која све то омогућава. Овде 
је, и међу мухамеданцима пуно незадовољника, само што је то не
задовољство још у 'латентном стању. Ово треба за времена уочити 
и стварати погодбе, да се ми што више овим стањем користимо. Ако 
бисмо успели срушити муфтију, Срби би нас благосиљали, а 'Турцима 
<'О не било ни мало криво. На против, то би их почело мирити с нама. 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење о 

моме одличном поштовању. 

Консул, 
Свет. Си.миh 
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Краљевско српски Консулат 
Приштина 
Пов. Ng 86. У Приштиr-rи, 29. марта 1899. године 

Господину др. Владану Ђорђевићу, председнику Министар. 
савета, министру иностр. дела - итд. итд. 

Господине министре, 

Какво сам стање затекао и шта сам урадио у Митровици, о том 
ми је част била поднети вам опширан извештај Пов. Бр. 74. Конста
тујући да се кајмакам одиста стара да се ред не поремети догађа
јима сличним ономе, који се у јануару одиграо, ја сам вам свратио 
пажњу на рђаве стране метода, којим се у томе служи, уверен сам, 

по упутствима самога валије. Турци би хтели одржати ред, повла
ђујући Арбанасима. То се двоје, међутим, не слаже; једно друго 
искључује. И сами ту Турци увиђају ту несагласиост, аљи, пошто 
и.м је ~.яавио 'Не озљовољавати IАрбамсе, c.'rtaтpajy да су за ред учи
ниАи доста, а-ко успеју привољети iАрба'Насе да ~се уздржавају од 
-крвопроАићд, а уцепа, претњи, пљачкања, бијења - све~а то~а 1-'rtoжe 
бити. Из страха од 1веhих Срби, та-ква 'зАа .морају \;трпети без про
теста, задовољпи, а-ко 'им је ~Аава 'Ч.uтава. И та-ко се постиже двоје: 
и Арбапаси задовољепи, и, па турс-ки 'Начи'Н, очуван - ред. Што та
кав ред кочи сваки рад и што упропашћује људе 'који су упућени 
да живе, не од пљачке, него од рада - о томе власти, по турским 

појмовима о својим дужностима, мисле да не морају водити рачуна. 
И за то се стање у Митровици, и ако привидно изгледа као да је 
стишано, не поправља, него, на против, постаје све несносније. 

Ја сам имао част известити вас у извештају Пов. :Вр. 62 о слу
чају, који се десио Јеротију Јоргићу. За време док се он бавио овде, 
његова жена с децом отишла у хућумат жалити се кајмакаму, који 
ју је лепо примио и обећао ствар свршити повољно по Јеротија. Да 
то постигне, позвао је Исију Ферат-агића к себи и молио га да му 
Јеротија поклони и да га не дира више. Овај је изволео обећати му 
да ће се оканути Јеротија, а у чаршији је говорио: "Да сам знао да 
.ме за то зове, 'Не бих '.МУ 'Ни ишао". 

Рђава страна овога метода - да привремено отклања, а не иско
рењује зло - показа.ла се одмах пос.ле овога: Исија је обећао ока
нути се Јеротија, али се одмах затим наврзао на Душана Стерђе
виhа, златара, да га отера из дућана, тражећи му 5 лира у злату, 
ако хоће да га остави на миру, иначе му прети убиством. И 1сад Ду
шан мора да се склања као пре Јеротије. Пре три дана отишао је у 
Скопље да се жали валији и тамо Ће сачекати депутацију која се 
креће уторак. 
Митровички грађа.ни Трифун Попадић и Милутин Стерђевиh ишли 
су, као што смо се договорили, кајмакаму да му изброје све патње, 
које трпе и да му, према мојим упутствима, изјаве да су принуђени 
од валије тражити заштите. Кајмакам их је лепо примио и, кад 
су задали једни другима реч да о њихову разговору неhе ником 
ништа причати, одобрио им је намеру, само их је молио да се у 

" вароши држе исправно, не пристајући ни уз једну ни уз другу 
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странку (јер су се Турци, после познато~а до~ађаја, поделитt па 
две стране: једну предводе Али Дра~ини синови, уз које је и Иса 
Бољетинац; дру~а одобрава зулуме Исије Ферат-а~иrю), како би се 
избегли евентуални нереди. Наши људи имају везе са Али-Драги
ним синовима и Исом Бољетинцем и ја их упућујем да те везе 
одржавају и да раде да раздор међу Турцима буде што веhи. Али 
Драгини синови не само да знају да he наши ићи валији на жалбу, 
него их они још поучавају шта и како да говоре. Али Драгин 
средњи син, 'до скора кајмакам у !Кочану (сам је дао оставку на 
то звање пре кратког времена), човек доста интелигентан, саставио 

им је на турском језику жалбу за валију, али их је само молио 
да се не чује да је он писао. Ово је врло важан факат којем hy 
гледати да се у пуној мери користим за будуће радње које мислим 
предузимати. 

Кад депутација пође у Скопље, поћи ће са њом и неколико 
људи који су што патили, да својим исказима потврде наводе у 
жалби, а свима им је смер утврдити да власт не сме ништа да пре
дузима против Исије Ферат-а~иhа и њему равних зулумћара. Кај
макам је, кад му се г. Попадић жалио на радње овога Исије (наво
дећи као пример најновији случај, његову претњу Мини Данило
вићу, који је за њега, Исију, морао јамчити за 20 лира), само слегао 
раменима, као да је хтео тиме призна ти, да је жалба умесна, али 
да он не може да ради друкчије. 

По повратку депутације, пошто сазнам како је примљена, ићи 
ћу сам у Скопље да преставим валији овдашњу ситуацију. 

Примите, господине министре председниче, уверење о најодлич
нијем поштовању. 

АС - МИД ПО - А/10 - 1899. 

Консул, 
Свет. Ст. Симић 
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Бескрајни и гнусни зулуми Арбанаса над 

незашшићено.м рајом-Србима 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 
7. априла 1899. године 
У Приwтини 
Пов. N2 101. 

Господину 
Господину др Вл. ЂорЈ)евиhу, министру председнику 
Министру иностраних дела, итд. итд. итд. - у Београду 

Господине министре председниче, 

Као прилог и у допуну мога данашњега извеwтаја Пов. N2 100, 
а .за поновни доказ ,нејед'Накости, која пред турс~<.u.м, власти.ма влада 
за :Србе .и Арбанасе, ,част . .ми је ,саопштити ва.м ове податке, које са.м 
добио о разбој'Нику Ис.маји.љу Канлији, поји и д'Ко носи 14 'Срба 'На 
души ипак се ие-кажњен сербез шета по Приштини, 1Сао слободан 
турспи ~рађани'Н: 

Ис.маил Каплија родо.м, је из Приштипе и живи у њој. Он је за 
вре.ме и после српско-турско~ рата био :12 ~одина харамбаша. Оп 
није пјдуповао по планипи, веh по српски.м, :сели.ма па Косову: Софа
лији, Бутовцу, !Новом 'Селу, Златару, Матичапи.м.а, Бадовцу, Грача
иици, Сушици, Јањеву, Гор. Гуштерици, Добротину и С.Аюл~ши. 

Сва та села бил,а су .му ,пао пеки iчивлуци, од њих de узи.Аtао 
'Новац, се'Но, жито, кај.мак, .масло, вупµ и све што 1.Му !је rгребало за 
куhу. О'Н је постављао ~своје поз'Ншнике, хајду-ке за пољаке тих ·села, 
који су .,му били щ,пијуни. 1У сва-ко.м селу !је иЈшо извеспе ко'Наке 1\:од 
бољи lдо.маhипа, а њи.ма је пајвиwе и :досађивао. ;Из тих к.уhа, '7де је 
оп ко'Наковао, иије 'се с.мео 'Нико 'НU женити, :'Нити ,'пак девојпу удати 
без ње~ово~ проводаџијања, за које је .такође требало nЈ1,атити. Србе, 
који су се ово.ме опираЈ1,и, 'Крао је преко ,'својих .људи, па и убијао. 
Својо.м. обешhу и <.Ј1,обљење.лt, бојем, прађо.м, 1оти • .,,,ање.м, :нападшње.м 
'На хрз .(же'Не iit девојке) пропадоше сасвим неrса сеЈ1,а и раселише 'се, 
као Бутовац и Бадоваu,. Ова два сеЈ1,а, од стари'На српска, данас по
стадоше чисто арпаутска. Пропаст ова два сеЈ1,а дело је Мс.мајuЈ1, 
Ка'Нлије. Ову истину зпају сви Срби па Косову, цела Приштиnа и 
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царс'К:и суд у њој . .:Ис.мајил Канлија ~оворио је са.м, да и.лш око 14 
крвава (жртава). Он је убио и не'К:оли'К:о заптија, једно~ чауша и 
толи'К:е Србе. 

У Бадовцу убио је Симу и сина му. Удовица Симина са 6-торо 
деце женске, преселила се доцније у Сушице код рођака Јорге; 

У Бутовцу убио је Носка Станисављевиfiа; 
у Горњој Гуштерици убио је Паву; 

у Грачаници убио је Ђорђа Николића и Игњата Дрмањевића; 
у Матичанима ухватио је био на њиви Ристу Јанчетовиfiа и избио 

га ради жене Ристине, која је била лепа. Затим га дотерао у При
штину суду, и апсио га тобож за то, што је Риста хтео бежати у 
Србију, па га он (Исмајил) ухватио и бегство спречио. 

Што је Ис.маил Ка-нија .лю~ао 1некажњен 'остати за тол.ика уби
ства Срба и Турака и 12-~одишње зулу.ме иад !Срби.ма, разумљиво 
је, кад се зна, /да 'ia је .тадашњи /.муфтија ,приштински ,не са.мо за
штићивао, веh и по.ма~ао и на~оварао на убиства. Једном су га не
колико кметова тужили суду, а муфтија, који је оио у суду све и 
сва, одговорио им је: 

- Зар нисте -кадри, бре рајо, да једно .моје 'куче раните и трпите, 
па нек лаје и чини што xohe! 

После рата, на неколико година установљен је "Исљахат", који 
чареди једном чаушу, да га или убије или жива ухвати. Исмајил је 
о овоме био раније извештен, те убије чауша. -У тој борби био је и 
Исмајил рањен у једну ногу, те је сад сакат. 

Исмајил тако рањен донешен је суду исљахатском, који га је 
осудио на неколико месеци затвора. Исмајил плати неколико лира 
и изађе из апса. За побијеие Србе није -кажњен, и тео су се Срби 
истом :Исљахату тужили. Разу.ме се rда Ис.мајил ни једно убиство, 
извршено над Срби.ма, пије Ь::тео признати и ако цео свет зна, lшта 
је ОН чиnио. 

Исмајил је и после овога ишао старим путем, глобио људе, али 
се више нико није усудио да га тужи. Он и данас од Јована у Со
фалији узима све што му треба, а живи у Приштини некажњен за 
сва злочинства. Нови "Исљахат" ia не ~они, само за то што је зли
ковац и Арбанас. 

Молим, да се и ови подаци изнесу на јавност. 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење о 

моме одличном поштовању. 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 
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Краљевско српски Консулат 
Приштина 
13. априла 1899. године 
У Приштини 

Нов. N2 106. 

Господину 
Господину Др. Вл. Ђорђевићу, министру председнику 
l\/Iинистру иностраних дела ~ Београд 

Господине министре председниче, 

У .1:1ези ранијих извештаја, а за карактеристику анархичнога 
стања, у коме се налазе ови крајеви Старе Србије, част ми је изве
стити вас о догађајима последњих дана: 

Данас у 4 сах. поподне усред чаршије приштинске, која је била 
препуна света, као свакад о дану пазарном, разлегала се у њој пуц

њава револвера. Неки Ћар Бејта, Арбанас, наоружао се до зуба и 
тако наоружан, шетао се сербез по чаршији, поред заптијских па
трола, које се нису усудиле разоружати овог разбојника и ако је 
ношење оружја у Приштини тобож забрањено. У оном делу чар
шије, где су месарнице, Ђор Бејта је ухватио бусију и пуцао из 
револвера на касапина Сулимана Будеца, на кога је из раније био 
киван. Сулимана није погодио, но како се на пуцњаву слегао свет, 
Ћор Бејта побе~не 1u затвори се у xyhy ·овд. адвоката Мех.мед ефен
дије. Полиција пође тамо, али га није могла извући из затворене 
куће, нити је смела продрети у кућу адвокатову. Разбојник је са 
прозора пушком и револвером претио заптијама, да ће их све по

млатити и они ~ њих 20 на броју, вратише се мутесарифу са изја
вом да је немогуће ухватити Ђор Бејту. l\/Iутесариф позва адвоката 
l\/Iехмеда к себи, пошто му је преставио, како полиција не сме да 
ухапси разбојника, умолио га је да преваром разоружа разбојника 
и уклони га из куће, што је овај на толике молбе пашине обећао 
учинити, па и учинио. Тек пошто је адвокат преваром разоружао 

разбојника, усудила се полиција да га ухапси! 

Овај до~ађај вр.!/,О карактерише Ј1,ичну безбедност и немоћ поли
и,иске ВЈ/,асти усред Приштине, ~де је .м,утесариф, преко стотину зап
тија и тоЈ1,ика војска. 

У исто време, када се у чаршији пуцало, пронешен је кроз варош 
леш човека, који је нађен у Матичанској реци (1/4 сах. од Пришти
не), убијен од непознатих зликоваца. По оделу судећи, то је право
СЈ1,авни Ци~анип од п.!/,е.м,епа Лин~ури, али му се не зна име, ни од 
куда је, јер није ни агносциран. После пола сата сахрањен је у тур
ском гробљу. 

Се.м, безбројних зу.!/,у.м,а, које Арбанаси 1~осведневпо врше пад 
Србима, бе.!/,ежи.м, па овоме месту да су Арбанаси 8. апри.!/,а запа.!/,и.!/,и 
српско село Вериhи у пећској нахији. У то.лtе селу ii.м,a 12 српских 
до.м,ова и две ку.!/,е Арбанаса Сејдис Саке и Фетах Верића. Они су се 
завади.!/,и ,те је Сејдис Сака ранио чувено~а .!/,Опова, крвопију Фе
таха. Браћа рањепо~а, запа.!/,е из освете пућу Сејдисова 'l{ивчије Јо
вана и пушпама с.м,рТ'но ране једну жену Српкињу у часу, пад :ie 
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Я<:ена са ибриком на рамену 

дојиЈ1,а дете. Ватра захвати и остаЈ1,е куhе, те из~оре 10 српских до
мова. Из~ореЈl,о је све живо, се.м људи: ,и ов-це, коњи, ~оведа, коко·ши, 
везапи пси и ,т.д. Фетаховић.и су досад побuЈ1,и безбро:i Срба, опљач.
КаЈ1,u их и отеЈl,и и.м земље. ВЈ1,аст у Пеhи ништа није уч.иnиЈ1,а да 
похвата ЗЈ/,иков-це. 

И овај случ.ај показује, .да последии,е и штету од арбанаских 
завада и ,крвних освета спасе са.мо Срби, који пе.мају пи-какве за
штите ни ;код редовиих судова, ни ?<;од установљених "Ис.љахата". 
Сем тога и овај случај показује, да Арбанаси у последње време и 
то врло често убијају и жене, што је у ранија времена спадало у 
реткости. 
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Учтиво м:оЈIИМ за наређење, да се и овај извештај у изводу пу
бликује. 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење о 

моме одличном поштовању. 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 
15. априла 1899. године 
Пов. N2 111. 
У Приштини 

Господину 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 

Господину др Вл. Ђорђевићу, мин. председнику, 
мин. ин. дела - у Београду 

Господине министре председниче, 

У вези мога извештаја о зулумима арбанашким у овим странама 
Пов. N2 '83. од 28. пр. мес., част ми је известити вас о најновијим 
насиљима Арбанаса над Србима. 

1. У селу Вериlш, пећске нахије, у коме има 12 српских домова, 
имају своје куле Арбанаси Сејдис Сака и чувени лопов, крвопија 
српска, Фетах Верић, који је са браћом својом толике побио, опљач
као и земљу им притиснуо. Фетахови и Сејдис Сака живе у непри
јатељству изодавна. Сад је Сејдис Сака ранио Фетах Верића а браћа 
његова уместо да се свете Сејдису лично, запале кућу његова чив
чије Јована. Пожар захвати цело село, те изгоре 10 српских домова, 
сва стока у њима: сва говеда, козе, овце, коњи, кокоши и везани 

пси. Сељаци - Срби - остали су голи. Сем свега овога, Фетаховићи 
су ранили једну српкињу, стару 40 година, баш у тренутку кад је 
дојила своје дете. За ова ЗЈючиnства турски суд у Пеhи није позвао 
убице и па.ликуhе 1-1.а од~овор. 

2. Арбанаси у Призрену xohe да бојкотирају Србе тр~овце. Тако 
.ie ово дана ·zлавnи хоц,а у Z.11дв'Ној ,~а.мији држао проповед и закли
њао .мухамеданце 1да 1-1.ишта ,'Не купују .од Срба тр~оваца. 

3. 13. априла нађен је у Матичанској реци 1 1/4 сахата од При
штине леш убиј ена Циганина православне вере од племена Лингури. 
Леш није аrносциран, сахрањен у турско гробље, а власти нису ни 
покушале да похватају убице. 

4. У ранијим извештајима има помена о томе, да је ајдук Алија 
Бајрам Дотура tиз села Неради.мља отео Сnасеиију, -кhер Ристе !Ђор
ђевиhа из исто~ се.ља и држао је код себе у Будакову 6 даиа. Некако 
преваром Спасенију ослободе ропства и она се уда у Штимљу. Ајдук 
Алија из освете убије прошле године брата Ристиног. Риста се толико 

... пута жалио власти на убицу, но без икакве користи. Власт није 
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ухватила убицу и ако зна, да се он налази у селима Будако13у :и 
Блацу, призренског санџака. АЈ1,ији Бајраму пису довољиа ЗЈ1,а, 'Која 
је учинио Ристино.м, дому већ, ,.м,у је из по.м,еиутих се.ља послао 'Мас
ни'Ка и тражи од Ристе .. да !.му пошље дру~у своју 'rкhep rкоју he по
турчити и да му поклони половину 'Крви, (т.ј. полов. откупне цене, 
коју комисија "Исљахат" од убица тражи за проливену крв), па ће се 
онда тек помирити с њим. Риста сад незна, 'шта да чини, ;ца ли Да се 
жали мутесарифу или валији, од чега ће, као и обично, бити слабе 
вајде, или да 'бега у свет и да остави и имање и стоку _ \рбанасима, кад 
већ суд :не може да га заштити од разбојника. 

Сем Ристе, није на миру од овог разбојника Алије, ни Мирко 
Миљић из Штимља, који је узео за жену Спасенију, од Алије уграб
љену, па после ослобођену кћер Ристе Ђорђевића из Неродимља. 

" 19. марта дошли су Мирку два Арбанаса (један из Блаца други из 
Штимља) и рекоше Мирку да их је послао Али Бајрам с поруком 
да се Мирко мири са Али Бајрамом. Мирко им је одговорио, да он 
са Али Бајром нема ништа па нема зашто ни да се мири, а "ово је 
царева земља, а царска је рука дугачка". На то су му Арбанаси 
казали, како рђаво ради, што тако говори ,јер Алија Бајрам, као 
ајдук, може да му учини велику штету. После овога настало је у 
кући Мирковој споречкавање. Сви су окупили грдити невину Спа
сену, као крвницу, због које ће сви да страдају. Спасена, не могући 
све то и даље да 'I'рпи, одбегне сестри, која је у истој Штимљи удата 
за Петка Којића. После једног сата дође код пашенога, Спасенин 
муж да је тражи. Петко му даде Спасену, да је води кући. У томе 
дође у Петкову кућу чауш Кадри Биба са заптијама, те избије 
Петка, веже га и отера у Миркову кућу, где га је држао сву ноћ 
везана, а тукао је и Спасену по образима. Петка је сутра дан, 
на захтев кмета, пустио кући. 

У томе се ето састоји акција турске власти. Она не хвата убицу 
Али Бајрама, не заштићава оца Ристу Ђорђевића у Неродимљу, коме 
је Алија отео кћер, а убио брата, па сад му тражи на бакшиш и 
другу кћер и половину крви, па тек онда да се "мири!" Чауш Ка
дрија Еиба не може и неће да заштити Мирка Миљића, мужа Спа
сениног, коме Алија такође досађује и прети, али му за то бије жену 
и пашенога и држи га сву ноћ везаног! Према раји Кадри чауш је 
строг, неумитан и кажњава је и без кривице, а зликовцима ништа 
не смета да врше свој разбојнички занат! Така је уопште сва царска 
власт на Косову и у суседним .области.ма. 

5. Исти чауш Кадри Биба избио је пре Митрова дана прошле 
године и Трајка Лукића из Неродимља. Трајко се жалио суду у 
Приштини и парница је трајала до сад. Њен је свршетак каракте
ристичан по овдашње прилике а и за турско правосуђе. Трајко се 
позивао на сведоке Арбанасе из Језерца, али они нису дошли на 
суђење, јер их је Кадри чауш застрашио са претњама, да не сведоче 
у Трајкову корист. Суд, и ако је Трајко сав крвав дошао на тужбу, 
осуди Трајка за "лажну" оптужбу против "царског чауша". Трајко 
да плати 190 гроша глобе. Дакле, поред толиких батина, које је 
Трајко добио од чауша некажњеног за све то, мора још да плаћа и 
190 гроша глобе зато, што се усудио жалити суду на зулумћара У 
жандарском мундиру! 
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6. Тај успех па суду, охрабрио је Кадрију, те је сад ње~ова 
разузданост дош.1~а до врхун:ца. Бије Србе душмански за најмању 
ситницу, а нико не сме да се жали против њега, да не прође као и 

Трајко. Нарочито сад приликом скупљања порезе од Срба (јер Арба
наси плаћају кад им дође ћеф, а обично и не плаћају порез), избио 
је три Србина у Неродимљу, јер нису имали у то време да плате 
новац. Са свих страна народ се жали на заптије и порешчије, јер 
при наплати порезе употребљавају насилне мере. 

7. У чисто српско.м селу Куз.мину на Косову, 2 сата западно од 
Приштине, и.ма \14 'Кућа, које би Арбанаси .мухаџири из Добро~ Дуба 
(ЗО кућа арбанашких) хтели пошто пото да раселе. Ноћу 31 .. м,арта 
напали су лопови )Арбанаси !-на то село и запалили плот Недељ1су 
(Дени) !Јошићу, да би сељаци потрчали да ,iace, а они онда плоту
ни.ма да опале и да их побију. Сељаци су доиста истрчали, а Арба
наси одмах опалили на њих из пушака. Ови онда оставе плот да 
гори, а сами ухвате бусије, те отпоче пушкарање, које трајало скоро 
± сата. Ни мртвих ни рањених нема, поглавито с тога што су наши 
били у заседи, а сами како ме уверавају, нису смели гађати у месо, 
да не би навукли на село веће зло. 

Сељаци су само пуцали, колико да одбију нападаче, који су 
свакојако Арбанаси мухаџери из Доброг Дуба, а ево зашто: из.међу 
Добри Дуба и Куз.мина и.ма пашњак ,за стоку, који од старина при
пада Куз.мину. Добродубски Арбанаси почели су /пашњак преоравати 
:за њиве. Поведе 'Се парница. Суд затражи од Срба да доведу старе 
Арбанасе (савет стараца) да посведоче, да ije тај пашњак куз.мински. 
Ови су то и !учинили. И Арбанаси су потврдили да је заиста њихов 
пашњак. Парница их стаје ~преко 60 лира, а расправљена је у Скоп
љу у корист се.л,а Куз.мина. Сад се Добродубски 1Арбанаси свете м 
хоће зулу.мо.м да натерају Србе да се раселе. Ови !се жале, ~де сти~ну: 

- Ем, потрошисмо толико пара за тај пащњак, ем опет немамо 
мира! 

Били су да се жале и суду на овај последњи напад на село, но 

редовни суд их је упутио на "Исљахат" и "обећао" пронаћи напа
даче. Кад су се јавили председнику "Исљахата", то~ ново~ суда, ко~а 
турски закони непознају, већ ,za је 1Саадедин паиш, .ми.м,о царско~ 
суда, установио, да уzоди Арбанасима. Сулејман паша саветовао и.м 
је да 'Не предају 'Тужбу. Тако, ето врши "Исљахат" свој1,.._задаћу 
.,успостављења личне и и.мовне безбедности!" i 

8. Срби из Бресја дотерали су до села Ајвалије тра~ двојице 
Арбанаса, лопова. У путу су се лопови срели и раз~оварали са зап
тијама. Кад су и сељаци из Бресја 'дошли до заптија и казали им 
да су то лопови, они су их уверавали да су ти лопови добри људи 
и покушали да 'сељаке врате у Бресје. Због тих лопова било је пу
шкарања у Ајвалији, те их једва ухватише и ухапсише у Приштину. 
Сад, због тога, рођаци ухапшених Арбанаса прете Бресјанима осве
том. Сигурно их неће оставити на миру, и осветиће им се, као што 
су ради сличног повода из освете убили Марка из Чаглавице. 

9. Арбанас Адем из села Невољана, (вучитрнска нахија) потур
чио је iош у 01~тобру прошле ~одине сво~а чобанина Гвоздена, момче 
од 20 ~одина. Потур-ч,или су za на силу и lто iна селу а не у :среској 
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вароши (Ву'Читрпу) и у присуству правос.1~авпо~ 'Свеште'Ника, како то 
закоп прописује. Обрезали су ia .и ти.ме је сврше'Но турчење, што по 
закону не важи. Гвозде'Н 'Неhе да буде Турчи'Н, а пезна шта да чини. 
Власти се жалити 'Не с.ме, 'јер 'he ia Адем и дружи'На убити паси
~ур'Но. 

Зулуми у Подримљу (призренске нахије) настављају се без пре
кида: 

10. 2. априла дошли су у Ораховац да продају своје израђевине 
4. тенећеџије, Срби из Призрена. Враћајући се из Ораховца са Ве
лику Хочу, срели су их два оружана Арнаута и опљачкали им 1 сат, 
110 гроша новаца и после их пустили да продуже пут. Жалили су 
се, али без успеха. Власти у Подримљу и неЈ1да, јер је ,чудир из Ора
ховца отишао половином марта о.г. у Призрен, и није се никако 

досад вратио, нити је постављен други мудир. Ораховчани тврде, 
да је мудир побегао из страха од Арбанаса, који су га о рамазану 
гађали, за то, што је уапсио слугу једног Арбанаса, ради неплаћене 
порезе. 

11. Порезчије удариле су на Србе, и наплаћују живо порез 
и ако наши немају пара, јер је неродица у виноградима већ од не
колико година. Од Арнаута и не траже порез, који већ никако и неће 
да плаћају порез на стоку. При наплати порезе бију Србе, ако немају 
да плате. 

12. Арбанаси из Мале Хоче досадише Србима у Великој Хочи. 
Г лабе их, 'Новцем, траже да им кулук.ом обрађују зе.мљу, траже 'во
лове 1щ послу~у и узи.мају пи'hе, а 'Не плаhају за ње~а. 

У Гиланском срезу зулуми узимају све то веће размере и уста
новљени "Исљахат" не може никако да им стане на пут, ндпротив 
зу.љу.ми су 'сад 1веhи 'НО пре уста'Нов.љења. "И сља.х:ата". 

13. Стева Младеновић, из Бушинаца пошао је 24. марта на па
зар у Гилане. На путу га је пресрео Дема из Бусовата и тражио му 
500 гроша и кад му овај није имао дати, хтео га је убити, али га је 
измолио Стеванов рођак Петар Јовић из Бушинаца. Дема је Стевана 
ранио прошле године у лето, па је осуђен судом да плати 500 гроша 
за лечење Стевине ране, што је Дема морао положити Исљахату. 
Исљахат још није предао Стеви те паре, јер Стева неће да се мири 
и да опрости Деми кривицу за паре, већ тражи да се Дема судски 
казни. Сад Дема тражи од Стеве тих 500 гроша и ако их Стева није 
примио од Исљахата, нити хоће да их прими. Пору'Чује .;Чу поново: 
и.љи дај 500 ~раша или hy те убити! Де.ма иде од орача до хопача 
и тражи Стеви'Ну браhу, да их убије, јер се Стева склонио у Гилапе, 
па кад није 'Нашао ии браhу, ои са своја два дру~а, оружаиа Арбанаса 
избаци нек.о.л:ик.о .метак.а 'На село Чук.арицу. Стева је предао три арзо
вала у Гилане, гиланска власт није хтела 'уапсити Дему, али се сре
ћом десио у Гилану жандар. бимбаша, те је Дему уапсио 30. марта. 
Сад Демини одељаци прете Стевану и браlш, тражећи да пораде, да 
се Дема пусти на слободу, иначе ће их све поубијати. 

14. Таса Столић из Бушинце купио је у марту стог сена од Зеј
нуле, ћаје Хусејин агиног у Јасеновику. За сено је платио 1 лиру и 
после неколико дана дошао да товари сено, али му Зејнул нехте 
дати купљено сено, већ неко друго труло. Кад Таса није хтео одве-
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сти то хрђаво сено, Зејнул дохвати колац, избије Тасу на мртво име, 
те сад лежи тешко болестан. Тако је ето Таса платио 1 лиру, није 
добио сено, и врх свега тога био још и измлаhен! Зејнул hаји нема 
суда. 

15. Жандарске суварије из Приштине са Черкез чаушом дошли 
су у Бушинце да наплаћују порез. Одсели су код Петра Јовића, који 
није био дома. Ту су две ноћи коначили. Жене им спремиле вечеру, 
испекли јаја, али њима није била добра та вечера, тражили су пе
чене кокошке, псовали крст, пост, век, дан и хтели да бију жене, 
те се једва смирили кад су им жене испекле три кокошке. ' 

16. Ахмед ага Зангар, мухаџер из Врање и Хусејин ага из Ги
лана пг-рниче се због једног подводног земљишта - рита, између 
Ропотова и Рајановца. Једне године је орао и сејао тај рит Ахмед-ага 
Зангар, али му плод узме на силу Хусејин ага. Друге (1896 .. год.) 
посеје рит Хусејин ага, па кад је жито стасало, дође Зангар те жито 
сагори. Зангар запрети Србима - сељацима у Рајановцу да не кажу, 
како је он жито сагорео. Хусејин ага скочи на Србе - сељаке да 
кажу ко је жито сагорео! Они несмедоше казати, те Хусејин уаnси 
до 15 домаћина, држао их је 15 дана у апсу, а пустио кад су му 

накнадили штету, 1000 ока жита. 

17. Баља Зекин, Суљин брат из Макреша, исекао је шуму Си
меона Бабајеленића из Клобукара и тражио да му Симеон однесе 
дрва у село. Кад се Симеон томе противио, Баља га избије пушком. 
Симеон пође да пребегне у Србију, али га Арбанаси стигну у Боље
вац. Симеон је предао тужбу на Баљу, али је после из страха -
поклонио кривицу Баљи, јер му је Суља, Баљин брат, претио уби
ством. 

18. Исти Баља Зекии, из Макреша опустио је .лили чифлук (две 
куhе) Ђорђа Гиланца у селу Клобукару. Прво је отерао чивчију Сто
јана Јанковића из куће Ђорђеве те је она опустела а затим исекао 
Ђорђев забел 60 дрва што вреди 60 белих меџедија. Ђорђе седи у 
Гилану, не сме у чифлук, који је опустео, а Баља хоће да га при
тисне. 

Баљи, Деми, Суљи Зекином и осталим разбојницима нема суда. 
Противу њих се не вреди жалити суду јер их не хвата. Ако баш 
некога формалности ради и уапсе, ту је шефки-ефендија, неки чи
новник, који ће за лиру бакшиша најгорег зликовца пустити 'из 
апсане. Док разбојници пред судом тако лако пролазе, ево шта бива 
са Србима: 

19. Михаила Костића певца и писара манастира Драганца, до
терали су (у Гилане) 30. марта стражарно и одмах га уапсили. На 
испиту су га питали зашто предаје у манастирској школи, кад нема 

дозволе од меарифа'? Михаило је одговорио да у манастиру нема 
школе према томе није било потребе, ни тражити дозволу и да је 
он неколицини сиротне деце, који су у манастиру на исхрани, пре
давао црквено певање. После овога су га питали, како се усуђује 
носити сељачку ношњу, која се само у Србији носи, нашто је одго
ворио да он и не зна да се та ношња носи у Србији. Он је носи зато 
што је лепа за око. Одмах су му свукли минтан и јелек и задржали 
у суду, а њега, тек на јемство Косте Поповића, иконама, пустили, 
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али с тим да несме никуд ићи из Гилана. Тако је Михаило без икаке 
кривице изгубио службу и зараду у манастиру. 

20. Менку Ристићу мутавчији у Гилану, о коме је било говора 
у пр. извештају, опустео је Исла.м Бус~а, две водеиице у Горњем Ли
вочу, а сад му поручује да ће му упасти у кућу и поклати му све 
живо. Власт није притворила Ислама и ако се Менко толико пута 
жалио на њега гиланском кајмакаму. 

21. Три Арбанаса разбојника у селу Угљару побише се међу 
собом при деоби неког жита, што су га покрали од Срба сека. У тој 
битци погинуло је два разбојника. 

22. :Синови Сајит агини из Гилана терају сваког дана 110 10-15 
сељака - 1Србе у Клокоту, да Им кулуче без наднице. Ко се овоме 
противи немилице та бију, na и после боја мора да ради даље. Село 

" Клокот пишти од зулума бесних 'синова још бешњега Сајит аге, 
члана меџлиса и првог саветника Саадедин-паше кад је овај јесенас 

"извиђао" зулуме у Гилану. 

* * * 

Код овако анархичних, управо варварских прилика у овим стра

нама, није чудо емиграција нашег народа из ових крајева у Србију 
узима све то већега маха. Тако је: 

24. !Ђорђе 'Н. из села Цркољеза {20 српских домова) у пећ.ској 
нахији) пребегао у Србију са 40-торо чељади и својом стоком. Ово 
му је други пут Да бежи, а први 'пут је на путу ухваћене, опљачкан 
и враћен у Цркољез. 

25. Иван, Петар, Сава, Анта, Мирко и Магда Кнежевићи 'из Ора
ховца ~(нахија белопољска); даље Радосав и Светозар ~аконци из 
Гргаља (нахија сјеничка); затим Светозар Суботић, 'Нићифор и Љу
бомир Милијевићи ';из Нове Вароши, пребегли су у iСрбију од турског 
зулума, остављајући у Турској многобројну породицу, која није 
успела да пребегне - као што вам је то познато. 

Изволите, господине министре преседниче, примити уверење о 

моме најодличнијем поштовању. 

АС - МИД ПО - А/21 - 1899. 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 
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Зликовци Арбанаси ойљачкали и сйалили село 

Вериће 1899. године 

Препис 

Опет нове српске сиротиње и опет заробљеника 

Четвртак 8. т . .м. освапуо 1да злосудпи и песреhпи дап Срби.ма у 
сеЈ1,о Вериће. У сЈ1,ед арпаутско~ беснила и ,оти.мања колико he ~који 
више данас оставити жаЈ1,оспи.м Срби.ма без икакве заштите на њи
хову .милост, покретно~ и непокретно~ и.мања отети и присвојити, -
остало је под ведрим пебо.м без и~де иче~а до душе 64 .муш. и '51 жеи. 
·~Ј1.ава, како ови без •куhе и .закЈ1,она, љеба и одеЈ1,а, .тако и заостав·ша 
им стока несрећ.па, 135 ~рла ~оведи, 328 брава оваца и 14 коња и 
2 .ма~арета без стана, без хране и ,чобанипа. 

Ова несрећ.а ево како се до~одила: 

Фетаовиhu - Ариаути из сеЈ1,а Верића: Фетах, Суља и Максут 
ораћ.а poђe'fta, преко ОСТадUХ ЗЛО'ЧU'НСТава - убиства, !'Крађе и оти

.МЊа, које су вајпи.лt Србима почињепи, па и преко присвојења (2) 
чифлуrк:а земље Стапају Сед.л,аревићу из Сипаја, 'које .ie ових дапа 
за своју проz,ласио и почео радити (вреди 40.000 ~раша), хтео и .ме
рају · (пашњак) у своме седу Верићу да освоји. 

У четвртак Сејди Сака, Арнаутип, 1Соји и.ња зе.њљу и чипчије у 
Вериће, зоро.А~ запане пред кудом, па у .место да убије оп про.маши 
и само мало Фетаха рани. Оида брат .'rt,y Максут, да би .се осветио 
Сејдији прикрије се и упали .му чиn'Ч.инску 1-cyhy, Јовапу Видићу, 
колико је пла.л~ен букпуо, д да пе би ко ~асиа, ~браћа му из ку.л,е 
оборе плотун из пушака на село те убију жепу Гвозденову - Стајку, 
-на мртво (оставила је двоје нејаке дечице - сиротане). Што је ова 
сиротица пала мртва, а плотун једнако није престајао, то .се сва 
qељад из села разбегла куд које може. Шта више, до петак вечер 
још сигурно не зна се, не само за чељад, него ни за стоку, куд је 
које. - Дакле, пошто су се сви разбегли, село је остало изложено 
самовољној беснуfiој ватреној вољи, а међутим. по физичним а осо
бито прслетним, појавио се и ветар, који је ишао бес-но.м еле.меr~ту 
у по.моћ, те овој поништио 1 О кућа са 106 куhних з~рада и лрадпца. 
Из~оре.л,о је оси.м кућа, з~рада, покућапства, хаљина, жита, сена итд. 

још и живе стоке: 110 телади, 45 пче.л,а, 2 ·пса у синџиру ~везана и 
" 1 свиња. 

408 



Заробљеници, које су Фетаовић.и заробили: Трифуна Јакова децу, 
Јована и Ивана, жен: Стајну, Неду, Стаку, Стојану, Петру и Неду. 

Пozopeov,u: муш. жен. гов. оваца коња штета 

1. Јован Видић g 8 36 85 5 ·!О.ООО гр. 
2. Обрад Степановић 14 11 21 157 6 35.000 

" 3. Јосиф Вучић 3 2 4 3.000 
" 4. Милутин Поповић 3 4 12 30 20.000 ., 

6. Вуле Раденковић 5 3 10 4.000 
" 7. )Кивко ){(ивановић 11 6 16 46 6.000 
" Из ове је куће погинула 

Стојка. 
8. Трифун Спасић 4 6 11 4.000 

Ови су сви заробљени: 
9. Илија Радојковић 5 3 13 1 3.000 

10. Јанић.ије Петровић 2 1 2.000 

Суд још није ништа предузео. 

5. т. м. викао је телал да коже од курбана прилажу у корист 
дебоја (оставци). 

Говори се, да ће се опет купити по барјаму комисија из свију 
вароши и то опет овди. 

11. апр. 1899. г. Синовац, 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 
Пов. N2 123. У Приштини, 26. апрИЈrа 1899. године 

Господину 
Господину др Вл. Ђорђевићу, министру председнику 
Министру иностраних дела - у Београду 

Господине министре председниче, 

Имао сам част известити вас, да је валија који је, по датој ми 
речи, дошао био у Митровицу, отишао у Пећ праћен доста јаком 
војничком пратњом. По накнадно добивеним извештајима, валија 
није имао намеру овога пута ићи и у Пећ. Тамо је пошао на теле
графски позив Мула Зеке и Зеј'Нељ-бе~а Мах.муд-бе~овиhа, по свему 
тако изгледа, због догађаја у селу Верићима, о којем сам имао част 
послати вам у препису оригиналан извештај мога повереника за тај 
крај. Овај догађај, по узроцима који су га изазвали и начину, како 

се појавио и извршио, најјасније обелодањује зло стање у овим стра
нама. Услед неправилних односа између власти, која је ништавна, и 
Арбанаса, који су свемоћни, анархија је стално зло, од чијих после
дица највише страдају Срби и појединце и као национална група. 
Ова се анархија не обелодањује само у облику зулума осионих Арба
наса, од којих пате појединци. M'lioio је теже зло, што се ова.мо 

oceha да је 'Неред '/ieripecтa'lio у лaтe'lirno,i\t стању и да се .м,оже, ~кад 
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.му се пај.мање пада.мо, јавити, под утицајем пајпеочекивапије~ и пај
ситпије~а повода, ,у об.љици.ма страховитих пос.љедица и .ве.љиких раз
.мера. Значај митровичкога догађаја је управо у томе, што ова зла 
обелодањује, а она општа паника, која је обелоданила била целим 
Косовом, најбоље показује, како је тешко ово стално осећање неза
штиhености и несигурности. Од овога зла не страдају појединци, него 
цео наш народ, којему је живот, баш услед његових последица, не
сносан. 

И догађају у селу Вериhима значај је баш у томе, што ово зло 
открива у потпуној му наготи са свима страхотама, којима може да 
изложи наш народ. Политика повлађивања Арбанасима само га уве
личава, те постаје за наш народ овде до неиздржљивости несносно, 
а за нас у Србији опасно по политичким евентуалностима, које може 
изазвати. 

Тежину овога стања, у коме је неред у латентном стању, осећају 
добро и мухамеданци, само што су по природи инертни, неспособни 
да протествују против политике, која га подржава. Тек кад их зло 
доведе пред изгледе на последице широких размера, јавља се у њима 
свест о потреби да му се на пут стане. Тако је било и са овим дога
ђајем у Вериhима. 

Пошто је цело село изгорело, а толики народ остао без крова и 
хране, настао је бој између Фетаховића, који су познати као окорели 
зликовци и присталице Сејди .Саке, коме је у по.моћ, потекао чак 
и Иса Бољетипац са 25 дру~ова. Била је опасност, да се ова борба не 
ограничи само на пушкарање из кула и добрих бусија, него да узме 
и шире размере и изазове нереде са последицама, услед којих би 
Европа морала свратити пажњу на ове крајеве, те су више том 
опасношћу, него ли сажалењем према невољницима, руковођени, 
а~а.љари пеhски позва.љи ваЈ1,ију 1да с војско.м етапе переду на :пут. 
Карактеристичпо је, да је са.ма појава ,ва.љије са војском тако ути
цаЈ1,а па Арбапасе, ·да су се од.мах разиш.љи, .а Фетаховиhи су се раз
бежали, пре ;не~о :што је :ва.љија иwта предузео, из страха да не буду 
11охватапи. Један од њих, ако то није само претварање, веле да је од 
страха полудео, кад су га сами Арбанаси везали. BaJ1,uja је наредио, 
те је :куЈ1,а Фетаховиhа разрушепа, а .данас 1ttyx, да је паредио те је 
разрушепо још 'шест 'rк,у,1/,а пајпозпатијих ЗЈ1,uковаца. Из~Ј1,едало би 
11ре.ма ово.ме, 1да је озбиљпо нау.мио ~анити зуЈ1,у.мhаре, аЈ1,u.,,..'до (сад 
још пе.ма.м потврде за 'овај iJ1,ac. Ва.љија се још бави ;У !Пеhи и, капо 
из~Ј1,еда, остаhе та.мо још пеки дап. Ta.Ato се пепрестапо до~овара са 
Му,1/,а Зеко.м и Зејнељ-беzо.м, 'а,1/,и још није предузео ништа, те да :се, 
по правцу њеzова [рада, /види пе са.мо с.мер доласка, неzо и /искреност 
датих .ми обеhања. 'Ако само усхте, моћи ће, ма и палијативно, бар 
привремено, задати страха Арбанасима, неуради ли ништа, значиће 
да неће ништа ~а предузима против њих, а то би значило да је 
власт, по тежњама својим према Србима, солидарна са арбанаским 
зулумћарима. Арбапаси су се, па са.м -~лас да ВаЈ1,ија доЈ1,ази с војском 
разбеzЈl,и. ITaj факат ,сведочи, да би их BJl,aCT .МИЈl,а rи у.1t1,ирuти и у lред 
довести с .маЈ1,и.М Јlсртва.ма, са.мо ако би то .искрено хтеЈ1,а. 1 

Србе је и у Митровици и у Пећи обрадовао долазак валије, јер 
се надају неком бољитку. Исија Ферат-аzиh, 11ознати ЗЈ1,икова~~ у 
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Митров~щи, .побеzао је у село, чим је чуо да долази валија. а /Кдд 
1е овај отишао у Пеh, опет је дошао у варош, али преплашен толико, 
да ia, веле наши људи, не .може 'Човек да позна. 

По одласку валијину у Пећ, кајмакам митровачки звао јек себи 
Ису Бољетинца и .са њим је о нечем преговарао три сахата. О чем су 
тако дуго преговарали, надам се да ћу ·у скоро сазнати. 

И у Митровици и у Пећи валија је издавао наредбе за оправку 
путева Пећ - Беране и Митровица - Пећ и ·за бржи рад rra ново 
трасираном путу, који има да стоји долином Ибра, преко рожаја, 
Митровицу са Беранима. 

Пажљиво пратим кретање .и рад валијин и стараћу се, да вас 
о свему што будем сазнао на време извештавам. 

" Изволите примити, господине министре председниче, уверење о 
моме одличном поштовању. 

АС - МИД ПО - А/21 - 1899 . 

... 

Консул, 
Свет. Ст. Cu.itиh 
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Исказ двојице Верићаиа о йройасйiи Срб.а у селу 

Верићу у нахији iiећској 

Исказ Димитрија Степановића и Јована Живковића, сељака из 
села Верића из пећске нахије о насиљу и паљевини што су учинила 
три брата Арнаутина: Максут, Фета и Суља у Верићу и околним 
селима. 

Па.љев~иш у Вериhу 

Максут, Фета и Су.ља, три брата Ар'Наути'На родом из села Би
јело~а Поља, које је до Вериhа, пре шест ~оди'На купили су зе.мљу 'У 
Верићу од Турчи'На aie верићско~ ,и од.мах су се ту 'Населила !два 
.млађа: Фета који је пајвеhи зликовац и Су.ља, а Максут је остао IН(t 
бабовипи у селу Бијелом Пољу. Половипу 1"tоваца дали су од својих 
за зе.мљу, а дру~у полови'Ну 'Нису и.мал,и, 'НО су забра'Не села Вериhа 
продали, те nовце 'Набавили и зе.мљу сву исплатили. 

У селу Верићу и.ма 11 хришhа'Нских, српских куhа, јед'На је 'На 
зе.мљи ове браће а 'десет друzих 'На зе.мљи 1друzих 'aza а 'Неки и 11.а 
својој. 

Ова браhа Фета и Суља чи.м су .се 'Населили у Вериhе од.мах су 
себи кулу почели правити. На тој кули радили су сељаnи .из Верића 
за три zоди'Не све под зор по десет радника. 

Ну 'Непосредни повод паљеви'Ни био је ово: ова два брата Фета и 
Суља притисну црквеnо зе.Аtљиште близу са.Аtи црквишта, ~де се сабор 
скупљао сваке ~оди'Не 21. '.Маја и ,ту 1nач.и'Не оборе за стоку. Сељаци 
су их .молили да то не чиnе али 'Ниtита 'Није помоzло. После ово~а 
ова иста два брата заузму и сеоску утриnу испред самоzа села, преко 
"које стока .мора иhи у пашу у rпла'Нuну и тако затвори цело сел,о. 
Опет ia је село молило и прекл,ињало да то ne чиnе, .nити да село 
затварају, али оnи зато нису хтели 'Ни да чују. 

Близу ове ,утрине (тј. 1уза ca.Aty "ЊУ) што су је Фета ·и Су.ља при
тисли nал,ази се њива дpyioia aie вериhско~ Сеиди Сака од Сушице. 
И овај 'је молио Фета и Су.љу ,да ту 1утриnу 'Не притискују, јер, вели, 
он има прече право .на њу, пошто му ~ра'Ничи са .њивом, али .он lTO 

nehe јер је сеоско земљиште. Ни на ове .молбе Сеиди 'Сшк:е >'liиcy хтели 
nи ~л,аве окре'Нути Фетовиhи. Тада Сеиди Сака дође са својом. бра
hо.м из Су~иице и затвори ,се у своју куhу у Вериhу код .сво~а чип
чије и одатл,е је пуцао на Фетовиhе и ра'Нио ·У руку зл,о~л,ас'Но~а Фе-
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таха, а Суља кад то види, то јави сво.ме брату Максуту у Бијело 
Поље, Овај Максут после једно~а сахата дође у село са ч,итаво.л~ 
војском од Арнаута. Нападну на село, све запале, па онда поч,ну се 
пушкарати са сељацима који су из куhа бе~али. После борби од два 
сата око 9 ч,асова пре подне све село је било у з~аришту. Цео .мал 
(стока) који је баш у то доба био у з~рада.ма из~орео је. Како су 
куhе у великим и јаким о~радама то није .мо~ла ни кокошка побеhи 
од ватре. Пси су у ланци.ма ~оре.ли, а сељаку Јовану Живковиhу 
деветоро са.ме ~оведи из~орело је. При бе~ању из села једна жена 
Стајка f возденова хтедне нешто да понесе из куhе а са.м Фета је 
спази и на .месту из .маритне убије. Још су бацили у ватру жену 

Јована Живковиhа, те је обје руке из~орела и све ли1~е опрљила. 
Тако од и.мања живо~а и куhа десеторици хришhана Срба ништа 
пије остало, ,се.111. ~оле душе, 'Че.1t1.у они нису 'Криви, но се ове две 
арамије арнаутске Фета и Суља са Сеиди Саком за'Крви.ли па све пре
ко српских леђа. Овом приликом из~орело је које куhа, које појата, 
1слетова, амбара итд. сто и шесет (160) з~рада, а .мал је вредео rдо 
250.000 ~раша, ну Турци су ia проценили па 143.200 ipow.a и то се
љаци имају иаписано и од власти потврђеио. 

После ово~а до~ађаја робље ових по~оре.лаца било је месец дана 
под кључ,е.м по ариаутски.л~ куhа.ма, јер се није с.мело живо показати 
од претње Фетаове, који, веле, да he Србе из Вериhа на комаде 
сеhи, а сада је робље размештепо по колиба.~а и :куhама осталих 
хришhаиа. 

На ове зудуме прво су се јавиди мутесарифу пеhскоЈ;t. .и тужиди 
зулу.мhаrа. Мутесариф ништа није предузимао но са.1tю јавио ва.лији. 
Валија је после 10 дана дошао у Пеh и одмах су се њему тужили. 
Прво им је валија рекао нека је ~здраво цар, ја hy Фета. ухватити 
а ва.ма hy мал платити, али од то~а не би ништа. Оса.м арзовала 
писали су му док 1је био у Пеhи и најпосле и.~ он (валија) реч,е да 
he им дати 6000 ока коло.мбаhа (кукуруза) и да he им по једну колибу 
са~радити у истом седу па нека се врате и живе ~де су и живеди. 
Они на то нису пристали док је Фета у животу и док води ч,ету по 
плт-t и 11д.111.а. 

Посде ово~а вадија је дошао у Скопље а и они (Вериhи) за њи.111.е. 
У понедељник били :су код валије и питали za шта да раде. Он им 
је опет .одzоворио да he им ·дати .оно што им је обећдо тј. 6000 ока 
кукуруза и по 'КОдибу да и.м нач,ини. Они опет на то нису пристали, 

тада су их заптије ва.лине :на по.ље за рамена избаu,иди. 

У уторак, пре подне или у понедељник после подне били су код 
i. Машкова, руско~а 'Консула. Све су .му испри'Чали и оп је записао 
па и.м је рекао ово: да he ,у брзо иhи у Цари~рад, да he се за њих 
заузети код сво~а посланика, али добро би било да и они иду у Ца
,r;жzрад. Још им је рекао да иду к,од српско~а консула и да се и ње.му 
Ј1Сале, јер rcy и они Срби па he и.м и он по.~оhи. Дао им је једну лиру 
за трошак и том ,приликом рекао је да он нема пара за давање и да 
издржава њину ч,ељад, 'НО да и.м .је ту лиру дао из сво~а џепа, а за 
остале троw,к,ове нека се обраhају српскоме консулу. 

Још једанпут тј. јуч,е у уторник, после подне били су ови сељаци 
сва 't.етири код валије и тра.11еили су од ње~а да и.м. допушти да иду 
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у Цари~рад и да ре 1та.мо жале против зулу.ма арнаутско~. Валија им 
је рекао да и.м 'Не 1може допуштити да иду у Цари~рад, 'НО да се врати 
у село и да :he и.м дати што им је обеhао. Они 1-1,а то нису пристали, 
јер док је .Фета у шуми и у животу њима повратка у Вериhе не.мд. 
'Гада и.м је валија рекао, па 'КО he ухватити .Фетаовиhе. Оки су му 
од~оворили. Са.мо подајте власт Сеиди Саки бе~у од Сушице па hете 
видети како .he их све похватати или ·поубијати. Валија је од.ма 
депеширао да дође Сеид Сака, а .њи.ма је саветовао да иду куhа.ма. 
Они не ,смеју но су само двојицу послали да сретну Сеиди Саку у 
Митровици, а двојица су овде остала, ова што су ово испричала. 

Сеиди Сака је дошао у суботу 26. ов. мес. и иurao у два маха 
валији. Шта је валија препоручио Сеиди Саки не зна се. 

Жеља је !Ових !људи ;да се с.макне Фета 1да им се њихов .ма.л плати 
па he сами куhе ~радити ,и \да се поврате у своје село. А.л,и у том 
сАу'чдју да и.м се набави !добро оружје џ доста .муниције. Ако им то 
не .може бити, жеАе да >им се да земља ~де у Србији па .да се пре
сеАе и тамо живе. 

Прилог. 
К. ПП NQ 747. 

• АС - МИД ПО - А/21 - 1899. 
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Конзул срuски у Пришшини Свешислав Симић: 

о косовској драми у шоку месеца аuрила 1899. 

Краљевско српс'.ки Консулат 
Приштина 
5. априла 1899. године 
У Приштини 
Пов. N2 94. 

Господину Др. Вл. Ђорђевићу, министру председнику 
Министру иностраних дела, итд. итд. итд. - у Београду 

Господине министре председниче, 

Јаниhије Славковиh, свештепик из Митровице, који је rкао .'Ч..1tа'Н 
депутације, ишао у Скопље па жалбу ва.л.ији, није ми послао, као 
што сам му препоручио био, писмен извештај, 'те с тога ни ја нисам 
у стању известити вас о њезину раду опширније, него што сам ·го 
учинио у извештају Пов. Бр. 91. Чим тај извештај добијем, спро
вешћу вам га, а дот.л.е 'Част .ми је допупити ранији извештај са.м,о јед
ни.м, а.л.и вр.л.о карактеристи"Чни.м, детаље.м,, по којем се о'Чu~.л.едно ви
ди, какви.м, се методо.м, служе турске в.л.асти, кад .и.м,ају да стишавају 
Арба пасе. 

Ни њима нису миле појаве, као што је био митровачки догађај, 
јер ма колико да су кратковиди, ипак увиђају да им оне више штете, 
него ли што користе. Стало им је, истина, до тога да онемогуће 
Србима опстанак у овим крајевима, али су 'и они почели да сазнају, 
да су им за ту сврху, ако хоће са успехом да је достигну, потребна 
друкчија средства, - онака, каквима се служи овд. муфтија. 

Ја сам у ранијим извештајима констатовао, да се власти у Ми
тровици старају да стишавају Арбанасе, али не и да успоставе старо 
стање. То је већ \зло, али је још горе, 'што су и за то стишавање 
изабрали рђаву методу: уместо 'да хватају и кажњавају, престав
ници турске в.л.асти пов.л.ађивање.м и .м,ољакање.м, ~.л.едају да склоне 
о~.л.ашепе зулу.м,hаре да буду .мирни. 

Какве су последице овога повлађивања, види се по стању у Ми
тровици, а докле се у томе тера, показао је сам валија. Кад су му 
се Душан Стерђевиh и Јеротије Јергић, о којима је реч у извештају 
Пов. N2 91, жа.л.или на ~.л.обе, које и.м, удара Исија Ферат-а~иh 'и збо~ 
којих се буне 'Чак Ји са.м,и поштени Арбанаси, ·валија и.м. ништа утеш-
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пије пије с.мео казати, ueio то да и са.м све зна, да и.ма пла-н, 1щко 
he то.ме злу да досхо'Чu ru, да .му тај п.11д'Н 'Не би покварили, 'Неха 
плате, што им тражи, а оп he им то пос.ље, кад свој плаи изведе, 
накиадити. Исто је то поновио доцније и члановима депутације, кад 
им је говорио, да се стрпе за три-четири дана. 

Да валија доиста има неки план, који би се могао покварити 
оваким жалбама, он би онда извадио 5 лира и дао им с налогом, да 
плате глобу Исији. Он то није учинио, него обећава да Ће им, ако 
;тлате, накнадити то, кад свој план изведе. У овом случају, међу тим, 

ствар је врло проста: доказано је и то цео свет зна, да је Исија 
Ферат-а~иh зликовац; треба ia просто ухватити и по закоиу каз
'Нuти. Сам се пекад валија хвалио, !како би 1са два батаљона и једио.м 
батеријом умирио цео Арнаут.л,ук. А у Митровици сад и.ма, поред 
заптија, 2 батаљопа, 1 ескадрон и једну ,батерију. :Ствар је у то.ме, 
што ои не сме пишта да предузи.ма против Арбаиаса. Њи.1tа се повла
ђује с плано.м - :xohe се .да !се .они задобију потпуно. Ухапси ли Исију 
- ТО ;је врло лако, - бојазан је СКО'Чиhе Ње~ов фис да ia тражи, 
а оп међутим., нема ов.1~ашhење, да .•против тако~ покушаја предузме 
енер~и'Ч.'Не .мере. Отуда ово повлађивање, због којега Срби плаћају 

животом и имањем. 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење о 
моме одличном поштовању. 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 

5. априла 1899. године 
У Приштини 
Пов. N<! 97. 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 

Господину Др. Вл. Ђорђевићу, министру :пр~дседнику, 

Министру иностраних дела, итд. итд. итд. - у ~еограду 

Господине министре председниче, 

Лапљо-селска ствар, о којој сам имао част писати вам у изве
штају Пов. Бр. 78. од 26. пр. мес. постаје све карактеристичнија ко
лико за оцену овдашње ситуације, толико и за оцену нових срестава 
којих су се по'Челе прихваhати турске власти, ие би .ли успеле !скр
хати Србе. На основу података, које ми је о развоју ове ствари 
саопштио нарочити мој изасланик, част ми је у Д()пуну поменутом 
свом извештају, доставити :вам како се она даље развијала. 

У .место да хвата и казни Арбапасе, који су напали С.миљу Дра
~овиhа, сељака из 1Лапље~ Села, у на.мери да .му от.му паре, турска 
власт по тужби ових напада'Ч.а, хвата и осуђује па 3 месеца затвора 
нападпуто~а С.миљу и још 1два ~сељака из.међу опих, који су .му потр-
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чаЈ1,и у одбрапу. Оба ова сељака Крста и Илија Чачиhи припадају 
породици Чачипаца, ,којих има ~у селу 10 домова 'и који једипи имају 
своју зе.мљу, док су 1сви :остали 'Чифчије Ибрахим бе~а, сипа Абду
ра.мањ паше и потомка чувено~а Јашар паше. Збо~ то~а што су и.ма

јуhи своју зе.мљу, ;Чачиhи су од осталих 'независнији, о'Ни су се увек, 
као добри Срби, истицали у ред првака и вођа у сви.ма r'Народпи.м 
послови.ма. Ако треба 'у iи.ме ,села изиhи пред суд, ~излазе Ча-ч,ипци, 
ако треба qio.мohи да се :отвори школа и поди~пе црква, први су и 
пајдареж.љивији са (прилози.ма: ако треба потрчати по.ме ~сељаку у 
по.моh, они су опет ,ту први. У селу је досад била при.мерпа сло~а, 
'U ,за то, пошто 1су IЈiап.љо-селци, уз то, отресити :и храбри и - паору
жrсни, били су поштеђени од веhих зулу.ма. 

Али баш .збо~ то~а, wто су Лип.љеселци такви и што се .Чачиhи, 
као слободпи, пајвише 1истичу, нау.мили су Турци, !'Не rби ли и "њих 
довели у положај .осталих села, да упесу раздор .међу њих .и скрхају 
прво Чачиhе. Да ,тај 1план, 1који је без .сваке сумње скројио овд . .муф
тија, изведе, узео је на себе Ис.љахат, ко.лtе је председпик Сулејман 
паwа, познати разбојник и '(у све.му нераздвојни ортак '.м,уфтијип. 

И ако су она тројица осуђених издржали осуду од три месеца, 
нису их хтели пустити, него су расправу овог питања пренели на 

Исљахат. Председник Сулеј.лtан паша, са.м и.м је ~оворио, како их 
неhе пустити, док се не измире са Арбанасима - тужиоци.ма, и како 
ће, ако се не измире, проћи као и она тројица у Чаглавици т.ј. бити 
поубијени. Са ово.лt претњом Сулејман пашином, ваљда да је r~откре
пе, у пуном је складу држање Арбанаса, који свуда прете rлапље
-селци.ма. Ови кад xohe !да ,иду ,по дрва у шу.лtу, .морају да .iiдy ,увек 
у мањим ~рупама и да се добро чувају, кад ,~од изађу :ван села, јер 
Арбанаси свуда ,распитују, кад 'к:о~а ре.ља-ка /виде, је ли из Лапље~ 
Села. Два сељака један из Грачанице, а други из Прејаца, умало нису 
платили главом, јер су их Арбанаси, ухвативши их у шуми, 'хтели 
убити, држећи да су Липљоселци. Једва су се спасли клетвама и 
сведоцима да нису из тога села. 

Лапље-селци ice сад 1налазе између две ватре: с једне их страпе 
притисла власт, а 'С 1дру~е Арбанаси. Власт их уцењује ~лобо.м, а 
Арбанаси им прете да he их све побити, ако се ~не измире, ruсплатив
ши ту ~лобу. 

Пре четири дана Сулејмап паша је одсекао ,да плате 45 лира 
тужиоцима, а да 'би имао ко да му јемчи за ту суму, натерао је ову 
тројицу ухапшених, ма да су, ни криви ни дужни издржали три 
месеца у затвору, да му именују још 16 људи из села, као учеснике у 
потери за Арбанасима зулумћарима. Кад су ови то учинили, у нади 
да Ће, изиша.в на слободу, склонити сељане, да ову глобу с~лски и 
плате, Сулејман паша је наредио да се пусте. ' 

Чим сам за ,ово сазнао, ја сам да бих осујетио Турцима успех 
у овој ствари, упутио своје људе да сељацима саветују да се сложно 
држе, да сви заједнички 'дођу пред хуЋумат са изјавом, да су сви 
потрчали у помоћ свом сељаку и да су, ако у томе има кривице, сви 

криви, па нека их све и 'казне било затвором, било глобом. И сељаци 
су се, и ако им је то тешко било, били склонили да тако ураде, и 
да најзад, кад друкчије није; заједнички плате ову глобу, а ја сам 
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обеhао нешто им и сам у томе помоhи. Шта више, веh су били и раз
резали, колико који да плати, аАи се у то.ме јавља, да цеАу ствар 
поквари, Ах.мет haja, заступник Ибраи.м бе~а, ~осподара ово~ сеАа. 
Позове нају~Аедније .међу чивчија.ма и стане и.м ~оворити, како они 
не треба ништа да пАате, :не~о нека све сваАе на Чачипце, а за остаАо 
је ње~ова брищ. Не урадели тако, онде Ће им се он почети да свети 
итд. И сељаци се, слушајући овакве претње и наговоре, почну коле
бати и први се договор поквари. 

Јуче су позвати у суд и она тројица, који су одАежаАи затвор 1и 
опа шесторица, коју су ови и.меноваАи 1као учеснике и по наредби 
СуАеј.ман таше су !Синоћ, бачени у затвор, да у ње.му Аеже, док 45 Аи
ра не ""Аате. 

Међу сељанима је сад :забуна и раздор око тога, да ли да плате 
или не, и ако плате, да ли да плате сви селски, или да оставе ову 

деветорицу да плаћају сами. Муфтија се, скројивши овај пАан, по
казао не са.мо као \веАи'Ки зАиковац, ~eio и као добар психоАо~ . . 

Јутрос .ми дође један Лапље-сеАац од Чачиhа, 1да пита, xohe :.л,и 
да пАате иАи да чекају. Рекох му да не плате за који дан, да видим, 
xohe ли их доиста држати у затвору или је ово претња, а његово 
високопреосвештенство сам молио, да и он позове угледније Лапље
селце и да их саветује да буду сложни и да сад ураде онако, како 
сам их ја раније упућивао да ураде. 

Ово је, чини .ми се, врАо типичан при.мер и за карактеристику 
ситуације и :за процепу рада Саадединових Исљахата и за оцену ових 
нових срестава, који.ма се Турци почињу сАужити против наших су
пародпика, да и.м опстанак у ови.лt крајевима oueмoiyhe. 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење о 
моме одличном поштовању. 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 
7. априла 1899. године 
У Приштини 

Пов. Бр. 100. 

Консул, 
Свет. Ст. Симиh 

Господину Др. Вл. Ђорђевићу, министру председнику, 
Министру иностраних дела, итд. итд. итд. - у Београду 

Господине министре председниче, 

ЛапљесеАска ствар, о ~којој сам ва.м имао ,част посАати до сад 
два извештаја Пов. Бр. 78, 97, постаје сваки.м даном све карактери
стичнија и за смерове, којима се у својим радњама према Срби.ма 
руководе преставпици турских вАасти и за правац рада т. зв. Исља
хата, које 1је, rкао изасАаник СуАтанов успоставио, ,у до~овору са арба
нашким првацима Саадедип-паша. 
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Пошто је преварио рну тројицу, који су одлежа.л:~t ни криви ни 

дужни три .месеца у апси, да именују, баја~и -као је.мце, аа ~одређену 
~лобу од 45 лира, шесторицу виђених Лапљеселаца, Сулејман паша 
их је најпре пустио, 'па ~утра дањ опет сву .деветорицу затворио, 
дотурују'hи овој шесторици, -ка-ко су их прва тројица обе.л,ежи.л,а -као 
прве учесиике. Поверовавши то.ме, оии су да би се ,спас.л,и, 'а опет 
по наваљивању :и иа~овору са.мо~а Сулеј.мањ паше, даљи пис.меп арзо
ва.л,, у по.ме :су озн,ачи.л,и, први.ма у пр-кос, ,-као праве учеснипе дру~у 
четворицу, .међу -који.ма су тројица из породице Ча"iиnаца, те их ~е 
сад од те породице ,у затвору петорица. Су.л,еј.ман паша их 'је од.мах 
за ти.л~ ,пустио, а ове у затвор стрпао и зати.м позвао Петра Ча'Чи'hа, 
-који :је за ову ~одипу изабраи за rкмета и натеривао ia да потврди, 
како су ови баја~и ту-кљи апу тројицу Арбапаса. Кад се овај томе 
одупро, Су.л,ејман паша му је no"leo ,претити надовезују'hи, како они 
iiмajy сад 'да п.л,а'hају и \за пеке -кривице од пре 15 ~один.а, збо~ 'Којих 
пење мобу од 45 1na 180 :.л,ира. Пре 15 ~одииа су у Лапљем Се.л,у се
љани изби.љи једно~ Арбан.аса ,и оте.л,и .му 'пуw:ку, па се сад :Сулејман. 
паша и то~а сетио, да оправда повишење ~.лабе. Исто~а Петра је при

"њорао, 'д'1 му преда и lопштипски печат. 
Из ова два фа-кта 1што пављаш паводи ствар тако да Чачипци 

дођу у апс и што, ,у -колико је ~њих више у затвору, повећава у то
.липо и ~.лобу, јасно се 1види памера: да прво њих сатре, rnошто су 
с.л,ободпи, а эа 1тим упесавши раздор међу сељапе, да упропасти ово 
досад пајбоље паше се.л,о. 

Стара пиј;ща у Ђаковици 
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Овај је ·сл,у·ч,ај типичап и за обележје 'Неједнакости у поступању 
пре.ма Срби.ма и .м.уха.м.едапци.м.а. У Приштиии слободно живи један 
Арбанас, који и.м.а 1на души 14 српских живота, .а .м.ени је јутрос до
л,ази.ља из села Ливађа рна сељапка, којој су Арбанаси уби.љи два 
сииа, па ,јој сад прете и 1ако живе са сви.м. )с.љободnо, nu од ко~ пе 
узnе.мираваnи у сво.ме сел,у Градипцу, сат .да.;~ехо од !Вучитрnа, упро
пастити це.;~у породицу аха се с њи.мд 'ne по.мири. У првом случају 
хоће да упропасте једно село због три Арбанаса којима сељани нису 
допустили да изврше насилну отимачину, а у овом друга два власт 

ништа не преузима против Арбанаса, који имају 'на души толике 
људске животе српске. Арбанасу Србиn пе CJ\te казати nи пота.мо се, 
а Срби .м.о~у и '~.л.аво.м. п.;~аћ.ати обест Арбан.аса. 

Ово је доиста вапијућа неправда, -којој 1.м.учно да ,и.ма равне! 
Поводом овога случаја ставио сам у покрет сва срества не бих 

ли успео само осујетити Сулејман 'Паши овај план. Употребио са.м. 
данас све што :са.м. .м.о~ао 'да ск.ло11.и.м. Лапљо-се.лце, који су у слободи, 
да у .м.аси њих 40-50 дођу у хућ.у.м.ат .мутесарифу, хао цареву чинов
нику да лу изјаве ,протест, што се тако са њи.ма ради и да траже, 
да их суди царски суд, µ не Исљахат, па ако се, и ,пошто ;су .њихови 
људи од.л,ежа.1щ ,три .месеца (Ни криви н.и дужни, наиђе ;да су ,криви, 
неха казне све, це.ља ce.;io, јер су ;се сви били ди~.л,и у по.моћ. 1-1,ападну
ти.м.а. На овај бих .nачи'Н .хтео Турци.ма да покаже.м., да не мо~у раз
бити .међу сељаци.ма досадању 1сло~у, а у исто вре.ме да то послужи, 
коли-ко 'Као .манифестација протеста ,против неправде, толико и као 
жив протест против ~установе Исљахата, који је, као што се баш rno 
овом. примеру види, упере'На искљу'Чиво против Срба. Не устукнули 
Турци испред овако~ fпротеста, обелода'Нила би се немоћ. царских вла
сти и судова, ,пре.ма Арбанасима и ,њихову исљахату, ,а ја бих да би 
се то још јаспије истакЈ!,о, упутио десетак ,!Лапљоселаца :у Скопље, 
да се жа.ле валији, те би 1тако овај против Исљахата везао за протест 
Митровчана против обичпих зу.;~у.м.ћ.ара, fк:ако бих са.м. и.мао више и 
повода и ар~умепата за протест код ,валије у име добрих суседпих 
одпошаја, који ,се подржавањем овакво~а стања ремете па ш.тету :и 
правичпост тих одношаја, па .и па штету са.ме Турс-ке. 

Још нисам сигуран да ћу у овоме успети, али сам предузео све, 
да овај план изведем. 

Држим, да би било врло корисно, кад 'би сте наредили, да се 
одмах ова ствар, према мојим извештајима, експлоатише кроз штам
пу, јер :је и ово досадање живље писање пријатно 'и храбрећи ути
цало на наше људе овамо. 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење о 
моме одличном поштовању. 
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Краљевско српски Консулат 
Приштина 
9. априла 1899. године 
У Приштини 

Пов. NQ 103. 

Господину др. Вл. Ђорђевићу, министру председнику, 
министру иностраних дела, итд. итд. итд. - у Београду . 

Господине министре председниче, 

У допуну извештаја Пов. NQ 91. и 94. и депеше од 2. ов. мес., 
част ми је доставити вам ради знања, што ми је јутрос испричао на
рочити повереник из Митровице: 

" "Кад се депутација вратила - причао ми је, - после два дана, 
позват је у хућумат Јеротије Јоргић, не распитујући га, зашто је ишао 
у Скопље, полицијска власт, коју су престављали главни полицајац 
и познати Мех.мед Оибаша, ~лавни виповник позиато~ до~ађаја, .му је 
тражила да стави свој печат и потпис на два апта у који.ча .се тврди, 
како је у ~Митровици потпун .мир ,и ред и како ње.му нико пишта 
није чинио. Јеротије је изјавио. како не може да потпише такав акат, 
а кад су они стали на њега наваљивати претњама, под изговором 

да му је печат код куће, добије допуст да оде и да га донесе. Чим 
је изашао из хућумата. Јеротије је одмах то саопштио главним на
шим људима, који се искупише у школи и посаветовавши се реше: 

да се Јеротије врати 'у xyhy.1taт и изјави, како онакав акат не може 
потписати, ,а кад ia по"iну на то присиљавати, да и.м, баци пе"iат ,и 
брзо изиђе из собе. И Јеротије је тако и учинио, кад су га почели, 
под претњом, вући у хапс. Збуњени око печата, пустили су га, те је 
изишао, али чим је дошао у дућан, за њим је ушао и Исија Ферат
-агић, на чији се зулум и жалио валији, и попретио му да ће се 
кајати ако не потпише онај акат, јер он, вели, зна зашто је ишао у 
Скопље. Тек је он изишао, дошао је полицајац да му преда печат 
и да га отера у хућумат где је, присиљен, морао да га удари на онај 
акат". 

Чим сам за ово сазнао, послао сам вам депешу ове садржине: 

"У Митровици полицјиска власт .помоћ.у зулу.мћ.ара, ~иасиље.м 
изнуђује од тужиоца потпис на ,изјави, да је у вароши .мир 1и да их 
пико не узпемирава. Валија, :ваљда, збо~ то~а одложио обеhаии дола
зак после Бајрама. !Идуhо.м поштом писаhу вам". 

Моја претпоставка у извештају Пов. Бр. 94. обистињава се. Ва
лија је обмањивао изасланике митровачке, кад им је говорио, како 
има некакав план да у Митровици успостави ред и како ће тога ради, 
сам доћи кроз 3-4 дана. Од кад је он депутацији дао валијску своју 
реч, прошло је 8 дана, а он у Митровицу не иде, мада је његова око
лина пустила глас, као да ће доиста проћи железницом. Он је свој 
пут одложио до Бајрама, који траје 5 дана, као што се сад јасно 
види, једино с тога, да власт у Митровици имадне доста времена, 

11ошто пото, изнудити онакве изјаве, помоћу којих би се жалба депу
тације лишила основа, а њезини чланови изложили опасности да 

буду гоњени и од власти и од зликоваца. 
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Ако је валија у опште имао какав план, онда му је то био план. 
Власт се, у место да гони зликовце и успоставља ред и мир, удружује 
са њима да гони оне, којима је и иначе од зулумћара доста невоља. 

Да бих осујетио овај план, ја сам данас послао 'Наро'Чито~ пове
реника у Митровицу с поруком нашим тамошњим првацима, да од
мах, још сутрашњим возом. испрате поменуто~а Јеротија у С'Копље, 
да се на ово насилно изнуђивање потписа поново жали и валији и 
ово~а пута консули.ма наше.лt и руском и да се у Митровицу не враћа, 
док му ја то не поручим. Сам пак мислим, због Бајрама, уторак ићи 
у Скопље, ако валија дотле не прође за Митровицу, да му преставим 
овд. жалосно стање Срба, а ако оде у Митровицу и ја Ћу тамо за њим. 

Како се буде развијала ова ствар, имаћу част да вас тачно и на 
време извештавам. Пошто су зулуми учестали, а безобзирност и 
власти и арбанаских првака достигла врхунац, на којем постаје од
вратна, старам се да вежем питање митровачка са лапље селским, 

јер се по начину, како се она развијају, најјасније може да оцрта 
доиста бедан положај наших сународника и неодољива потреба бр
зих лекова. 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење о 

моме одличном поштовању. 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 

Консул, 
Свет. Ст. Симић 

Пов. Ng 112. У Приштини, 16. априла 1899. године 

Господину Др. Вл. Ђорђевићу, министру председнику 
министру иностраних дела - у Београду 

Господине министре председниче, 

У допуну мога извештаја Пов. N2 111. од 15. ов. мес. у коме су 
побројани сем осталих, и зулуми у гиланском срезу, част ми је саоп
штити вам најновији крвав догађај у томе срезу, који по св~ој гро
зоти превазилази многе досадашње зулуме: 

Алис Бе~ Шевки бетв син, .Мелић. бе~ Изет бе~ов син, Иса Бејту
лин син, Ида Назиф Гољче, Ахмет Ђаковали са још једии.лt Гилан
це.м, и 7 оружаних Арбанаса из села Љубишта, ;дошли су у српско 
село Врбавац, .~илаиске нахије и ту провели сва три даuа Курбан 
бајрама, бо~ато ~ошћ.ени од Срба Врбов"iана. Највише су беснили и 
пијан"iили у кућ.и Симе Репушанца и не једаред ~оворили, ктсо би 
им круна весеља и највећа задовољство било, када би ттсо~ ђаура, 
као што је Симин син Стаја, по~инуо од танади њихових револвера 
1,1, пушака, па да .ia они ~леде, како се у крви .својој купа. У то.лtе их 
је баш послуживао Стаја домаћинов син и они осуше иа ње~а плотун 
пушака .и револвера. Стаја по~ибе иа месту, пред очи.ма својих роди

теља, који су три дана 1остили ове разбојнике - бе~ове. 
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Када је Стаја у највећим мукама испустио своју мученичку ду
шу, уз грохотан смеј убица, они се вратише у Гилане и Љубиште 
да ;причају, како су лепо провели Бајрам. , 

Домаћин Сима натовари на кола свога убијеног сина и понесе га 
у Тилане, да га преда суду и покаже му шта је раја доживе.па и 
дочекала од својих бегледа и ага, чији су очеви чланови меџлиса и 
достојанственици у Гилану. 

Близу села Партеша, код Високе сретне Симу Али ага, Сајит 
агин син и кад сазнаде у чему је ствар, навали на Симу да не носи 

леш у .Гилане, већ да се врати кући, обећавајући да ће му убице 
платити крв. Сима га не послуша, већ продужи пут. Али aia вuдеhи 
да ia Сима 'Не слуша, пошље сво~ сејиза у .Гилане :да ,о свему томе 
извести о'Чеве aia 1и бе~ова, који су убиство извршили. 

На овај !~лас Шевки бе~ и Хусејин бе~ 'На мах узјаше коtье и 
излете пред Симу. Код држав'Но~а амбара у Гила'Ну сретну Симу, 
навале 1На ње~а и приморају ia да се са лешо.м врати у :врбавац. У 
rо.ме сти~'Ну и дру~и бе~ови. Си.ма се уплаши, ла сила бо~а 1не ,моли, 

:,1, он се против своје воље врати куhи. У Врбовцу ,приморају Симу, 
ге :он изјави и потпише да му се "син сам убио"! То исто 1мора лотвр
]ити кмет са азама и 'Читавим селом. За на~раду, а ,да /hути и 1да се 
,-1,е жали, дали су бе~ови Сими једну њиву .и обориште у вредttости 
5-8 лира. 1Толико стаје живот јед'Но~ Србина! 

Власт гиланска по овоме није учинила ништа и ако јој је све 
познато. 

Молим да се и овај грозан догађај публикује. 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење о 
моме одличном поштовању. 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 

Консул, 
Свет. Ст. Симиfi 

Пов. NQ 113. У Приштини, 16. априла 1899. године 

Господину Др. Вл. Ђорђевићу, министру председнику, 
Министру иностраних дела, итд. итд. итд. - у Београ.ЦУ 

ГосподИF€ министре председниче, 

Валија је, као што сам имао част известити вас (Пов. Бр. 91) 
обећао био члановима митровачке депутације, да ће ускоро доћи У 
Митровицу, да се сам потруди наћи лека њиховим невољама. Ј1 ако 
сам већ свикао неверовати турским обећањима, опет сам се по ~ало 
надао, да валија овога пута неће преварити, јер се депутацији, д~Јући 
валијску реч, готово заклињао, да ће је одржати. И с тога, кад Један 
овд. грађанин, пошто су и последња кола отишла на станицу, до
стави, да су овд. чиновници отишли да поздраве валију, који про-
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лази возом за Митровицу, ја сам тој вести поверовао и одмах вас 
о томе известио депешом ове садржине: 

"Валија прође за Митровицу. Доцкан сазнадох; ако остане, су
тра идем тамо". 

После два и по часа, од путника сазнадох, да валија није про
шао, али се очекује да прође засебним возом, чији је пролазак објав
љен био шефу станице. Како ,је већ доцкан било, да шиљем на 
станицу, реших се да сутра дан рано сам изиђем тамо, а ако није, 
да возом продужим у Скопље. Кад сам од шефа станице сазнао да 
валија није прошао и да је заказани засебни воз отказан, узех карту 
и 13-ог ов. мес. стигох у подне у Скопље. Тачно у 3 часа по подне 
били civш код валије ја и г. Куртовић, који се одазвао позиву да при
суствује моме разговору са његовом екселенцијом. 

Као и први пут, кад сам имао прилике говорити с валијом, по
кушао је и овога пута ограничити нашу посету на разговор о г. Ма
шкову и о драгоценом здрављу његове поштоване госпође. Видећи 
по питањима, са којима није престајао да је интересовање Њ. Е. тако 
живо, да ја нећу м9ћи дочекати време, да отпочнем разговор о пита

њима, ради којих сам и дошао био, ја сам, правдајући се што пре
кидам разговор о тако интересантној теми, дужан био изјавити Њ. Е., 
да сам то принуђен био учинити, једино због важности послова, о 
којима имам са њиме да говорим. Старао сам се, да и тоном, којим 
сам ову изјаву учинио, покажем валији, колико и сам полажем на 

њихову важност. 

Не .мењајуhи то'Н, 1<:оји 1је био оштар и одлуча'Н, ја са.л~ ради увода 
'Наnо.ме'Нуо валији, како се да'Н пре .мо~а .поласка :у Скопље, по Косову 

про'Нео ~лас да је о'Н засебпи.м возом прошао за Митровииш. Како сам 
и сам томе гласу одмах поверовао, јер су у овим странама учестале 
појаве, које одају нездраве односе и којима би једино он, ако би само 
то искрено хтео, могао стати на пут. Како сам се био и сам одмах 
решио да пођем за њим у Митровицу, да му скренем пажњу на оз
биљност потребе, да се најодсуднијим мерама стане на пут зулумима. 
због којих цео свет, па и народ у Србији, почиње с негодовањем 
скретати пажњу на ове стране и на неред у њима. Валија .ме .ie овде 
преки'Нуо приз1iањем, 1да је доиста .лtислио иhи у Митровицу, али је, 
за неки дап, морао од то~а одустати, али да ту намеру не напушта, 
да 01i бодрим оком, прати све што се дешава 1и да ја треба да верује.лt 
у ње~ову ~отовост да учини све rz.uтo .може у и1iтересу реда и добро~ 
суседства са Србијом. 

Намерно сам пропустио изјавити му на ово, како верујем у искре
ност ове изјаве, него сам му нагласио само, како узимам к знању 

његову изјаву, да ће у скоро доћи у Митровицу; како се надам, да 
ће, услед озбиљности ситуације, обићи и друга места; како се надам, 
да ћемо се том приликом чешће сретати и како ћу онда, на лицу 
места пред сведоцима, ~ледати да ia упознам у поједи'Ности.мд са 
сви.м зли.ма и недаhама, која трпе Срби услед не.моhи турских вла
сти, разузда1iости арбаиашких зулу.лthара, и надувене све.лиhи њихо
вих првака. За сад ћу, рекох му, и због краткоће времена, само у 
општим цртама да му изнесем жалосну слику стања на Косову, по

главито с тога, што оно овакво какво је последицама својим изазива 
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узнемиреност, која доводи краљевску владу у врло непријатан по
ложај: искрено тежећи да одржава нај пријатељскије односе са су
седном царевином, она се, усљед све чешћих зулума, којима се, и 
покрај толиких пријатељских преставака, не стаје на пут, излаже 
нападима штампе. која не престаје о тим зулумима доносити опширне 
извештаје. Као преставник Србије и Краљев чиновник у области 
која највише трпи од зулума арбанаских, ја сам дужан водити о 
њима озбиљна рачуна и због положаја у које они доводе Краљеву 
владу у Србији, и том дужношћу руковођен с правом захтевам од 
Њ. Е. да, као највиши преставник турске власти, предузме што пре 
све потребне мере, да се зулумима стане на пут, како се не би у 
свету с правом почело мислити, да су ови зулуми последица поли

тике, која се систематски води према Србима и којој је сврха њихово 

" истребљење из ових крај ева. 
Док је драгоман преводио, ја сам фиксирао погледом валију, који 

га, је, збуњен, у више махова прекидао изјавама: како он зна, да се 
у Србији јавно мнење узбунило извештајима о стању на Косову, јер 
он прима све српске листове и прати, шта се у њима пише; како он 

сажаљева, што је до тога дошло; како увиђа да је влада доиста у 
непријатном 'положају, и како је 'он готов учинити све што може, 
да се зулумима стане на пут. 

Кад му је драгоман превео све, валија ме је онда стао уверавати: 
како му се јако допада моја искреност; како се нада, да ћемо остати 
увек добри пријатељи; како он више воли Србе и помаже их увек 
где може и како има - ово нам саопштава у поверењу, наредбу из 
Цариграда да Србе у свему задовољи. 

Видећи, да се валија боји штампе и да доиста, услед овог по
крета у Србији има некакве наредбе, ја сам му, на његова увера
вања, како се нада, да hемо остати увек добри пријатељи, изјавио, 
како он има, од моје стране за то несумњивих доказа, али да ја јако 
жалим, што до сада немадох прилике и па делу се осведочити да 

његова уверавања нису само празне речи. И том сам га приликом 
потсетио на услугу, коју сам му учинио био приликом познате ви
ничке афере. Онда су се на њега окомили били Ризов и Писко, ау
стријски консул, те су наговорили Емрија Стенета, енглеског нови
нара, да му направи неколике сцене, а сви скупа су отворили били 
кроз штампу кампању, којом су хтели поткрепити ноту г. Маркова 
управљену против њега. Ја сам онда писао неколико чланака о тој 
виничкој афери и у њима, обелоданивши улогу г. Писка, брапио 
Хафуз пашу од пеоправдаиих прекора. Незнам, како су ти чланци 
у изводу прештампани били у руским новинама и кад је г. Писко 
позват био у Цариград, дати су му у немачком преводу на читање ти 
чланци да одговара на њих и наводе у њима. Г. Писко се из Цари
града вратио покисао. Хафуз паша је зпао за све то и кад сам ia 

потсетио, 'скочио је да '.ми зах ва.љи и ,ја сам .му, док .ми је још држао 
руке у .своји.ма додао: како 'сам том rпри.љико.м дао очи~.љедиа доказа 
и о сво.ме rпријате.љству пре.мл ње.му и о својој ~отовости да увек 
истипу ~овори.м и право радим и о ~своме искреио.м уверењу о потреби 
пријатељских односа Србије и ,Турске; а.љи .да јако са.жа.љева.м, щто 
.ue арбаиаски зу.љу.лtи, а .нарочито држање в.љасти и њених престав
ника пре.ма зу.љу.мhари.ма и 'Царским од.метни'Ци.Ма ночiиьу уверавати, 
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да нисам имао потпуно парво, -кад са.лt се ono.Jiu'Кo .п onauo заузимао 
бранеhи држање турс-ких власти у "вини'Ч'Кој афери". И старајуhи 
се, да zовори.м изразима, -које Турци 1воле да употребљавају, изјавио 
сам валији, -ка-ко .са.л~ за ових ,пет месеци толиио суза пролио, ~ле
дајуhи шта раде Арбанаси са Србима, 'Ко.Ј~и'Ко сам не-када мастила 
утрошио, бранеhи турс-ке власти од пре1еора да су rпрема злу немарне, 
а према хришhаnи.ма сурове. 

На валију је утицао овај оштар тон и он је, и ако је признао 
више пута, да је на Косову зло, покушавао, да се брани фактом, да 
злочина и убиства има свугде. Знајући, да он радо у оваким прили
кама наводи за пример убиство Карно-а и царице Јелисавете, ја сам 
га готово прекинуо поређењем: "Доиста, екселенцијо, убистава има 
свуда и у најуређенијим земљама, али је разлика између њих и ових 
страна Турске у томе, што се свуда убице хватају и дају редовnим 
судовима на осуду, ка-ко ни-ко ne :би избе~ао заслужену -казну и добио 
во.љу за да.ље зло'Чине, а овде се зло'Чиnци.л~а ~леда кроз прсте, власт 
их не ~опи, а арбапски прваци, :који се више слушају неzо престав
ници власти, отвореnо их штите и преко њих извршују .своје планове 
на ·штету и Срба и уzледа турске царевипе, а једино 'На корист своје 
касе. А-ко ·је екселепција во.љпа, ја .му сад одмах .лtoiy саопштити 
стоти'Ну примера да потврдим ово што рекох. Тома Јовановић, нај
угледнији трговац у Скопљу, у свему лојалан царски поданик, пет
наести је Србин, који је пао као жртва нехата турских власти да 
убице хвата и кажњава. Петнаест Срба је пало за годину дана, а 
ниједноме се убица није ухватио. У Велесу је власт полицијска учи
нила изузетак, пронашла убице и утврдила доказе, па су опет убице 
- пуштени као невини! Ето тоzа нема у друzи.м земља.лш. То је зло, 
које~а би Турска требала, у свом рође'Ном и'Нтересу, да се спасава и 
.ми вам са.мо -чини.мо yc.!tyiy, -кад ва.м ·'На 'Њ скре'hе.мо пажњу и кад 
тражиЈ.tо, у интересу одржавања пријатељских односа, да му на пут 
станете. 

На уверавања валијина, да Бугаре мрзи и да ми и Турци треба 
да смо у пријатељству, како би смо их лакше сузбијали, одговорио 
сам му: да ми је мила његова изјава о љубави према Србима, али: 
да јако желим што не видим дела, којима би се она осведочавала, 
док напротив има у изобиљу оних, која доказују да Бугари више 
добијају и ако се буне и праве Турцима неприлике, те нас то почиње 
мирити са претпоставком, да су они, а не ми, на правом путу. Хоће 
ли та претпоставка тюстати уверењем, зависиће врло много у будуће, 
пошто је Краљева влада учинила све што су јој налагали обзири 
доброг суседства и пријатељства, од преставника власти у овим кра
јевима, чије су дужности: деликатне и: озбиљне. И.мајуhи 1щ у.му, да 
Србија има пај.мање ра'Чуна да се данас скре'hе ·Европи пажња :11д 
зло у овим -крајеви.м.а, Њ. Е. he, ~уверен са.м, проникнут ови.м дужно
стима. у'Чинити :све што може да се живот и имање Срба ·н,а Косову 
обезбеди од зу.л,у.лt'hара и отворених и прикриве'Них и да они пред 
судом. буду једпа-ки са мухамедапцима. Ми у својим захтевима нисмо 
нескромни као Бугари: тражимо, да в.1~аст буде власт, стро~а и енер
~ична у хватању З.!tи-коваца, да пред судо.лt буду Срби једнаки са 
Турцима, да се тим путем, оја'Чањем .вАасти и подизањем уzледа 
суду, сузбију и зулу.мhари и они, који их штите и који прву ре'Ч. 
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воде на штету у~леда власти и суда. Ми тражимо оно, без чега нема 
данас ни једне уређене државе, и бићемо задовољни ако се само 
томе нашем захтеву Турци одазову, јер смо уверени, да ће онда Ср

бима у Турској бити добро и да ми нећемо имати повода, да се, њихо
вим несрећама нагнати, - јер крв није вода, - жалимо и протеству
јемо. 

Валија је све ово пажљиво саслушао, уверавајући ме, како ће 
нам ускоро дати доказа о својој готовости да злу стане на пут, да ће 
обићи, осим Митровице, Вучитрн и Приштину, да hel\.o се тада разго
варати и о појединостима и још ми је једном нагласио, како има на
редбу да Србе задовољи. 

Раз~овор је трајао близу два сата. Колико сам могао по сећању, 
ја сам се старао репродуковати му главни правац и садржину, како 
бих вам, господине министре, дао прилику да оцените, јесам ли ура
дио добро или сам погрешио, што се нисам чувао оштрине. Разуме 
се, било је, уз ово, прекида и објашњавања, који су такође заним
љиви. Водећи овај разговор, ја сам имао на уму, што ми је једном 
приликом, пре три године, казао у Скопљу угледан један Србин му
хамеданац: "Турчипа пе треба .м,0Ј1,uти. Што хоће да се добије, од 
ње~а се може купити иЈ1,и отети, aJ1,U не из.м,0Ј1,ити". Према овоме 

сам подешавао тон и бирао изразе и аргументе, и доиста сам се, и 
овом приликом, уверио да само овако вођен разговор може имати 

утицаја. Валија, иначе охол па у приликама и груб, био је врло мек, 
учтив и попустљив. И пратио нас је чак до изласка из сале, што код 
њега иначе није обичај. 

Кад буде дошао у ове крајеве, гледаћу да га свуда пратим, па 
му то и не било право. Ја сам му то, у осталом и наговестио. 

Овом приликом биће ми задатак да изведем на чисто: да валија 
не ради оно, што би могао - обуздати Арбанасе - само за то, што 
му смета правац турске политике, којему је задатак - истребити 
Србе. 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење о 

моме одличном поштовању. 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 

Пов. NQ 119. У Приштини, 23. априла 1899. године 

Господину др. Вл. Ђорђевићу, министру председнику 

министру иностраних дела, итд. итд. итд. - у Београду 

Господине министре председниче, 

У извештају своме о разговору, који сам имао у Скопљу са ва
лијом, ја сам вам поред осталога, саопштио био, како је валија, на 
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мој захтев да обиђе све ове крајеве, обећао доћи у Митровицу па, 
пошто ту сврши посао, походити и остала места у овим странама. 

Валија је овога пута одржао реч. Други дан Ускрса прошао је за 
Митровицу, одакле је одмах јуче изјутра са једним батаљоном пе
шака полубатеријом топова и 100 коњаника жандарма отишао у Пећ. 
Не знајући, да овога пута намерава ићи и у Пећ, ја сам спремио 
био, да га и јуче, пошто испратим г. Пају Јовановића, академског 
сликара, (који се код мене, као гост, бавио три дана, студирајући 
том приликом због слике, коју ради по поруџбини наше државе за 
париску изложбу, живопис манастира Грачанице), посетим ва.пију у 
Митровици. На станици дознадох, да је он већ отишао у Пећ, по 
телеф. пози.ву тамаш. агалира који су у завади, те ту посету одло
жих до његова повратка, на који се неће, како изгледа, дуго чекати 
јер му се и овдt:: у скоро надају. 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење о 

моме одличном поштовању. 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 

Консул, 
Свет. Ст. Сио1tиh 

Пов. N!! 128. У Приштини, 28. априла 1899. године 

Господину др Вл. Ђорђевићу, министру председнику 
Министру иностраних дела, итд. итд. итд. - у Београду 

Господине министре председниче, 

У допуну своме извештају Пов. Бр. 123. част ми је саопштити 
вам о раду ва.пијину у Пећи накнадно неке податке, које сам добио 
јуче од свога тамошњег повереника. 

Балија 'је у ,IПeh сти~ао 21. ов. мес. та'iно у 10 'iасова (по турски), 
а исто~а дана у ве"iе Фетаховиhи, 1eoj-u су запалил-и село Bepuhe, раз
бе~ли су се куд који, напустивши своје куле, rпошто 1су и: '.сасвим 
испразнили. Исто~а ве'iера послали су му пећски бе~лери јела за 
ве'iеру, али је он одбио 'примити их и то се .лtеђу нап~им људщщ у 
Пеhи тума'iи као добар зна'К. 

На Ђурђев-дан је, по наредби мутесарифа, пописивана штета, 
1\.Оју су сељани из села Верића претрпели приликом овог пожара. 
Штета је, по том попису, оцењена на 140.437 гроша и 20 пара, али та 
процена као да није ни тачна ни непристрасна, јер је заменик ми
трополитов готово приморан да је потпише. Истога су дана Арбанаси 
из села Радовца (пећске нахије), узели му коња и отели 99 гроша. 
Милоје се сутра-дан јавио с тужбом валији, који га је одмах упутио 
у болницу на лечење. У Пећ се 24. ов. мес. очекивао табор пешадије 
из Гусиња, а наредба, која је те ноћи, између 24. и 25. ов. мес" 
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издата, гласила је: сутра ра'Но сви жа'Ндар.ми, пешаци и коња'Н~щи, 
да су у хуhу.мату. 

'У опште је у Пећи, како ми јавља мој извештач, сваки клонуо 
и свима је обладао велики страх. Дан пре доласка валијина, 20. ов. 
мес. раздане су нове пушке аскеру, али не и коњаницима. 

По овоме, што се до сада зна о раду валијину, још се неможе 
несумњиво да утврди, да ли су му побуде искрене или се и овога 

пута хоће да баци само прах у очи. Својим сам извештачима наредио, 
да ми, без одлагања, достављају све што дознаду о раду и кретању 
валијину, са којим ћу се, ускоро и сам састати у Митровици. 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење о 
моме одличном поштовању. 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 'У Приштини 30. априла 1899. године 
Пов. NQ 129. 

Господину др. Вл. Ђорђевићу, министру председнику, 
Министру иностраних дела, итд. итд. итд. - у Београду 

Господине министре председниче, 

'У вези мога опширног извештаја о зулумима Пов. NQ 111. од 
15. ов. мес. част ми је саопштити вам и ове најновије случајеве арба
нашких насиља извршене над Србима у овим странама, за које сам 
сазнао у времену од 15-30. априла о.г.: 

1. Јусуф Капитиh из села Жаче (пећске нахије) ударио је 
3. априла o.i. 600 ~роша ~лабе Јова'Ну Спасојевиhу из села 1Беркова. 
Пошто .му Јова'Н у вече ,то~а да'На није .мо~ао mоложити ту уи,е'Ну, 
Јусуф .му је још те ,'Ноhи \запалио з~раде у дворишту: hилере, бачије, 
појате 1и !'Куфије, што је iсве 'из~орело. f.Јова'Н, з'Најуhи да he ria Јусуф 
и после ,то~а убити, ,исплатио .му је 600 ~раша ~лабе. Сутра да'Н о~ло
био је Јусуф са исто.м су.мо.м и Косту Мишиhа из Беркова. Јусуф 
за све ово 'Није кажњен ,и ако се сад ry Пеhи 'Налази iХафуз-паша, 
валија косовски. 

2. Исти зулумћар :Јусуф Капитић из села Жаче није се задо
вољио, што је оглобио поменута два Србина из села Беркова, већ је 
сад наметуо 2000 гроша глобе Миловану Лазаревићу из истог села. 
Услов је: или положити 2.000 ~роша Јусуфу, или he све и.мање Мило
вапово сажеhи о~ањ! 

3. Арбанаси из села Радевца (пећске нахије) напали су 23. ов. 
мес. Милоја Петровића из села Ђуреновиhа (рожајске нахије), узели 
му коња, 92 гроша глобе, а сем тога истукли га кундачки. Милоје 
се жалио валији у Пећи и он га је упутио на лечење у болницу. 
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4. На велику среду ноћу у 3 1/2 сах. (по турском) убио је Јакуб 
Селим Агић жену Давида Тонетовића, трговца у Гилану. Јакуб живи 
у Гилану у тамошњој "Баљесу" - махали, а из раније је чувен као 
зликовац и зулумћар, коме нема ни суда, ни казне. Он је чинио 
неописана насиља у тамошњој горњој т.зв. "Варош" махали. Сваке 
свете недеље и празника тера Србе на ку лук. На велику среду терао 
је истог Давида Тонетовића да му оре. Давид се изговарао да је он 
трговац, да он не оре ни своју њиву па не може и неће ни Јакубову. 
Зулумћар оде својој кући, али се ускоро врати тражећи од Давида 
да му прода једна кола дрва. Давид му одговори, да нема дрва на 
продају, нека их Јакуб купи у чаршији итд. Но Јакуб је дотле на
ваљиваЈ, док му Давид није дао кола дрва. Кад је Јакуб потерао 
кола из дворишта, рекао је Давиду: 

- Ти се Давиде од .данас ne.лtoj рачунати м,еђу живе .људе. Још 
ноhас, 'Надам, се, закукаhе ти м,ајка. 

Давид није узимао озбиљно ову претњу Јакубову, али му се овај 
још те ноћи прикраде до куће и нишанећи кроз прозор на Давида 
у соби, у којој је тада још горела свећа, погоди Давидову жену у 
постељи која је одмах издахнула и сутра уз велико саучешће на

рода сахрањена. 

Јакуб за ово убиство није кажњен. 

5. У среду 21. ов. мес. у 8 часова у вече (по турском) упали су 
у кућу Данила Милутиновића, касапина у Вучитрну Исија Мула 
Фејзула Маџун и Осман Мехмед Османовић, младићи. Како Данило 
није био дома нападну на ње~ову же'Ну Стајку, те је си.11,ују у соби 
пред двоје деце, која су .11,ежа.ла бо.11,nа и пишта.11,а, ~.11,едајуhи шта 
им, се ради са м,ајком,. Сви тврде, да је ·жена Дани.11,ова !поштена и 
ни.лш.11,0 .11,епа, те се овај зверски чи'Н Арбанаса м,оже тум,ачити сам,о 
као из.11,ив 'Најобичније~ животињско~ беса. 

Ваља нагласити, да се ово није догодило у каквом забаченом 
селу, где нема власти, већ у среској вароши Вучитрну и да ови зве
рови арбанашки нису досад кажњени. 

Данило се жалио на њих кајмакаму, али он му није хтео при
мити ни жалбу, а кад је отишао да се жали виђенијим Турцима, они 
су га исмејали. Види се, да Данило није нашао нигде заштите и да 
се овака зверства овде сматрају за сасвим обичне појаве, које није 
потребно ислеђивати, а још мање кажњавати. 

6. Зејнула Али ефендија и Реџеп Богуновце ћатиби Хусејин аге 
из Гилана, који држи се.11,0 Јасеновик (у ~и.11,анској нахији) као свој 
чив.11,ук веh 10 ~одина, - непрестано гоне и глобе Стајка Перића, бив. 
кмета из Јасеновика. Били су га кољем почетком априла о.г. па су 

му живот спасли сељаци. Сад му прете: 

- Ти Стајко немаш овде живота, да имаш крила не можеш се 
спасти наше освете! 

Против зулума тих hатиба готово је, да се жали цело село Јасе
новик, потписало је и арзовал (тужбу), али не сме да га преда суду, 
бојећи се њихове освете. Из страха не сме да учини то ни Стајко 
Перић, који је избегао из села и већ 10 дана како се скрива по 
шумама. 
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7. Од како се почео градити војнички пут Приштина - Препо
лац, сва села косовска трпе грдну неправду, јер се од њих тражи 

да на кулук изведу више радника, но што у ствари имају. Нарочито 
је пропиштало од те пеправде село Скулапово па Косову. К.мет то~а 
села 1Стапоје Дела !жали се, како су то.ме селу одредили да даде 
85 радпика, рачупајуhи да у то.м селу и.ма 85 пуфуза, .ма да њих 
све~а и.ма 35 пуфуза, јер су 33 нуфуза пребеми дд 1зу.л,у.ма у Србију, 
:;, 17 су у.мрли. Кмет се жалио свима могућим властима, доказивао 
да су 35 нуфуза пребегли у Србију, да је 17 помрло, и да село сада 
има свега само 35 нуфуза, дакле, да не може дати 85 радника. Све 
то није помогло. 35 радника из Скуланова морају да сврше посао за 
85 радника, па ма докле год тај рад трајао буде ... 

Тако насиље врши власт и по осталим косовским селима. 
Изволите примити, господине минситре председниче. уверење о 

моме одличном поштовању. 

Краљевско српски Консулат 
Приштин:а 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 

Пов. Ng 130. У Приштини, 30. априла 1889. године 

Господину др. Владану Ђорђевићу, председнику 
Министар. савета, министру иностр. дела, итд. итд. 

Господине министре, 

О раду валијину у Пећи част ми је, у допуну извештаја Пов. 
бр. 123, 128. саопштити вам ове накнадне податке, које сам јуче 
добио од свога повереника: 

Валија мисли - тако изгледа - забавити се подуже у Пећи, 
јер је узео у близини касарн€' куhу. засебан стан. По упутствима 
ћоја сам издао наши су отпочели давати тужбе писмене а и усмено 
се жалити валији на арбанашке зулуме. Валија их, како чујем, лепо 
прима и саслушава, обећавајући свима да ће их задовољити, јер је, 
вели, за то и дошао". 

25. у зору, пре.ма рапије датој паредби, о 'КОЈОЈ са.м имао 'част 
њзвестити вас у прошлом извештају, отпутовали су у по~арска села: 
табор тешадије, два буљука коњаника, сви жапдар.ми и полубатерија 
од два велика топа. Овај одред предводе Зејпељ-бе~ Мах.мудбе~овиh 
и Муртез-а~а, жапдар.мски бимбаша. Чује се да је тамо и из Митро
вице отишло нешто пешака, те се према свему томе претпоставља 

ца смерају предузети нешто озбиљно, али какав је баш задатак овом 
одреду, то мој извештач није могао знати у доба кад ми је писао, 
али се надам да ћу то сазнати за дан-два. 

Арбапаси ,су се уплашили .и повукли, па збуњепи у страху ,о~~е
кују шта he их снаhи. То је доказ да би их Турци, са.мо ако искрепо 
то буду хтели, .лtо~ли обуздати и стати па пут њиха.ви.\!. зулу.м,и.ма. 
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Муратопо тулбе на Косову 

Пре rТри дана прошао је за Пеh, иа теле~рафски позив валијин, 
.муариф ово~а вилајета, те ,по ,то.ме судеhи 'Као :да се .мисли ii на 
отварање ш'Кола .међу Арбанаси.Аш. А данас ми рече отац Софроније, 
игуман пећске патријаушије, који је прекјуче дошао из Пећи, како 
се тамо говори да ће валија почети овога пута и купљење порезе од 

Арбанаса и да је, не зна баш на који крај, разрезано да плате 13 ми
лиона гроша. Обистини ли се ово, онда би то био знак да су Турци 
почели увиђати, како им досадашња политика повлађивања Арбана
сима само штету доноси, те су вољни заменити је другом која би 
боље у сваком погледу одговарала интересима Турске. Ја сам 
ставио у дужност једном овд. свештенику, који је јуче отишао не

ким послом до манастира Девича у Дреници, да се постара сазнати, 
какво је расположење међу тамошњим Арбанасима према овим по
кушајима и мисле ли им се одупирати, јер су Дреничани познати 
као најупорнији противници овима сличних покушаја. 

И међу мусломанима и међу хришћанима долазак валијин у Пећ 
- ово му је први од како је валија - и овако му понашање тумачи 
се као последица наших протеста и овога последњега покрета, који 

се овде манифестовао кроз жалбе непосредно султану, а у Србији 
кроз штампу која је почела живље расправљати питање о положају 
Срба на Косову. То је тумачење по нас повољно, јер код наших људи 
појачава уздање и храброст која их ~отово беше издаља 'Кад видеше 
да од обеhане 'Ко.мисије 'Не.ма ништа. Према своме разговору са ва
лијом, о којем сам имао част известити вас у писму Пов. Бр. 113, и 
сам сам склон веровати да ово тумачење није далеко од истине. Пре-

... ма овоме мени се чини, господине министре, да би било од доброг 
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утицаја, ако би се, служећи се подацима у мојим извештајима, о 
раду валијину у Пећи извештавала и наша и страна штампа, стара
јући се, разуме се, да сви ти извештаји буду прожети песимизмом и 
да се све ове радње карактеришу, покрај најбоље воље валијине, као 
палијативне мере, које зло могу привремено ублажити, али не и 
сасвим искоренити, јер му је корен захватио дубоко, те би требало 
реформисати из основе сву_ Турску, а то, према досадашњим поку
шајима као да није могућно. 

Како је за нас најзад главно, до бољих времена, одржати у на
роду овдашњем уздање, које му не би давало да се пода са свим 

очајању, ми можемо донекле бити задовољни и овим палијативима. 

Примите, господине министре, уверење о моме најодличнијем 
поштовање. 

АС - МИД ПО - А/21 - 1899 

28 

Консул, 
Свет. Ст. Си.мић 

433 • 



Гора је озелењела, насиља арнаушска се uојачавају 

и шире. Косовски валија руши куле неких 

арбанашких зликоваца 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 
Пов. N2 132. У Приштини, 3. маја 1899. године 

Господину Др. Вл. Ђорђевићу, х.:инистру председнику 
Министру иностраних дела, итд. итд. итд. у Београду 

Господине министре председниче, 

Кад нас досадашње искуство не би опомињало, да никад не гу
бимо из вида ону Његошеву да "нико крупно к'о Турчин не .ч.аже", 
- по обавештењима, која редовно о раду и кретању валијину у Пећи, 
био бих готово склон веровати да су Турци овога пута баш озбиљно 
намислили довести у ред своје досадашње штићење Арбанаса. 

У току 28. и 29. пр. мес. валија је с војском !из1,орео оса.м, rкула 
uajiopux арбаиаских зулумhара и то четири у iсељу Вериhи.ма, а f1 у 
селу Љубижди и 1веза'Не дотерао 29. у Пеh десет Арбанаса. У селу 
Ђуршковицу, о 'Којем имате доста података у мојим рапијим извешта
ји.ма - разорили су кулу и куhе позиато~а з.л,иrковца Каба~иа; о'Но~а, 
'Који је за~рабио iсво и.мање Неши Вулиhу, што 1у одбрани сво~а рк:и
вота, уби два ,Арбанаса. Оче'Кује се и даљи рад валији'Н у ово.м 
правцу. Онај одред војске, који је из Пеhи пошао 125. изјутра да све 
ово изврши, вратио :се у Пеh 'На одмор. Арба'Наси.ма је обвладао ве
.ли'Ки страх. Сви 'се спремају да плате што /ду~ују држави;" јер iпо
следњих 20 ~одипа 'Нису плаhали ~отово ништа. Наши су .мало охра
бреuи, али !опет иа све ~ово ~ледају с -неповерењем. 

"Почели су с рђаво~ 'Краја, ~осподине, рече ми јуче стари Хаџи 
Витко, 'Који је 'више од 30 ~одu'На ч.лд'Н ;у .меџлису. - Упамтите што 
hy вам реhи: Докле '~од се -некажњени .мо~у раз.метати и радити што 
xohe .муфтија и Сулеј.ма'Н-паша 1у Пришти'Ни, Мула Зека у IПеhи и 
још неколико ова'Ких у дру~и.л~ местима, ие -надајте се ни'Како.ме до
бру. Све је то !калај. Xohe да замажу свету [очи. Мора бити ~.да и.ма 
иешто, че~а се боје. Чи.м, то nрође, све he поhи по :староме". 

И сам сам ових дана често задавао себи питање, шта ли то хоће 
Турци оваким радом, који, по ономе што пада на први мах у очи, 
одаје тежње и побуде са свим различите од оних, којима су се турски 
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управни кругови руководили до данас и које су се јасно обелоданиле 
на познато.ме збору арбанашких прва-к:а у Пеhи. Врло би интересно 
било сазнати, да ли су турске власти предузеле што и против арба
нашких зулумћара у западним странама Битољског вилајета, које 
су у погледу зулума, у истим приликама као и овај део Косовскоr 
вилајета. Ако нису, значило би, да су на овакво цоступање овамо 
донекле нагнани нашом акцијом, а тако се овакав рад валијин овамо 
и тумачи. 

Напоре~о са покушаји.ма, ,да се !Арбанаси обуздају иду и врло 
озбиљне во3ни'Ч'Ке припреме. 

Ја сам и.мао 'Част писати iва.л~ о 'Коренитој оriравци пута Приштина 
- Преполац, :који је војни'Ч-к:о~а зна'Чаја, те се !с то~а зар на ње.му 
ради врло Ьtсиво. Целим овим радом ,више управљају .муфтија и Су
лејман :'паша, не~оли .м,утесариф. Они :одређују, 'Колико -к:о и.ма да 
ради, они 'Кажњавају, они надзиравају, - опи су )све и сва. Од рада 
иа овоме путу пису ослобођене ни iоџе. Они, rкоји су ·се ;.м,а и 'Кдј.мање 
противили леже iY апси. По свему из~леда, да се на овај пут вели-к:а 
важност полаже. Али, и овде има појава, које вреде да се помену. 
На Приштевцима и Косовљанима је оправка друма до села Лужана 
и на томе делу се ради врло живо. На Вучитрнцима је део од Лу
жана до на пола сата с оне стране Подујева, и на томе се делу ништа 
још не ради, јер вучитрнски Сулејман паша не призиаје да је тај пут 
од зиа'Чаја. Нека "za ради 'КО.ме треба, а ми ,неhемо. И доиста tи 1не 
раде ништа. Карактеристи-ч.но за утицај, који и иа овакве послове 
и.мају поједини \Q~а.л,ари по-к:рај царских власти, -к:оје су не.моhне пре
.1tа њи.ма. 

И од 'Ву'Читрна као 'да Турци xohe да направе јак војнички цен
гар. ·Та.мо се живо оправља још о'Чувана ку.л,а Војновић.а за с.мештај 
муниције и пушака. У претпрошли четвртак донесено је тамо из 
Призрена 60 сандука муниције и нових пушака, а у прошли петак 
је из Митровице тамо један табор пешака, од којих је сваки носио 
по три нове пушке. Кад су их сместили, овај се табор поново вратио 
у Митровицу. Међу Турци.ма се ~овори, да he у Вучитрн доhи један 
јах одред 1војиичхи од /нехо.л,ико батаљона, а да he и у 1Л eh иhи 
још три. 

У Приштини је :Завршена ре~рутација, а.л,и ре~рути, и ако је све 
за то би.л,о спремно, нису још обучени. Јавио сам вам већ да су сви 
редифи добили забелешке, где који има да се јави, кад се позове. 
Јуче пах сазиадох, 'да су 'Четири од овд. џамија спремне !за с.мештај 
пове .мупиције, која се очекује. 

Ове чисто војничке припреме, поређене са онаквим радом вали

јиним, могу значити двоје: 

а) и.л,и су Турци доиста озбиљно иа.мислили у.мирити Арбанасе 
и увести .међу њих ред, и онда им је доиста потребно више војске, 
па би разумљиво било и што ће им толико војске у незнатном Ву
читрну, јер је он база за напад на Дреницу; 

б) или је овакав рад валијин са.мо .маска, којом се хоће да при
крију прави им смерови и ове доиста озбиљне војничке припреме. 

Да сумњам у озбиљност прве претпоставке, наводи ме уверење, 

да се умиривање Арбанаса доиста почело с рђавог краја. "Од главе 
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Деца из Скадра 

риба смрди". Зло је овде у томе, што су људи кова Мула Зекина, 
Niуфтијина, Сулејман пашина, све, а власт ништа. Њима треба стати 
ногом за врат, да би се могао подићи углед власти, ако се озбиљно 
и искрено хоће реда. Све су друге палијативе, које одају неискре
i-ЮСТ и гадне намере. 

Меии се све 'Чиии, да се Турци плаше евентуаљиости_, пред -које 

би их .мо~.л,е 'довести одљу-ке -коиферепције у Xaiy, па би вољии биљи 
да их до'Ч,е'Кају спре.1rtни. Арбанаси треба, да се бар привидно умире 
мерама, на које би се они могли позивати као н:а потврду, да су им 
обећања и намере искрене и да су сами довољно снажни успоставити 
ред и одржати мир у овим странама, а за сваки случај треба да су 
спремни својом војничком опремом и готовошћу задавати страх. А 
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ношто им, баш за овај случај требају Арбанаси, гоне цубове, а ла
скају главарима, без чије заштите цубови не би могли ни чинити 
некажњено зла дела. 

Ситуација је свакојако у овим странама врло озбиљна и ја вас 
могу уверити, господине министре, да чиним све што ми је у власти, 

да ми се погледу не измакне ниједна појава, која би била од значаја 
за њезину правилну оцену. 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење о 
моме одличном поштовању. 

Краљевско српски Кщrсулат 
Приштина 

Консул, 
Свет. Ст. Си.ми'h 

Пов. N!! 134. У Приштини, 5. маја 1899. године 

Господину Др. Владану Ђорђевићу, председнику Мин. 
савета, министру ин. дела итд. итд. - Београд 

Господине министре председниче, 

Имао сам част известити вас, да је ваљија 25. пр . .л~есеца посљао 
био у под~орспа сеља (ју~оисточиа .падииа Мопре i'Која дељи 1Кољашии 
од пе'hспе иахије) јап одред војске, а о раду тоzа одреда, у допуиу 
ouoia што са.м ва.м, о њему саопштио у извештају Пов. Бр. 132, добио 
од сво~а повереиипа ове 1шкнадне податке, поји као ,да потврђују 
.моју сумњу и искреност рада ваљијина и предпоставка о правом 
зна"iењу ово~а .1ty предузе'hа. 

Војска је за време сво~а четвородневноzа бављења под подzорски.м, 
сељима извршиља ове посљове: 

1. Са~ореља је у сељу Вериhима три пуље Фетаха, Максута и 
Сајди Саке, Арбанаса, збо~ чије~а су пушкарања ,сви Срби из то~а 
сеља. остаљи ,без крова, стоке и r:;ране, јер и.м је све то по~орељо, а 
штета и.м ни 1до данас и ако је, по настојавању Муља Зеке .л~ини.маљно 
оцењена, није накнађена. Побуда да се овим Арбанасима куље cazope 
није у то.ме што су збо~ њих Срби страдаљи, ueio што су они, пуш-ка
рају'hи се, пре-кршиљи на Пе'hс-ко.м .збору утврђену бесу. 

2. У селу Љубиџи из~орели су две куле Арбанаси.лш Мустаф беzу 
и Аде.м, Шади, опет збо~ то~а што су се .међусобно, из освете, zађали. 

3. У седу Кашици са~орељи су једном Арбанасу куљу зато што 
није давао да се бадава .узи.ма ка.мен .мермер из Идиџе. 

4. У сељу Дубову са~орељи су -куљу једном Арбанасу зато што је 
убио једно дете арбанашко од 8 ~одина. 1 

1 

5. У селу Вреду са~орељи су једну кулу збо~ .лtеђусобно~ ~ађања 
и оти.мања око зе.мље. 

6. У седу Старо Дворане са~орељи су кулу једном Арбанасу, -који 
се усудио био истуhи порезџију. 
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Сагорено је, дакле, свега 9 кула из побуда, које не одају тежњу 
да се Срби задовоље и спасу од зулума, него да се међу Арбанасима 
одржи у чврстини утврђена беса. Кад су у Верићу почели палити 
кулу Фетаховић.а, кукавни Срби су дотрчали код команданта и пре
клињали га да то не чини. "Каква нам је корист што hете ви -
говорили су му - данас сагорети, кад је ми сутра морамо правити!? 
а ми више неможемо издржати?" Карактеристично је, да док Фета
ховићу и Максуту пале куле, тражи их по селима и шумама, они 
седе, бајаги прикривени усред Пећи и то Фетаховић код Ругића, а 
Максут код Ајдин аге Школића, Арбанаса. 

И а-ко је ва.љи ја у П еhи са воје-ком, ипак су та.мо фактички ~о
сподари ситуације ~Му.ља .Зека и Зејnу.љ бе~ iМах.мудбе~овиh, што се 
зиди и по факту да је овом последњем повереnа би.па rко.ман,да вој
nич:к:о~ одреда, који је послаu био у под~орска села. Из Ђакова је 
валија, чујем, добио поруке да им недолази ако је рад с миром да 
прође. 

30. пр. месеца дошли су у Пећ валији тридесеторица Пазараца 
због њихових тамошњих несугласица, о којима имате свакојако изве
штај од нашега царИника на Рашкој. 

У Пећи се опет поговара, како ми јавља мој повереник, о неком 
скупу првака арбанашких, који би се имао држати ускоро по свој 
прилици у Призрену. 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење о 
мом одличном поштовању. 

Краљев. српски консулат 
Пов. N2 145. 
Prichtina 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 

У Приштини, 17. маја 1899. године 

Господину Др. Вл. Ђорђевићу, министру председнику 
Министру иностраних дела, итд. итд. итд. - у Београду 

Господине министре председниче, 

Стање у гиланској нахији погоршава се из дана у дан све јаче. 
Исљахати :и yxвahena арбаnатка беса uи у 'Ко.пико "Нису поправиле 
оч,ајuе прилике, у -к,ојима нат rнарод у ~илаnској нахији још једва 
траје. На против, uajnoвuje појаве утврђују .Ate у pauuje.At веровању, 
да и Арбаnаси :и турс'Ке в.дасти систематски раде na то.ме, да се нат 
'Народ, -к;оји тамо сачињава добру половину rстаuовuищтва, при.мора 
раселити из ~илаnске uахије, -к;ако би uаша 1~раnица још ]аче била 
onacaua арбаиашки.м појасо.м. 

До~ађаји последњих даnа 1у Гилаuу и нахији врло кара-к;териту 
оиа.мошње при.лике и доказују да су iциљеви Арбанаса и турс-к;u.х: в.ља-

"' сти идe'НTU'i'liU. 
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У моме извештају описано је убиство Марије, жене Давида То
нетовића, трг. из Гилана. Несумњиво је, да је ово убиство извршио 
Јакуб Селимов, па пошто је Давид Јакуба и оптужио, власт нареди, 
те Јакуб буде ухапшен заједно са Агуш Халитом и Љиља Јени чау
шем, а сем тога уапшена су и два Србина, Тоне Павић и Мона Димић. 
Намера је суда, да кривицу баци на ова два Србина и ако их Давид 
не терети нити их тужи. Када су га у суду питали, сумња ли на њих, 
Давид је одговорио да не сумња и тражио да их пусте из затвора, 
што је после 15 дана и учињено. Када турски суд није успео да 
оптужи ове невине Србе, он је почео заплашавати и Давида "да ће 
зло проћи, ако се не окане ове тужбе". Када се Давид пије хтео ока
иути тужбе, суд ае покушао rда са.мо~ Давида оптужи за убиство ње
~ове жене, чинећи ислеђење по томе, да ли је Давид убио своју жену, 

" ма да је Јакуб претио Давиду убиством истог дана и .мада отац и брат 
Давидов сведоче, ,да су 'оне uohu :видеЈ1,и Јакуба са ~ушко.м, како се 
шуња око Давидове куhе. \Све ово l'Ч.иии вЈ1,аст, да право~ убицу осЈ1,о
боди од~оворности и казие, (L све ,то иатури невиии.м Срби.ма. ,То је 
у оста.л.о.м ста.л.иа тактика ~и.л.апско~а суда. Но кад у томе није могао 
успети, суд тражи безброј сведока за Јакубово дело. Суду се при
јавио као сведок Спаса Станојевић, сељак из Гилана. Њему су пред 
убиство Давидове жене, извршили Арбанаси крађу у кући, те он 
бојећи се поновне крађе и напада на кућу, није спавао неколико 
ноћи, па ни оне ноћи, кад је Давидова жена погину ла. На велику 
среду у вече у 3 1/2 сах. по турски, чуо је пуцањ пушке, али није 
знао где је пукла пушка. Угасио је свећу и гледао кроз отворени 
прозор на пут (кућа му је на крај вароши, поред самог пута). Тада 
је спазио Јакуба Селимова, убицу, где са пушком у руци бежи из 
града у поље. Све је то Спаса испричао суду, пошто му је загаран
товано, да му неће бити ништа и да ће га суд заштитити од освете 
убичиних рођака. 

Интересно је, да је суд и том приликом покушавао да Јакуба 
~пасе одговорности, испитујући Спасу, да то убиство нису, можда, 
извршили поменута два Србина Тона и Мона, па Халил Емин чаушев 
син или Агуш пољак, пијаница. Но Спаса је теретио само Јакуба. 

Ово сведочење у хатар истине довело је Спасу у врло тежак 
положај, јер га суд неће сад да заштити од освете убичиних рођака, 
који му, а нарочито Достан Шерифов и Садик Еминов јавно на сред 
улице прете убиством, а Емин чауш, брат Јакубова оца, наговара га, 
да код суда тргне свој ранији исказ, изговарајући се, да је тад био 
пијан или да га је неко платио, да "лажно" сведочи. Јакубов отац 
звао је Спасу на разговор ноћу, али му овај није смео отићи, бојећи 
се, да ће га убити. Спаса се на све ово жалио суду, аЈ1,и .мада је сад 
у ГиЈ1,ану rприштииски .мутесариф Мустафа Ћа.миЈ/, ефендија, ~није 
uашао иикакве заштите. Власт није уапсила никога од ових, који му 
прете, те је сад сведок Спаса на великој муци, седи затворен у својој 
кући и не сме из ње напоље. Ово показује како пролазе они, који 
су толико храбри и поштени, да пред гиланским судом сведоче 

истину. 

Као што суд у 'ово.м СЈ/,у'Ч.ају ие 'Ч.и'liи uишта, .да заштити Србе и 
тужиоца и сведоке од освете арбаиашки:r ·убица, тако ие кажњава 
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ни ове убице и зулу.мhаре, ~који у ~иланс'Кој нахији извршише у~о
следњих дана следеhе зулу.ме, -који от'Кривају средства, 'Који.ма се сада 
служе са.мо да раселе Србе из исте пахије. 1 

2. Син Теша бега убио је на место Стајка Пржића у Врбовцу. 
Наши људи нашли су Стајков леш, а сахранио га је поп из Гилана. 

3. Незир Хајријин гађао је из пушке Саву Рајкина из Пожарана, 
убио му пса и украо 2-3 овце. 

4. У истом селу Пожарану избио је Шабан Бећа Васу Николића 
и Јована Љубића. 

5. Јована Гроздића ~из истог Пожарана тукао :је Ајет Фејзин 
само зато, што му Јован на време није довео коња. ' 

Шабан Ј?анкајин :Из Ђерекара, са :Селимом истукли су Стеву 
кмета из Могиле и убили му пса. 

6. Али ага, Сdјит агин син из Гилана и његов ћаја Емин Цанин 
син, били су пуних 16 сати Стеву из Клокота, тукли су на Велик-дан 
Стојка из Клокота и Стојкова ортака сурлеџију. 1 1 

7. Шајин Реџеп заптија не бије само рају, већ и српске поданике. 
Тако је избио једног Србина из Врање, који је пошао да тражи и 
нашао своје овце, а Шајин му није хтео дати. Овај Србин имао је 
уредан српски пасош. 

8. Уцене, глобе су на дневном rреду у гиланској нахији. Народ 
не глобе само ајдуци, већ [и царске заптије. Ево за то 1само неколико 
примера: 

Барјам Висла !из Ђерекара узео је lдве лире глобе Петку из 
Трпезе, а Сали 'Купина из Трпеза узео је такође две лире од Стајка 
из Могиле; царс'Ки човек пак, Мех.мет Онбаша из Врса.љца продаје, 
управо удаје Српкиње девојке ,из :Понежа, :Куретишта и IЈiараљова 
О'НО.Ме, 'КО.Ме је rње.му iheф U 'КО 1.му iза ТО 'плати 2-3 .л,uре. 

Изволите примити, господине министре 1председниче, уверење о 
моме одличном поштовању. 

Краљев. српски консулат 
Пов. NQ 146. 
Prichtina 
Приштина 
17. маја 1899. године 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 

Господину Др. Владану Ђорђевићу, министру председнику 
и министру иностраних дела итд. итд. - Београд 

Господине министре председниче, 

У 'ранијим 'својим извештајима имао !сам Част ~јавити вам о 
градњи пута Приштина - Преполац, о значају који му Турци при
дају и о немилим појавама ~које је !Прате. Њима ly допуну као ка-
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рактеристичан за стање и односе у овим странама, може послужити 

и случај са трговцима у Липљану. 
Липљап је вељико сеља па сред [Косова, ~патпо и по СВОЈОЈ про-

1.1.мости и по тр~ова'Чко.м З'На'Чају који и.ма у садашњости. Налазећи 
се 1на \железничкој прузи. на месту где ,с1; 1са њом укршта пут 
Приштина - Штимља - Призрен, ово ]е место врло живо и lврло 
подесно за рад људи, који разумеју трговачке послове. Од старине 
је било у њему 7~;осељеника из Маћедоније, а и ~данас их тамо има 
10-15 кућа, iкоје се 'већином баве о трговини. Осим куће Ђорђа 
Х. Пашковића, богата трговца, остало су досељеници од пре 20-10 
година. Сви они плаћају исправно Битољској вилајету управи одре
ђену тамо годишњу 'порезу за оправу старих и градњу нових путева. 

Кад су отпочели кулуком оправљати пут Дриштина :..___ Преполац, 
Сулејман паша је наредио да се са :осталим сељанима из Липљана, 
дотерају на рад и ови Маћедонци - трговци, Њих је 8 на броју. :Они 
су се бранили позивајући се да 'ОНИ ,у вилајету 'из кога су плаћају 
уредно годишње одређену суму 1за оправку путева, али им то није 
помогло. Депешом су ;се жалили валији битољском, и :тражили су 
од њега заштиту. Кад је од овога стигла !сутрадан депеша, у којој 
он потврђује да су ови 'људи исправно платили све што за друмове 
имају да плаћају lи .моли \ца се ти људи не дирају, Сулејман паша 
се тако наљутио, да 'је узвикнуо у 'сред суда: "Од Ка'Чаника па па 
ова.мо до Митровице ја са.лt ;~осподар и fне сљуша.лt 1iико~а, :пут се 
.мора 'да прави, 'КО rнehe 'На fnOCaO, 'Не'Ка nљати U.fl,U Не'Ка иде у затвор!" 
Па и !Не чекајући !одговор од ове четворице викне да их терају у 
затвор, гди се бацају најгори зликовци. 1Кад су их сутра дан извели 
ца их питају хоће ли да раде, људи су да би избегли затвор, у којем 
су их и тукли, !платили што Им је тражено и отишли као !убијени 
својим !кућама, јер lим и lтамо није добро. Арбанашки зликовци их 
глобе, узимају из дућана све щто им треба, а кад им затраже да им 
·го ~плате, прете убиством. Тако ми lce пре неки дан ,жалио Мита 
Х. Крстић како .га de :садил ага, кад :Му је затражио да му плати 
што је дужан, Позивао у :Кулу и ту је његов момак потргао револвер 
.-rретећи му да га убије. Исто је> то чинио у сличној прилици и зап
тија Алија, ~оји \му је подижући на Њега \мартинку, iПСОвао оца, 
матер, крст и веру. Не.мају 'Ку'Кавци ко.ме да се жаље, 'Не~о .ме'Ни, ми
сљеhи 1да 1ја .мо~у !што да lu.лt пољо21-1,ељ. Измеда да су рвд. iпрваци 
бациљи око !На Липљап, да 1из ње~а 'истерају ове Маhед01ще, како би 
саљи захватиљи њихове 'радње и 'На јевти'Н ·'На'Чи'Н дошли 1до .њихових 
имања, ако 'би их 'Намораљи да се :селе. ' ' 

Примите господине министре председниче, уверење мога најод
личнијега поштовања. 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 
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Краљев. српски консулат 
Пов. N!! 148. 
Prichtina У Приштини, 19. маја 1899. 

Господину др. Вл. Ђорђевићу, министру председнику 
Министру ююстраних де.ла, итд. итд. тид. - у Београду 

Господине министре председниче, 

У мојим досадашњим извештајима има доста чињеница, на оснсву 
којих се може створити јасна с.лика о стању iСрба у овим крајевима 
и извес'l'И тачан закључак о последицама, којима оно води. Држање 
и тypc'k,UX власти и арбанашких !зулу.мhара пре.ма Срби.ма израз ,је 
те 'политике, којој је задаhа: нестанак !Срба из :ових крајева и опа
сивања Србије једни.м јаки.м зидом од иај~орих Арбанаса. :Заснована 
на претпоставци да ће се Арбанаси потпуно задобити, ако 'им 'се у 
свему буде повлађивало, та је политика довела до свога данашњега 
стања, у којему је моћ. власти сведена на нулу, а Срби лишени за
штите законске од зулума које трпе, доведени до очајања. 

Посведневно се готово јављају појаве, по ~којима се види, не 
само да је стање за Србе до неиздржљивости 'несносно, него Да се ,и 
не мисли окретати на боље. 

Како ради валија у Пећи, куда је отишао праћен одредом војске, 

који би био довољно јак дати ауторитета његовим наредбама, ако 
би само оне биле искрене, о томе сам ~имао част редовно вас Изве
штава ти. "Ја и.ма.лt наредбу да задовољим Србе", рекао ми је валија 
у Скопљу пред Ускрс, и кад је другог дана Ускрса доиста прошао 
за Митровицу, мислио сам, да ће бар 1покушати да што добро уради. 
Његов се рад међутим, после неколико покушаја, којима је смер био 
бацити прах у очи и прикрити праве 'побуде ради !којих је у Пећ 
отишао, свео на прикупљање порезе ·на земљу и стоку (војници ни 
овога пута не тражи). 'Па 'и њу :Наплаћује, како ми јавља мој пове
реник, за сад само од слабица т.ј. од људи, који су имањем тањи, и 
од чијег се отпора нема рашта плашити. Порезу ову не прикупљају 
царски чиновници, него пећски ага.лари. 

Позната је ствар, 1да Дренича'Ни ;'Не признају поодавно царску 
власт и не плаhају никаквих ,дација. 'дреница је област fЗа себе, у 
којој нема никакве в.лдсти и која је у правом примитив'Но.Аt 1стању. 
Који у"iи'Ни какво зло, Заштите ihe ,'Наhи у Дре'Ници, јер .тамо заптија 
не с.ме ни iда привири. Дашто Дреница потпада ад.мииистративно 
под Приштину, покушао је .мутесариф склонити .. их, iда бар пристану 
радити на путу 'Приштина - Преполац, а -кад они 'Нису (ии ,~нд (то 
пристали, спремио је против њих ;некакав 'реферат за Цари~рад и 
послао ia овд. '.Муфтији да се потпише. Овај одбио дати свој потпис 
под изговором !да [хоће ту ствар да испита, 1па је одмах послао у 
Дреницу своје људе, преко којих је склонио Дреничане да послушају 

~ мутесарифа, јер ће ИIIаче по њих бити зло. Ови су остали ·при сво
јем, а тужба није послата у Цариград. 

Ко је муфтија и :какав 'је то зликовац, о томе сте имали прилике 
уверити се из извештаја и мојих и свих мојих претходника. На 
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основу аутентичних података, који се у њима налазе, несумњиво је, 
да је то зликовац над зликовцима, затуцани фанатик незајажљиве 
грамзивости за парама и имањем ·и бескрајње мржње према свему 

што је српско. Муфтија је, помогнут Сулејман пашом, који му ни 
у чем што је рђаво не уступа, духовни покретач свих зу.љу.ма -који 
се врше 'Ндд Срби.ма у ово.м Санџа-ку и заштитни-к свих з.љи-коваца, 
-који су .са.мо с.љепо оруђе за извршивање :ње~ових па-к.љених п.љанова. 
А (КО.љи-ка је 1та !заштита нео~рапичена, .може се оценити гпре.ма фа-кту, 
да ;су .муфтија и Су.љеј.ман паша ~ео~раничени 1~осподар и у ово.лt 
де.љу Санџа-ка, l'КО.Љи'Ко 'захвата 'Косово. '"Од IКачани'Ка до Митровице 
ја са.м, ~осподар", rподвикпуо је !~ордо Су.љеј.мап-паша, ~иља'НС'Ки.м 
тр~овци.ма, не хотеhи да ферда те.ље~рафс'Ки извештај битољс'Ко~ ва
.љије, да су ;ови !људи та.мо п.љати.љи ~порез па оправ'Ку дру.мова и пре
пору'Ку да ,их овде :не ~дирају. 

Мутесариф је, пре ие'Ко.љи'Ко дана ,отишао у ·Ги.љане ради скуп
љања порезе, а себи за lзастуmiи'Ка оставио је, не царског чиновника 
као што је ред [и као •што се ради свуда по осталим деловима Турске, 
него - .муфтију. •Зликовац да брани nравду, штити ред и чува закон! 
То .може [бити са.мо у :ово.м iде.љу tцаревиие, ~де 1Турци 1ру-ковођени 
паче.љо.м да :Србе треба одавде истребити, .мис.ље да !и.мају по.љитич'Ко~ 
иитереса повлађивати Арбапаси.ма и iдопуштати /да 1ова'КU ,људи, 'Нд 
штету у~.љеда в.љасти, .мо~у постати 1све.моhии. Пошто ме мутесариф, 
при поласку, није известио да му •је заступник муфтија, ја сам 'Се 
решио не одржавати са њим, До повратка мутесарифова, никакве 
везе и акта која имам ~да упућујем, обичне упућујем безлично, му
тесарифлуку, а не њему, као што сам чинио, кад је заступник био 
овде муасебеџија, царски чиновника. Кад се, па ње~ову поврат'Ку из 
Пеhи, .буде.м !састао lca ,ва.љијо.м, биhе ~и једап ,од !првих повода за 
протестовање ово.љико пов.љађивање .муфтији 'и Су.љеј.лtа'Н паши, збо~ 
че~а страдају и 'ауторитет 'в.љасти и Срби па Косову. 

Исљахат, које.му 'је овде 1иа ,'Че.љу јСу.љеј.мап паша, сасви.м .ie по
тиспуо царс'Ки суд, 'чије од.љу'Ке ие фер.ма nи'Ко пи зашта. Чак и зап
тије, ако им из :суда 7Ј;ође наредба да кога затворе или из затвора 
пусте, неће се наредби одазвати пре него ли што 'припитају муфтију 
или Сулејман пашу. IКако им :они ,кажу, тако они 'и раде. Бива често 
с.ључајева, да суд !пусти ·Не'Ко~а, пошто од.љежи прописано вре.ме у 
затвору, а !дочепа ia онда IИс.љахат и :тек онда настаје .лtу'Чење и уце
њивање. На овај се ·н,ачип .муфтија и Су.љеј.ман-паша :бо~ате, !суду 
у~.љед упижава, а !Срби пЈ1,аhају ,штету. 'Од њихове 1си.ље даиас 'Није
дап чиповnи'К пи lвојпи !ни lциви.љпи 'не сме 1зуба да помо.љи. Све !се 
пред њи.ма 'К.Љања и.љи испред њих 'С'К.љања. Судије ми често 'пору
чују, како не смеју, поред све жеље, да ми !дођу, јер :их је страх 
од ова два зулумћара, чија се реч ~слуша у Цариграду и који су у 

стању терати и мутесарифа. 

Како поступају Исљахати са Србима, имали сте прилике очи

гледно се уверити на примеру са сељанима из Лапљег Села. Што су 
још овога пута Зевтино прошли, последица је мога заузимања эа 
њихову ствар. Као пример, како Исљахат отима уло:rу суду, сужа-
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вајући му круг послова и понижавајући углед, може да послужи и 
овај скорашњи случај: 

У радњу једног овд. пушкара Турчина дошао је био пре неко
лико недеља Арбанас Шабан из Вучине (лапска нахија) да оправи 
револвер. У радњи се десио само момак Настас Рајковић. Узимајући 
револвер да га прегледа, Настас је питао Шабана, има ли у њему 
олово, па добивши одговор да нема, стао га је окретати и пробати. 
У то револвер опали, јер се у њему задржао био један метак и рани 
Шабана у руку испод мишице, не искрваривши му руку. Настаса су 
од.мах затворили, а Шабан ,се !лечио ,и излечио ~о .трошку ње'~ову iИ 
њеzовоzа ~азде. ~Излечивши се, пошао је Шабаи у Исљахат да изјави, 
r~ако Настасу nо'Клања ''Крв, пошто :није :био крив, 1али za та.мо Сулеј
/Щ'Н паша дочека .и на~овори да тражи '~лобу од 20 лира. Поред тоzа 
што је суд Настаса ,пустио, Исљахат Је ствар узео iY своје rруке и 1-ш 
овај иачии xohe да za упропасти. Он је сиромах, да се једва лебом 
храни. 'Мајка му је долазила к мени и жалила се, изјављујући да 
је готова дати Сулејман паши кућу - једино добро, што јој је зао
стало - само да јој дете nусти. Али ова звер, знајући да та бедна 
кућа не вреди 20 лира тражи паре. 

Овоме сличан случај десио се јесенас у селу Кузмину, али само 
с промењеним улогама. Сели.м бе'~у, закупнику десетка, окипула се 
.мартипа, кад се с 'њо.м, седеhи у пољу, и'~рао и ;зрио поzоди ,у 'rнozy 
Лазу Миловановиhа, доброга газду из тога села. Лаза се сам о свом 
трошку лечио и излечио, а Селима нико за ово није ни питао ни 
затварао, а још мање глобио. 

Исти случај, а како грозна разлика у поступању. само с тога 
што у првом случају треба упропастити Србина, а у овом Другом -
заштитити Турчина! 

Какав је муфтија као заступник мутесарифа лепо показује овај 
пример: 

Пре две недеље женио је синовца 'угледан на~т1 човек из Лапљег 
Села, неки Сима Јеринић. Венчање је било у Грачаници. После вен
чања, по овд. обичају, кад су сватови пошли из манастира пуцали 
су из пушака. Дошли кући, ве~елили се целога дана, наставили су
тра дан у понедељак, кад сам :И ја био у гостиони са Породицом и 
завршили трећега дана. Два дана после тога, шиље муфтија заптије 
да доведу и затворе Вуксана Даниловића, нашега учитеља у Лапљем 
Селу. Тужио га, бајаги неки Арбанас из Грачанице, како је, кад су 
се сватови враћали, пуцао на њега! Вуксан један скроман младић, 
миран као буба, а скроман као девојка. Сви тврде, да он није ни 
пуцао. Сима Јеринић са масом сељана ишао је муфтији да сведочи, 
како Вуксан није пуцао, а још мање кога гађао, да су пуцали ње
гови сватови, да њега, 'као домаћина, ако има кривице, апси, а учи
теља нека пусти, јер није крив. Муфтија није хтео ни да чује, него 
је Вуксана бацио у најгору апсану и са њим поступају, као са пра
вим апсеницима. 

Његово високопреосвештенство, по договору са мном, молио је 
муфтију, да се Вуксан пусти, док се ствар не извиди, а он јемчи 
за њега. Ни то није помогло: И сад сиромах учитељ лежи у затвору 
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пред школски испит ни крив ни дужан, само с тога да се задовољи 

зликовачка сујета муфт,ијина да покаже како он, и кад је митро
полит ту, може све. Не да да се позову сведоци, изговарајући се на 
разне начине, само да би више намучио сиромаха учитеља и боље 
показао своју свемоћ. Г. митрополит писао је о овоме случају опши
рно валији у Пећ и тражио, да он заштити правду. Хоће ли од тога 
корака бити каквих последица, не знам, али имам доста разлога да 
сумњам. Не сме ни валија ништа против ћефа ових зликоваца, који 
имају моћних заштитника у непосредној околини С:·лтановој. 

Како пак оваки примери утичу на овај необуздани елеменат 
арбанашки, сведочи и овај догађај, који се ту скоро одиграо у самој 
Приштини. 

Митар Шешлија, наш учитељ, шетао се после школе улицом, 
у 'којој је Консулат. Наједанпут чу иза себе, где му неко виче 
турски: Стој, бре, ђаур! Кад се осврнуо, опази пијана Мехмед Алију, 
са исуканим великим ножем, како јури на њега, да га њиме удари. 
Шта је знао, сиромах, него нагне бежати и срећа га послужи те на 
тријестину корака наиђе полицијску патролу, чијем се вођи пожали 
на ово што му се десило. Пијана Арбанаса, његови другови, кад су 
опазили патролу склоне 1у једну оближњу кућу. Полиција се није 
ни макла да тражи нападача, који је ту ноћ још опет лумповао јавно 
и, кад је 'патрола дошла да их упути да 'иду кућама и њу је напао 
и са друштвом отерао. Г. Шешлију су сутра дан звали у полицију 
да га испитују, али 'нападача, бајаги, нису могли пронаћи. 

Стање је овде тешко, а живот несносан. И кад избија у догађа
јима, као што су били они у Митровици, Чаглавици, Гиљанској кази, 
Верићу итд" ипак је, услед оваке политике турске према Арбана
сима, неред у овим крајевима стално у латентном стању. Најнезнат
нији повод у стању је изазвати догађаје од необично крупних по
следица. И с тога баш морамо бити непрестано на опрезу. Ако не 
буду приморани, Турци од своје воље неће ништа учинити да се ово 
зло стање поправи. 'Увек Ће се они задовољавати полијативама, ко
јима Ће бацати свету прах у очи, да им не види прикривене намере. 
Јуче сазнадох, да је валија наредио кајмакаму вучитрнском да извиди 
све зулуме, који су у Вучитрну почињени. Ово је права иронија, када 
се има на уму факат, да Вучитрнци не раде на своме делу пута При
штина - Преполац, толико не зарезују што им власт наређује у 
ствари, која је ,за њих важна. И тај кајмакам сад да испитује зу
луме! Овој је наредби право значење: кајмакам треба да се постара 
да валија, кад овуда прође не наиђе на жалбе. А то се .м,оже постићи 
страхо.м, јер су 1юши ''rfЬуди и ипач,е к,лопули духо.м. , 

Изволите примити, господине министре председниче, уверење о 

моме одличном поштовању. 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 
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Краљев. српски консулат 

Пов. NQ 150. 
Prichtina 
24. маја 1899. године 

Господину др. Владану Ђорђевићу, министру председнику 
и министру иностраних дела, итд. итд. - Београд 

Господине министре председниче, 

Верићанч су се, према последњем извештају који сам добио из 
Пећи, поново жалили, као што сам их саветовао, валији и од њега 
тражили људе, К()јИ би им помогли да своуј растурену чељад сакупе 
и у варош доведу. Валија се баш тога плаши и с тога их молио да се 
његову савету одазову и врате на своја згаришта. Обећавао им је, 
да .ће им се штета исплатити, кад се буде продало имање Фетахо
вић.а и упућивао их да иду у село Лубово и узму, као прву помоћ 
за исхрану 6000 ока кукуруза. Ово је обећање, ако се имају на уму 
односи у пећској нахији и досадањи рад валијин, лишено сваког 
основа. Валија би хтео пошто пото да ствар заглади, а Верићанима, 
кад он напусти Пећ, шта да бога. Знајући шта их у том случају 
чека, Вериhани су одбили понуду валијину u остали су при захтеву, 
да и.м се процењена ';штета исплати, куhе подиzну 'и Фетаховиhи 
поватају и казне. Иначе, изјавили су, не '.лtazy и не с.меју се враhати 
куhа.ма. Помоћ коју сам им, по вашем одобрењу дао, добро им је 
дошла, те сад могу да се упорно држе пред валијом. Нису хтели 
примити ни понуђену им помоћ у 6.000 ока кукуруза, док им ја то 
не одобрим. :Ја бих пак хтео, да их имам на руци, како бих могао 
помоћу њих правити валији тешкоће и наморати га, да ми у другим 
питањима, која имам са њим да расправим, попушта. А пошто пак 
Вериhанима нема више опстанка у пећској нахији, остаје:м при на
мери, коју сам имао част саопштити вам у извештају Пов. Бр. 143. 

Примите господине министре председниче, уверење мога најод
личнијега поштовања. 

Краљев. Српски консулат 
Пов. NQ 162. 
Prichtina 
31. маја 1899. године 

Консул, 
Свет. Ст. Си.мић 

'fil. 

Господину др. Владану Ђорђевићу, министру председнику, 
министру иностраних дела, итд. итд. - Београд 

Господине министре председниче, 

У прошломе мом извештају Пов. Бр. 156, у низу језивих слика 
муфтијина рада поменуо сам и отмицу кћери пок. Марка из Чагла-
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виц~. Тај догађај, по побудама страшан, даљим развојем својим утвр
ђује, да га је исценирао главом сам муфтија, који је и данас заступ
ник мутесарифа и баш као такав у могућности је да и овај случај 
експлоатише У корист задоволења своје страховите мржње према до

му пок. Марка и свему што је српско. 

Муфтија овд. мрзео је Марка још из раније због извесне пар
нице. Када није успео да Маркову кућу упропасти, он се реши да 
Марка - убије. Убицу је нашао у лицу свога давнашњег штићеника 
Дин-Бурјана и његове зликовачке дружине. Дин-Бурјан је у по бела 
дана ,усред села :Ча~лавице (1 !сах. 1од ~Приштине) убио Марка и два 
.му рођака lи ~ати.м се ~склонио у село Словиње, ~де ia власт нити 
xohe, нити ,смеју .'lузне.миравати, јер Jia '.муфтија )заштиhава. ; 

Ни убиствво ;до.маhина ,Марка, 11,ије задовољило .мржњу 1u освету 
.л~уфтијипу. Он жели, да са свим упропасти породицу Маркову. По
љак 'чаглавички ;Арбанас По народности, који је рио умешан и у 
убиство Марково, као што се по даљем развоју овог догађаја види, 
насигурно са знањем и по упуству муфтијину у~раби Маркову кhер 
која тек Што је ;павршила 15 1~одина, кад код куhе :пије било 'пико~а 
од старијих, а у селу пи једно~а од две заптије. Они су "случајно" 
баш тога дана отишли у Грачаницу куда пре тога нису никад одила
зили, као што их, заједно са овим пољаком, опет "случајно" није 
било у Чаглавици кад је пре 4 месеца Дин-Бурјан убио оца ове де
војке и два му рођака. Ова отмица спремљена је из раније, за њу 
је сазнао још пре 15 дана Реџеп заптија у Чаглавици, и говорио 
своме чаушу, да ће ту отмицу спречити и пуцати на пољака, ако 
се усуди уграбити Маркову кћер. Чауш, који је као и сви слепо 
оруђе муфтијино, да би склонио незгоднога за овај посао заптију, 
поведе га собом у Грачаницу, те пољак баш тога дана, кад у селу 
није било никог од власти, а у кући никога од старијих, изврши 
отмицу. Пољак је дошао у Маркову куhу, искао и добио ручак, и 
после то~а сило.лt одвукао Маркову кhер, посио је по њива.ма, сило
вао и довео .У iПриштипу. Ту јој је саопштио, да се .мора турчити, 
ипаче :пе .јој поклати све у куhи и .мајку и браhу. Девојче је :ври
с-кало, али се спасти 'пије .мо~ло. Опа је веh била у си~урпој турској 
кућ.и, обукли су јој од.мах скупоцепо турско одељо и опколили тур
с-ки.м жена.ма, доносиљи јој ·поклоне и обеhавали 'све :.мoiyhe, са.мо 
да 'је привољу па добровољпо .турчење. Но она за то пије хтела ни 
чути. 

Мајка је то~а дана .дошла биља ,у варош да се жаљи на непре
стапе претње :дин-Бурјанове ,iда he ~ој куhу rупаљити, 1све живо у 
куhи побити, ако .му не пошље уцену од 54 дуката. Ове је претње 
по селу пуштао, као узгред, баш овај пољак, за кога сад цело село 
тврди, да је саучесник у убиству пок. Марка. Кад се вратиља куhи, 
и.мала је јадпица шта и видети: кhи у~рабљена, ia 'liајстарији сип, 
дечко од 17 ~одипа, у постељи ван себе од жаљости и боља. Кмет је 
одмах дошао да се жали заступнику мутесарифа, муфтији, а кукавна 
мајка тога дана није смела ни доћи у варош уплашена за живот 
остале деце. Тек је сутра дан дошла са 6-торицом најугледнијих 
сељака да се жали. Али жалбе нису помогле. Муфтија у место да 
са заптијама узме Маркову кћер из турске куће, апси ни криву 
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девојку, да би је у затвору .лакше .мо~ао присилити na турчење, а 
форме ради апси и пољака. 

У затвору иа све мoiyhe 'На'Ч,и'Не присиљавају девој'Ч,е да 'Се турчи. 
Кад ne ,по.мажу caвe'l'U, обеhања и претње, да he пољак пок.лати 
це.лу јој породицу, ако се ['Не rгурчи, оnда се лаhају суровости: бију 
девојче и чупају јој косе. Ona три даnа вришти у затвору, а .мајка 
трчи од адвоката до адвоката да јој пише жалбе, а ,,муфтија ша.ље 
за њо.м ,баш-по.лица који прети адвокати.ма и наређује како да се 
пишу жалбе. 

Овај догађај силно је узрујао Србе Приштевце, као ни један 
до сада. 

Њсово високопреосвештенство г. митрополит Дионисије чим је 
сутра дан после овога догађаја дошао са свога пута из Колашина -
Митровице и Вучитрна, отишао је по нашем узајамном споразуму, 
муфтији да се жали и да тражи да се девојка пусти из затвора, а 
пољак казни. Но ту је добио одговор, да се девојка не може предати 
мајци, пошто је "поднела молбу" да се турчи, па се сад чека сазив 
меџлиса, пред којим треба ту своју жељу и да усмено понови. И 
доиста, накнадно смо дознали, да је девојци поднешен на потпис 
готов арзовал за турчење, на који је морала она утиснути свој у 
мастило умочени прст, преварена да је то молба за њено пуштање 
нз хапса. 

Добивши овакав одговор од муфтије, који је овде све и сва, 
Њ. В. пр. је по споразуму са мном, послао тога дана валији оштру 
депешу, у којој се жалио на овај зулум и молио за наредбу да се 
девојка пусти и преда мајци. Данас долази из Гилана мутесариф и ја 
hy одмах отићи код њеrа да протествујем и помогнем жалбу митро
полита и овд. општине. У свако.м, случају реше'Н- сам, па .ма .ме то шта 
стало, девојку извуhи ,из апсе .и !Не допустити да се потурчи na силу 
it у оваким приљика.ма. 

Ово је врхунац самовоље. 
Тако су сва легална срества исцрпљена у Приштини, а мени је 

остало да вас и Краљевско посланство известим депешом о целом 
догађају и да молим за заштиту код највиших турских власти, што 
сам учинио. 

До овога часа нема никаквог преокрета у овом питању које би 
био подесан повод да предузмемо, преко Цариграда, кораке да се овд. 
муфтија уклони са овога места касi јавни заштитник свих зликоваца 
и духовни иницијатор свих зулума. Девојка је и даље у апсу, плаче 
и уверава своју мајку коју су једва пустили у хапс, да се неће 
·rурчити, а синоћ је потрчала из хапса за мајком, али је опет враћена. 

О даљем развоју овог догађаја нећу пропустити, извештавати вас. 
Изволите, господине министре председниче, примити уверење 

мога најодличнијеr поштовања. 
Консул, 
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Краљев. српски kонсулат 
Пов. N!! 163. 
P1·ichtina 
Приштина 
31. маја 1899. rодинt> 

Господину др. Владану Ђорђевићу, минстру председнику 
Министру иностраних дела, итд. итд. - Београд 

Господине министре председниче, 

У своме извештају Пов. Бр. 143, као пример како Арбанаси не 
престају чинити злочине ни онда кад се у њиховој средини налази 
валија с војском, имао сам част, поред осталих, саопштити вам и овај 
случај. 

Цољ Сокол и Јусуф Капитић, Арбанаси из села Жача наметули 
су Теодосију Ђурићу и Сави Остојићу из села Осијана по 10 лира 
глобе, под претњом да ће их попалити, ако им ту уцену за 15 дана 
не исплате. Јуче добих од свога повереника у Пећи извештај, да су 
ови Арбанаси своју претњу и извршили 20. ов. м. упалили су стаје 
11 кошаре поменутом Тодосију. Виде Арбанаси, како су прошли Ве
рићани и како је власт слаба да их од зликоваца заштити, па се 
осилили у толикој мери да се више сносити не могу. 

У '(недељу \23. ов. '.м. усудиљи су се предати ваљији тужбе Срби 
;;,з сеља Бер'Кова, Коша, Осојана, Пољана, 1Дреновчиhа и Дрениха, 
јер им Арбапаси не престају претити, да he lих попаљити, ако им на 
вре.ме не ,испљате су.ме од 50 (и 100 љира, кољико су !на свако од тих 
села на.метули. На село Гораждевац ударили су ~лобу од '150 лира. 
Највећи су зликовци браhа Фетаховиhи, Цо.љ Сокољ и Јусуф tКа
питиh, који, подељени 'у три 'Ч.ете, :крстаре по околни.11t сељи.ма, прете, 
уцењују, 'паље и убијају, а ни-ко их пе ~они. У ,Пеhи, и ако је та.мо 
валија с војском, ~осподари Муља Зека, а ваљија са.11ю слуша, hути, 
стара се, fкако :пе што више rпорезе уз ње~ову по.моћ при-купити. Све 
је остаљо споредан посао. 

У суботу 22. ов. м. поново су позивали од погорелих Верићана 
из сваке куће по једног човека и наговарали их да приме 6.000 ока 
кукуруза па да иду на своја згаришта. Ови су, по мојим упуствима, 
остали при својим захтевима, о којима сам имао част известити вас 
у извештају Пов. Бр. 150. Кад их нису могли наговорити, почели су 
их приморавати грдњом и претњама, на које су ови одговорили раз

лозима: на што ће нам кукуруз, кад не можемо у шта ни сместити, 

ни чиме самлети, ни у чем замесити, нити где умешене испећи, а 

жива га овако јести не можемо. Кад су им у исљахату на то казали 
како ће јавити у Цариград да кукуруз неће да приме, одговорили 
су Верићани: Добро, али онда јавите и то, како су нас зликовци са 
свим упропастили, па се опет за то сербез шетају, зла чине, а власт 
их не гони, него још заштићује. Очајање их је, јаднике, научило да 
re добро држе. 

У данашњим приликама, а код оваког држања власти, коју у 
овом случају преставља сам валија, Верић.анима је аnсолутно немо-
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Зграда Војног округа у Митровици 1926. године 

гуhно остати у својој домовини. Остати без куће, стоке, хране и 
средстава за живот, они се, ако им власт захтеве не задовољи, немају 
куд вратити, јер и кад би се вратили на своја згаришта, ако их не 
би побили, што је врло вероватно, Фетаховићи би их отерали, чим 
се валија удаљи с војском. Не сме се ~убити из вида, да иза Фета
ховиhа стоји Му.ла Зека, а он је фактички 1~осподар у пе'hском крају, 
као што су овде иа Косову .муфтија и Су.леј.мап паша 

Верић.анима су, као што сам имао част образложити вам у изве
штају Пов. Бр. 143. остала два пута да се спасу из овога стања, да 
се преселе у Србију, или да их упутим у Скопље, да од валије под 
изговором да не желе напуштати царску земљу, траже помоћ и зем

љиште, да се населе где год близу Скопља. Прво би било лакше 
извести. У том би им случају требало наћи места да се населе и за 
прво време помогне, а њихов долазак у Србију могао би нам послу
жити као повод за оштар протест на Порти и као јак аргуменат, 
којим би наши делегати у Хагу могли дејствовати да се о меморан
думу Старо-Србијанаца, ако се поднесе, води рачуна. Овом би се 
приликом могла обелоданити сва слабост турске власти баш по на~ 
чину, како је валија вршио своју мисију у Пећи. 

... Ако би пак упутио Верић.ане да пођу са валијом у Скопље, тај 
би пут био скопчан са више трошкова, али би смо на тај начин 
стварали валији тешкоће, којима бих своме скопљанском колеги по-

• могао да изнуди валијину попустљивост у другим питањима. 
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Свакојако је јасно да Вериhане не можемо оставити у овом бе
зизлазном по њих стању и мени је част молити вас господине мини

стре преседниче за упуства, како да поступим с њима: да Ј1,и да им 
помт:нем пребеhи у Србију, .иЈ1,и да их упутим !у Скопље. Ocehajyhи 
да им више у П eh. нахији нема опстанка, Верић.ани ме ·непрестано 
моЈ1,е, 'да им допустим да пређу у ,Србију. До сад :се добро држе и 
без /по~овора 1CJ1,yw.ajy. '.Ја hy их .:задржати док од вас .не добијем 
од~овор. 

Примите, господине министре преседниче, уверс_ње мога најод-
личнијега поштовања. 

АС - МИД ПО - А/21 - 18$. 

29"' 

Консул, 
Свет. Ст. Симић 
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Анархија иа Косову. Тенденција Турака и Арбанаса 

да исшребе Србе 

Consulat Royal de Serble 
Краљев. Српски консулат 
Пов. N!! 164. 
Prichtina 
Приштина 
2. јуна 1899. године 

Господину 
Господину Сими Лозанићу 
Заступнику минис·гра иностраних дела и министру 
народне привреде ~ Београд 

Господине министре, 

У допуну своме извештају од 31. ов. м. Пов. Бр. 163. част ми 
је накнадно вас известити, да су, осим поменутих у том извештају 
шест села, поднели валији писмене жалбе још 11 села, на која су 
разбојници ударили глобу. Примајући жалбе првих шест села, валија 
је њиховим преставницима обећао да ће за неколико дана учинити 
што треба да се они ослободе. Међутим до данас није ништа пре
дузео, да се зулумћари похватају. Док он, окружен војском седи у 
Пеhи, дотле на једној страни ње~ови изасланици ,прибирају порезу, 
на дру~ој зликовци подељени у чете, 'ударају за свој рачун.,,~лобе на 
српска села. Кад ,се тако ради у доба, кад је валија 'у Пеhи, лако је 
преставити, шта бедне Србе чека, кад се он отуда уклони! Нашим 
људи.ма веh је обвладао страх од са.мих по.мисли на оно шта их чека. 
По све.му што :са.м досад дознао, с.ме.м ;са nоуздање.м да ,тврдим, да he 
валија оставити у Пеhи стање iope од оно~а које је затекао. За Србе 
he сад тек настати црни дани. 

Како сам чуо, валија ће крајем ове недеље иhи у Беране, а отуда, 
путем који се гради преко Рожаја, у Митровицу. Ових се дана пого
варало, да he иhи и у Дреницу, али се на тај корак не усуђује, јер 
Дреничани нису ,вољни признати ичију власт. Кад би .му било сло
бодно, валија би са војском која .му стоји на расположењу .л,ако укро
тио Дреничане, али он то !баш ,rнес.ме. Ње.му су руке везане ~обзири.ма, 
на који.ма Јилдиз заснива своју политику iпре.ма :Арбанаси.ма. Са.мо 
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збо~ то~а 'је ;ои .морао ,и у Пеhи да rioiue 'iJLaвy пред MyJLa Зеко.м и 
да. сЈLуша шта овај заповеда и .мирпо iJLeдa шта овај ради. 

Ја сам већ имао част напоменути вам, господине министре, у 
једном од ранијих извештаја, да ће се овака политика према Арбана
сим~, од које данас т?лико страдају Срби у овим странама, на крају 
краЈева осветити СВОЈИМ последицама самим Турцима. Њихова др
жавна каса и данас трпи огромну штету од ове политике. MyJLa Зека 
узи.ма ~редовно под ~одишњи !Закуп десетшк у Пећ.ској нахији по цепу 
од 18.ООО ЈLира, док ~е .међутu.м приштевс'Ка каза, и ако .мно~о сиро.маш
'Нија од пеhске, издаје по це'Ну од 23.000 ЈLира. Арбанаски се прваци 
богате на рачун државне касе и на рачун раје - то је данас после
дица ове политике, а дал ће јој даље последице, баш по Турке бити 
штетне, то није тешко предвидети. 

Примите, господине министре, уверење мога најодличнијег по-
штовања. 

Краљев. Српски консулат 
Пов. N!1 166. 
Prichmna 
2. јуна 1899. ГОДИН(> 

Господину 

Господину Сими Лозанићу 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 

Заступнику министра иностраних дела и министру 
народне привреде -- Београд 

Господине министре, 

'У своме извештају Пов. Бр. 162. од 31. пр. м. имао сам част 
упознати вас са детаљима догађаја у Чаглавици и мера које сам, до 
тога дана предузимао са његовим високопреосвештенством г. митро

политом, не би ли девојку спасао, а из овог догађаја извукао све 
користи, које су се из њега могле извући. Заједнички напори и 
мајке и сељана и варошана, који су сви заједнички скочили и ин
тервенцијом његовог В. преосвештенства, коју сам и сам помагао 
начинима који су ми стајали на расположењу, уграбљена је девојка 
ослобођена затвора и предата својој мајци. 

На депеiпу којом се Њ. В. преосвештенство г. митрополит, у име 
своје и у име целе овд. општине, жалио на овај зулум, стигао је 
опет депешом 31. пр. м. одговор валијин да је наредио мутесарифу 
за отету девојку шта треба. Добивши такав одговор, његово В. прео
свештенство г. митрополит је упутио мајку и сељаке те су одмах, 
још истога дана поново предали писмену жалбу овд. муфтији, као 
заступнику мутесарифа. На четири сата после тога девојка је пу
штена и мајка ју је, не смејући је водити у село, довела у Митро
полију. 
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Али је сад питање шта да се ради с девојком. Опште је ми
шлење да се у село несме враћати. Зликовац који јој је оца убио у 
слободи је и непрестано прети да ће целу кућу упропастити. Пољак 
који је девојку уграбио био је њеrов јатак и с муфтијом у спора
зуму, и извршио је ову отмицу. Дин-Бурјан сад неће Маркову кућу 
оставити на миру. Свима у кући прети опасност да буду побијени, 
јер је пољак тиме и плашио девојку, да ће јој Дим-Бурјан све побити 
ако не пође за њеrа и не прими турску веру. Овој несрећној поро
дици треба помоћи да се, у згодно време, пресели у Србију, јер јој 
овди станка нема. Али, пошто Србија не може помагати и помоћи 
свима којима обест муфтијина онемогући опстанак на прадедовском 
огњиш~у, а не може бити ни равнодушна према оваким догађајима 
- време је да се свима силама помогне да се овај зликовац, за при
мер осталима, уклони са овога положаја и из овога места, па ако се 
то неузмогне постићи легалним путевима, прибећи онима који се, 
као неизбежни сами собом указују. Досадашњим својим радом овд. 
муфтија је дао и сувише повода за једну одсудну преставку против 
њега и, ако не можемо успети да каквим коренитим реформама 
олакшамо судбину нашег народа овде, морамо запети из све снаге, 
да га спасемо два зла, од којих данас највише пати. То су: .муфтија 
и Исљахати ;у fкоји.ма прву реч, воде људи ње.му слични :по ~ра.мзи
вости, крвожедности и фанатизму. Постигнемо ли то, учинили смо 
ипак доста, да свој углед очувамо неокрњен код овдашњег српског 
народа. 

Карактеристично да се мутесариф, код кога сам ишао да му 
преставим свог новог чиновника г. Велибора Драгашевић.а, пре него 
што сам у опште и почео са њим разговор о другим питањима, сам 

почео извињавати за све непријатности које су се дешавале за 
време његова осуства. Признајући да их је било и доста и тако 
озбиљних да сам имао права бити незадовољан, уверавао ме је, сам 
по СВОЈОЈ иницијативи, да Ће учинити све што до њега стоји да их 
,више не буде и молио ме да му кажем све што имам. Кад је он 
сам тако почео, ја баш нарочито нисам хтео о томе даље водити ра
чуна, него сам му само изјавио да његов повратак нисам никад не
стрпљивије очекивао него сад баш услед тих многих непријатних 
догађаја и да се за сад задовољавам његовим обећањем, да их више 
неће бити. Он ме је понова пријатељски уверавао, да ће предузети 
све мере да се ред поврати и сигурност зајемчи, а ја сам му на то 
одговорио алузијом, којој је смер био показати му, да не верујем 
много у успех његова рада, кад он зависи од погодаба, које су ван 
његове власти да их уклони. Ја једва чека.м да .ми дође i. Настас 
Настасијевиh, ~који Зна перфектно турски, јер he .ми посао онда бити 
.мно~о 0.11,акw,ан. 

Утисак, који је на мене учинио овај разговор са мутесарифом, 
упућује ме на претпоставку да је он добио строге наредбе, поводом 
наших жалби и ја сам с тога одмах наредио Чаглавцима да се не 
задовоље што је девојка Маркова пуштена, него сад тек да терају 
даље, јер је пољак, као што чујем, који је девојку уграбио пуштен 
без икакве казне. И мајка и сељаци су поднели жалбе, у којима 
траже да се пољак преда суду за ово дело и да се нареди потера за 
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Дим-Бурјаном, коме је овај пољак био јатак, са чијом је помоћу и 
успео убити оца девојчина и још два му рођака. Чаглавчани су се у 
~вој прилици држали добро и, видећи успех, сад су још више охра
Ьрени. 

Примите, господине министре. уверење о мом дубоком пошто
вању. 

" Краљев. Српски консулат 
Пов. N> 168. 
Pгichtina 
Приштина 
4. јуна 1899. године 

Господину 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 

Господину Сими Лозанићу, заступнику министра 
иностраних дела и министру народне привреде 

Београд 

Господине министре, 

У вези мога извештаја о зулумима Пов. Бр. 145. од 17. пр. месеца, 
част ми је саопштити вам најновије случајеве насиља за које сам 
могао сазнати, а које разуздани Арбанаси некажњено врше над 
Србима у овим странама, поред свих строгих наредаба које власти 
добијају из Цариграда, а за време бављења косовског валије у уну
трошњости вилајета. 

1. 10. маја ранили су непознати Арбанаси из Пећске нахије сина 
Радовану Леповиhу из Чегева (Колашин). Прво су га хтели опљач
кати, па кад се он тиме противио и бранио, они га ранише куршумом. 
Исти Арбанаси отеше два коња Милу из Резала (Колашин). 

2. Шериф и Зејнел, браћа Гуњић.и, из Лука Бишева убили су 
22. априла Павла Марковића из Башче {рожајске нахије). 

3. Из ранијих извештаја познат вам је зулум, који је извршио 
Али Бајрам Потур у селу Неродимљу (приштинског среза). Он је, 
наиме, уграбио Спасенију Андрић, сестру Петкову и дошао је у селу 
Будњикову осам дана. Кад је девојка, преваром, спашена из руку 
овог зулумћара и удата за кога је била испрошена, Али Бајрам убио 
је из ината девојчиног рођака Киту Ђорђевића и за сва та зла остао 
некажњен, што га је и охрабрило, па чини даље зулуме. Годину дана, 
како прети, да ће сатрти сву кућу Петкову. Напао је кућу у Штимљи, 
где је Спасеније удата, а око 25. маја напао је са осам оружаних 
Арбанаса и на кућу Петкову у Неродимљу. Пошто је испалио неко
лико плотуна на кућу и у мало што није убио Петкову жену, Али 
Бајрам се повукао у шуму, пошто се уверио да Петко није дома и 
да га не може убити. Сво је село у највећем страху од освете овог 
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зликовца, жалило се јузбаши из Феризовића, али, као и обично, од 
ове тужбе неће бити никакве вајде. 

4. Ах.мед Aia Кари.мшна~ии, ~осподар се.л.а Гајбуље (вучитрнски 
срез) приморавао је попа Милосава 'из Вучитрна, да венча једног пре
беглицу из Србије, кога ага заштићава, са свастиком имућног газде 
Петра из Брњице. Поп их није могао венчати, због тога што овај 
пребеглица није имао исправних докумената из Србије, да се види, 
да није тамо ожењен или да није какво зло учинио. Доцније га је, 
после извесног опирања, и преко забране митрополитове, а под пре
сијом страха од Ахмед аге, венчао, али тиме није умилостивио Ахмет 
агу, коме је криво, што га није одмах послушао, те му сад не допушта 
долазак у село и опслужује своје парохијане у Гојбуљи (20 кућа 
српских). Ахмет ага држи се упорно своје забране и прети сељацима, 
ако се против ово~а би.л.о опи, биАо поп, би.л.о i. .м.итропо.л.ит жа.л.и, 
да he их 'све :раселити. И ово 1је а<:арактеристика бедиих ,aipapuux 
одиоса у овим страиама. 

* * * 
У призренском сааџаку зулуми су врло велики, од којих сам 

тачније податке могао сазнати само за ове: 

5. Стојану Димићу (родом из Вел. Хоче, сада живи у Ораховцу у 
Подримљу) xohe на си.л.у да потурче кћер Цвету, стару 12 ~.одина, 
Стојан је пуки сиромах, те је кћер Цвету дао да служи код Арбанаса 
Реџепа Друготовића там. Кад је сазнао, да ће му кћер потурчити, 
он је уграби и побегне из села. Код куће је оставио жену, 2 ћерке 
удаваче, 1 сина од 13 година, у највећој сиротињи, без заштите од 
арбанашке освете. 

6. Чувени зликовац У.ка Нухијин, Фанда из Сено~ражда, уграбио 
је Стоју Лекину, девојку синовицу Крсте Николића из истог села. 
Пошто девојку није хтео вратити, на толике молбе и понуђени откуп, 
стриц њен Крста убије зликовца, а "исљахат" га зато осуди. Ни 
после тога девојка није враћена. Заптије отераше девојку у хапс 
призреискu, '~де Је :лежала :в даиа и 1~лачући опирала се \иасилио.м 
турчењу, а.л.и је .ипак потурчеиа и сад удата за Ису Кари.мова Арба
иаса у истом сеАу. 

7. Јавио сам, да 1СУ Арбанаси опљачкали неке Србе тенеђеџију 'из 
Призрена близу села Ораховца (Пов. Бр. -). Када су се ови Срби 
жалили власти, она није трагала за лоповима Арбанасима, већ је 
осудила село Ораховац, да оно плати 100 гроша глобе! 

У ~илаиској :нахији 'Зулу.ми такође пе lnpecтajy, и види се :очи
~ледио, да 1и.м и са.ма вљаст иде ,иа руку са.мо да из ове .'Нахије, !;у 
којој су Срби бројио ,иад.моћии, раселе српски О1Сиваљ. 

8. На 15 дана пред Ускрс аскери са карауле Секираче, враћајући 
се у Гилане, нападну на кућу Маринка Анђелковића у селу Царевцу 
и из пушака убију тешку неопрашену свињу. Ти исти аскери (вој
ници), враћајући се на Вел. Суботу из Гилана на српску границу, 
преноће у Царевцу петоро код Васе Огњановића, а петоро код горњег 
Маринка. Код Маринка су тражили ракију и вечеру и добили су је. 
Пред спавање 'тражили су пет жепа и девојака да с њи.ма спавају. 

• Кад им домаhиии :нису довеАи жепе и девојке (које су се са децо.м 
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затвори.ље и скри.ље у кошаре) О'Ни 'Напад'Ну Мари'Нка 'U брата .му 

Марка. о.ви побеz'Ну у шу.му, а аскери 1'Напад'Ну !кошару, покушаше 
их цељу 1'НОh обијати, :па ,кад 'Нису 1.Моzли, они ·оду ујутру из села. 
У ,овој кyhu и.ма 134 (ч,е.љади, 'Толико :су се сви уплашиљи да ,први да'Н 
Ускрса 'Нико !Није отишао ry цркву, rнити се причестио, а то је код 
овд. побожно~ света велика ствар и ве.л,ика мука. 1 

9. Ови исти аскери, први дан 'Ускрса, нападаше у селу Стрезовцу 
жену Динку у намери да је силују, али се она склони и затвори у 
избу. Затим су напали на старца Арсу Пулановића, тражили да им 
цоведе жене, а кад он то није хтео, везали га и крвнички тукли, 

Тако су се провели Срби у Царевцу 'И Стрезовцу први дан Ускрса, 
10. Стојан Цветин из Ајновца радио је на својој њиви. То није 

било право Мурату Матађонцу, муаџеру, па Стојану везао ноге и 
" руке и кундаком био по прсима и леђима, па га полумртва оставио 

на њиви. Стојан је прележао Ускрс, а и сад лежи тешко болестан. 
Мурат није кажњен. 

11. Шаhир Копран из Робовца zpдuu је зу.лу.мhар. Ње.му су се
.љаци без 'Над'Нице .морал.и саzрадити куљу, а 'сад ,их ~они ,те .му !џабе 
ору њиве, што и .морају да учине. Удовици Денки из Робовца, узео 
је дукат глобе, што је без "његове дозволе" удала своју кћер. До 
сад је починио силна зла, али му суда нема. Ни сата досад није био 
у апсу. 

12. Панта Стева'Новиh из Робовца xohe да се ожени hерко.м Мар
ковом, из Чукарице, али .му то :недозвољава зљиковац Суља Зекин из 
Макреша, који је досад побио толике \Србе. Недавпо .лtу је веh rузео 
2 лире за "дозволу" па .му опет није "дозволио" да уз.ме ту Српкињу. 
Сад .му опет 'тражи 1две 'Нове Ј/.ире .за "дозволу", а Т!а'Нта сиро.ма, па 
не.ма од куд да .му их даде. 

13. Зеј'Нељ Хусеи'Н а~ин hexaja из Гилапа, ~лоба.ма и уцена.мд 
xohe да расели српско село Јасеповик. Од Стајка Пере Пауновића 
узео је 600 гроша, 140 ока жита и сад му тражи још 100 гроша, 
Стајко се месец дана скривао по шумама, док није нешто продао од 
мала и платио уцену. Исти Зејнел узео је 500 гроша уцене од Филипа 
Кужља, а жели да примора Филипа да напусти земљу и бега У 
Србију. Сими Утмановиhу узео је 500 гроша у истој намери, Стани
миру Влајковићу (сви из Јасеновика) 3 лире, а Васи Огњаиовнћу из 
Царевца 1 дукат. Зејнелу суда нема, 

14. :у Ј'илану .је био ово Дана панађура Ђорђе Х. ~рсиh, тенеђе
џија из Приштине продавао је своје израђевине. Неки Арбанас му 
украде једно звонце за вола, Ђорђе спази крађу и узме му звонце 
назад. Арбанас потегне ножем на Ђорђа, но овај сретно умакне. За
тим су други Арбанаси отишли код другог тенеђеџије Ђорђа Н. из 
Призрена, отели му неке израђевине, те он од страха побегне и остави 
сав еспап панађуру. 

* * * 
У Приштини и у околи'Нu ,стање nи .маљо пије боље од побројаиих 

нахија. На против, може се рећи да је горе, од како муфтија заступа 
мутесарифа, пошто је пре тога било: 

15. Познато вам је из ранијих извештаја, да је зликовац Дин
-Бурјан, који је заробио два Српчића из Царнице, по наговору при-

457 



штинског муфтије убио угледног домаћина Марка из Чаглавице и 
два му рођака. Муфтија се зак.Јl,ео, да упропасти xyhy Маркову, па 
је на~оворио пољака 'l(,а~лави'l(,ко~, Арбанаса по народности, да -ц~раби 
и потур'l(,и Маркову кhер Мару. Пољак, ко.ме је ово село поверено 
на '1./,ување, извршио је све ,ово. У~рабио је Мару, :силовао је и iдовео 
у Приштини, да је тур'l(,и. Кад се цело село ди~ло са тужба.ма, власт 
ухапси пољака, али и криву Мару. У 'хапсу су је приморавали 
да .се тур'l./,и, били је, '1./,упали јој косу, али она се -нехте тур'l(,ити, rre 
је -најзад -на интервенцију i . .митрополита и .моју, по -наредби валији
-ној пустише -на слободу. О овој отмици говорио сам опширно у мојим 
извештајима Пов. Бр. 156, 158, 162. и 166. И пољак је пуштен, некаж
њен за овај злочин. 

16. Овдашњи Арбанаси, љути што је Мара спашена, уграбише 
истог дана, 30. маја другу Српкињу у Приштини. Кад је Лаза Стано
јевић, досељеник из села Комевице, отишао по дрва у шуму, дошли 
су му у кућу у Приштини Митар Куршумлић и његово друштво 
и уграбили му жену Цвету рођ. Савићеву, којом се пре 1 1/2 године 
дана оженио. Отмица је извршена усред вароши у 6 сах. по подне. 
Цвету су одвели и скрили код једног заптије у Панађуриште махали 
и сад је присиљавају да се турчи. Не зна се још, да ли је Муфтар 
уграбио Цвету за себе или he је дру~о.ме продати. Предата је тужба 
али Цвета још није ослобођена. 

17. Арбанас Мехмед Алија, познати зликовац, напао је 17. маја 
ножем у сред Приштине на улици, у по дана Митра Шешлију, 
српског учитеља и Мана Призренца. Мехмед није кажњен, нити га 
полиција сме хапсити. Покушала је једном, али је одбијена. 

18. Вучитрнски Турци наговорили су Александра Х. Крстића, 
младића из Вучитрна, да се турчи. Око њега се окупили најгори 
зликовци, Реџеп Илијас из Вучитрна, Мустафа Осман и Чауш Абду
рахман, те с њиме пијанче по Приштини; обично не плаћајући ме
ханџијама, већ још и бију механџијске момке, као што су избили 
Димчета у механи По·rе Аксентијевића. По наговору тога неваљалог 
младића Вучитрнца, гореименовани Арбанаси са Руждиагом, Исмаил
-бег Карабеговим сином и Реџип бегом Приштевцима, непрестано 
узнемирују и прете његову рођаку Мири Николићу, столару из При
штине. Лупају му ноћу на капију, присиљавају га да прими на конак 
свога рођака Александра, пијанче у његовој кући, прете му у~иством, 
дижу нож на њега, вуку га из дућана да с њима пије и т.д. Ту скоро, 
ноћу напали су га код јеврејског гробља у намери да га убију, те се 
својим револвером одбранио. Мира из crpaxa -не с.ме да отвори дуhа-н 
и спрема се да бе~а у Србију. 

19. Власт је 1. јуна ухапсила Србе механџије у Приштини, 
Цветка Призренца и Димку Велешанца тобож зато, што не затва
рају механу, а Миленка Тошића из Божетића (нововарошка нахија) 
зато што је био у Србији. 

20. Липљански пољак Белул и заптија Осли Горанце годинама 
• досађују и чине зулум Димитрију Хаџи Крстићу Призренцу, фурун

џији у Липљану. Сад им је криво што Димитрије има добра коња 
и тражили су му две беле меџидије за "дозволу" да му коњ пасе на 
сеоском пашњаку. Кад им није хтео дати ту уцену, они га 24. маја 
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у јутру вежу у синџире и изведу из његова дућана у чаршију, го
ворећи му: - ти имаш пушке, нож, револвер, донеси то све овамо, 
па he мо те пустити. 

-· Ја оружја немам, па га не могу ни донети. 
Имаш, мораш да признаш, - те га почеше тући и угрејаном 

машом пећи по рукама, од чега се и сад виде трагови. 

Све су ово гледали липљански трговци: Спира Папакоста, Кузман 
Н. Танас Курта, Наум Ром, Ђурица Дамо, Коста Николић, Риста Н. 
и Стерђа трг. из Скопља. Трговци су молили заптију Али Горанце, 
да пусте Димитрија, па ће они платити глобу, колико год тражи, али 
је он одговорио: - Лако ми је за глобу, колико хоћу, али ја хоћу 
да га носим куд знам, јер имам "смер" (наредбу) да га "убијем", ако 
му је ћеф. 

Затим су га отерали у поље, узели му белу меџедију и пустили 
га. Прво су га хтели убити, али то нису смели учинити, јер се за 
њима дао Стојан Томић, сељак из Липљана. 

Димитрије је 25. маја дошао у Приштину и поднео властима 
тужбу, али су га одбили, те сад чека долазак валијин да се њему 
жали. 

21. Поводом извршеног убиства над Василијем Чкоњом из села 
Штиткова (нововарошке нахије) 13. маја о.г. у сред села Чедова, 
близу вароши Сјенице, што је гледало 20 Срба и Турака, овладао је 
велики страх у том крају, тако, да нико, па ни свештеници, без крај
ње потребе, не излазе у села. Прота сјенички Василије Церовић, на 
кога су тамошњи Турци одавно кивни, те и пре неколико година 
извршили атентат на њега, морао је ићи по својој свештеничкој 
дужности 29. маја у село Чедово. Враћајући се у вече кући у Сје
ницу, чекала га је бусија изван Сјенице код реке Увца. Срећом прото 
запази из далека бусију и на коњу утекне и спасе се сигурне смрти. 
После тога догађаја прото, па ни остали свештеници, не сму да иду 

по својим парохијама, те су тако сад сјеничка села остала без све
штеника. 

22. Из рапијих извештаја познато ваљ је, да је братанац Фекип, 
војводе .манастира Деви'Ч,а, убио Луку с.љу~у исто~ љапастира. Фекин 
је због извесне војне обавезе дошао у Вучитрн, где га власт ухапси 
због истог убиства. Тог дана се десио случајно у Вучитрну и отац 
Теофило, игуман манастира Девича. Сад Фека поручује из затвора 
игуману, да нипошто не иде у манастир СВЕ" док њега не> пусте из 

хапса, јер се боји да ће му (игуману) учинити какво зло Фекини 
братанци, међу њима и прави убица, који је у слободи. Код такових 
прилика игуман не сме у Девич, те је манастир остао без старешине. 

Догађаји под 21. и 22. врло карактеришу расположење мухаме
наца у овим странама и показују да је њихов бес управљен сад и на 
свештенике, које су до сад донекле и штедили. 

Изволите, господине министре, примити увеnење мога најодлич-
:нијега поштовања. 

Консул, 
Свет. Ст. Си.ми'/~ 
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Краљев. Српски консулат 
Пов. N2 186. 
Prichtina 
14. јуна 1899. ГОДИН!;' 

Господину 

Господину Сими Лозанићу, заступнику министра иностраних 
дела, министру народне привреде - Београд 

Господине министре, 

У г'Јследње доба није било никаквих знакова, по којима би се 
могло закључивати, да ће се ситуација променити било на боље, 
било на горе. Стално се одржава стање, у коме се осећа да је неред 
у латентном стању и да сваки час може избити на видик, изазван 
најнеочекиванијом ситуацијом, кад му се најмање надамо. Ово је 
стање узрок, што су наши у вечитом страху и непрестано на опрези 

и што се међу мухамеданцима стално одржава расположење врло 
неповољно по хришћане. Власт је непрестано без утицаја на ток 
послова; она у том погледу управо и нема шта да изгуби, јер јој је 
углед одавно спао на нулу. Мимо њу се истичу и у име ње раде 
прваци арбанаски, којима су зулуми, вршени над хришћанима, сре
ство да се богате и себи углед подижу и међу својима и у - Јилдизу. 

Мисија валијина - ако је у опште и имала какву задаћу - са 
свим је пропала. Баш за време његова бављења у Пећи, дешавали 
су се тамо зулуми, каквих пређе није било у том облику и обиму, 
а којима је он био немоћан стати на пут из простог разлога, што је 
та.мо Мула-Зека ,паша, а lон, валија, врховни /преставник држав'Не 
В.ЈLасти, - .субаша. Вериhа'Ни.ма ничи.м 'Није по.мажено; о'Ни данас трају, 
~ладни и ~io.JLи, врло .мучне дане, а зликовци, 'који су их .довели до 
ово~ ~очајно~ стања, слободно .се 'щетају и .српска села уцењују ~.ЈLо
ба.ма. Њих штити My.JLa Зека и аида Хафус паша, опај силпи Хафус 
паша, 'Који је ~оворио да би ,са 4 батаљопа .мо~ао ,у.мирити цео Арнаут
лук, .мора да hути и трпи - шко ia у опште ово :стање .мучи. Питање 
.лtучи. Питање ю Верић.анима, као и све ·жа.ЈLбе толиких 1ce.JLa, -- све 
је 'то скинуто .с .дневно~ реда. Ва.ЈLији ,је остало да се задовољи скуп
љањем пореза. И lза iдва ~есеца - то.ЈLико се бави 1у Пеhи, успео је 
скупити '- ово сам чуо од једно~ турско~ чиновпика - :1.000 лира! 
Невероват'Но, а.ЈLи истинито 'и - жмос'Но! Она војска, коју је собо.м 
повео - полубатерија, два ескадрона и два батаљопа - noje.JLa 'је за 
ова два .месеца 'Најмање .десет ,пута више neio ли што је скупио пара. 
А овде су сви 'Чиновници, који јад'Ници .месецима 'rмате 'Не при.мају, 
и лиферанти који.ма се :такође .месеци.ма потраживања пе исплаhују, 
све своје ,уздање mола~али 'На валију, јер су 1се 'Нада.ЈLи да 'he он до
'Нети пара! 

И кад се човек, после свега овога што се зна о мисији валијиној 
• у Пећи, заптиа, какви су јој резултати, сви отпадају, а остаје овај 

један; она је на очигледан начин обелоданила: немоћ турских власти, 
бедан положај Срба и лабавост основа, на којима Јилдиз заснива 
своју политику према Арабанасима. 
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Валија је захтевао од његовога В. преосвештенства митрополита 
Дионисија, да уклони из Дечана арх. Јоаникија, и овај се томе за
хтеву, који је једва дочекао из са свим других разлога, одазвао и 
донео био решење, којим се на место арх. Јоаникија упућује игуман 
Софроније из Пећи. Али, Арбанаси из околине Дечана не даду Јоа
никија. Он њима ваља, ако не ваља нама митрополиту и валији, на 
коме је сад дужност, да га силом власти уклони. И он то не може 
да изврши одлуку коју је сам захтевао, него мора да сазива арбан
ске прваке из Ђакова и да их моли и преклиње да му помогну скло
нити Арбанасе, да пусте Јоаникија! 

Кад овако ради валија, може се мислити, како је бедан положај 
према арбанасима зулумћарима нижих преставника власти. Они су, 
силом прилика, упућени, или да мирно гледају шта се ради, не ме

шајући се у послове зулумhарских првака; или да се старају мол
бама из уздржавати од ;иступа јачих размера; остављајући им широко 
поље за ситније, или да са њима ортакују, стављајући им се поново 
на службу. У Приштини живи неки "црни бег", који има пет одра
слих синова, зулумћара, који су чак и поштеним Турцима дојадили. 
Они су до сада извршили више крупних злочина и безброј ситних 
уцена, напада на жене и девојке. Нарочито су у последње време 

отели маха нападајући на Србе и Српкиње. Пре 4-5 дана због њих 
су пребегла у Србију два младића, сад се спремају да беже једна 
девојчица и један младић. И власт све то зна, али им ништа не сме. 

Напоредо са оваким радом власти иде непрестано спремање и 

наоружавање. Нема дана а да се железню~ом не довезе на коју од 
станица на Косову знатна количина оружја или муниције, која се 
даље разноси. Ово је спремање узело такве размере, да овде људи 

говоре, како овој спреми није равна ни она пред наш први рат са 

Турцима. Главна су стоваришта муниције у Митровици, Вучитрну, 
Приштини и Гилану. Поред довожења муниције долазе и нови одреди 
војске, истина у мањем броју. У прошлу среду су у Призрену нато
варили на 150 кола муниције, топовску и пушчану, да је пренесу 
даље до Феризовић.а, али су се томе успротивили Арбанаси из При
зрена, и сва је та натоварена муниција задржана у пољу више При
зрена. За петак је сазван у Призрен збор арбанаских првака из целог 
Призренског санџака, коме као да је био задатак доrовор о томе, 
хоће ли пустити да се из Призрена извози муниција, која се ту на
лазила. Они траже да им се пошаље нова, па да предаду стару. 

То су, господине министре, у кратко појаве, које су, као карак
теристичне за овдашњу ситуацију, избијале последњих дана. 

Примите, господине министре, уверење мога најодличнијега по-
штовања. 

Консул, 
Свет. Ст. Си.м,ић 
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Краљевски Српски консулат 
Пов. NQ 201. 
Prichtina 
Приштина 
18. јуна 1899. године 

Господину 
Господину Сими Лозанићу, заступнику министра иностраних 
дела, министру народне привреде, Београд 

Господине министре, 

Данас ми је долазио, заједно са двоицом Вери.ћима, Сејди Сака 
са братом Салијом Х. Мертезом, да се са мном упознају и договоре, 
шта да се даље ради у ствари погорелих Вери.ћана. Оба ова Арба
наса потпуно утврђују све што су ми досад говорили ВериЋани и 
што су ми јављали моји повереници о раду валијину. Нарочито се 
грдно жали Сејди Сака на Мула Деку. Њега је валија, кад му се, 
сутрадан по његову доласку у Пећ, јавио и изложио му како је 
текла верићска ствар, лепо примио, његово држање похвалио и обе
ћао му чак и наградити га за то. Међутим сутрадан, пошто је о 
целој ситуацији сазнао мишлење Мула Зекина, окренуо је био са 
свим други лист. У .место обеhапе па~раде, Му.Ј/,а Зека хвата Сејди 
Саку и брата .му 1Кодрију Х. Мертеза и баца их !у затвор. l)il /док 
су опи би.ли у !затвору, !војнички одред, који је ва.Ј1,ија ~пос.лао ~био 
у под~орска се.ла .да хватају разбојнике Фетаховиhе, руши ~у rку.лу 
у се.лу Вериhи.ма са.мо :за 1ТО што је 01-t за вре.ме nожара rY то.м !Се.лу, 
у своју ку.лу при.мио сву женскадију и .ма.ло.летну 'Чељад Вериhапа, 
те ,.их заштитио ;да :их rФетаховиhи пе побију. То.м је nри.лико.лt ,при
хватио и спасао и !једну запрошепу девојку, која се кроз п.Ј1,а.меп 
од ватре проби.ла, 1бежеhи :испред Фетаховиhа, и добе~Јtа до куле 
Сејди Сакипе. Ј,Н е.ма код 1nac власти, ~осподипе. Ја, као царски чо
век, iхвата.м зликовце, а суд :их пушта, ако их убије.м fy потери, 
пада.м па хрв, а .суд ништа неhе да чини; ухвати.м .ли крадену стоку, 
у ~есто ;да је преда оно.ме 'Чија .је, Мула Зека је .повраhа лопови.ма. 
Како 01-~да да се живи. Ја, као царски човек, брани.м сиротињу од 
цубова, а 1.мене хапсе и ку.лу .ми руше. Дао са.м бесу :овој раји и бра
ниhу је док са.м жив, јер .ми је .ми.лија беса од ~живота. Кад :види.м 
да не .мо~у да их одбрани.м, тес.ли.миhу вам, их, :а lja hy се кусурати 
са ~.лавни.м, ,кривце,м, свију ових невоља од којих пати и раја и 

поштепu Арбанаси". 

Сејди Сака 1је тип ~непокварено~ Арбанаса, који се 'Чврсто држи 
патријарха.лних предања, у све.му .поуздан, а јунак. Лепо са.м ia 
при.мио и храбрио да пстраје у одбрани Вериhана. Му.ла Зека би 
хтео 1да ia rce пошто пото отресе. На.мешта заседе да ia убију. Вери
hани и сва под~орска се.ла и.мају апсолутно поверење у ње~а. Око 

четрдесет људи, првака из ових села, ишло је валији жалити се на 

зулуме. Валија им је обећао да ће их ослободити. Кад их је запитао, 
како би то могао постићи, сви су му у глас одговорили, да би они 

сви душом данули само онда, кад би он Сејди Саку начинио чаушом 
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ПризреЕ - црква св. Петке 

и дао му 30 аскера, да он њима заповеда. И валија им је обећао, 
али је и то Мула Зека покварио и, да би зликовцима помогао, а 

Сејди Саки доскочио, метуо је за заптију Реџепа Фериза, првог 

зликовца, који је до сад преко десет српских домова упропастио 

а с Фетаховићима у друштву Верићане попалио. И са.д такав зли

ковац чувар реда и заштитник Срба, а Сејди Саку који их је чувао 
и одбранио стављају ван закона! Мула Зека чини све 1)1,ТО xohe са.мо 
да Срби.ма <опстанак у нахији оне.мо~уhи, а валија, 'Који је баја~и по
шао да :их од зла јспасе, ~леда све.му то.м,е кроз прсте iu слуша што 
Мула Зека заповеда. 

Валија се још бави у Пећи, али Срби не виде ниf(акве користи 

од тога. Шта више, баш се сад јасно обелоданила немоћ власти, у 

коју се још неко уздање полагало, и Срби предвиђају за себе још 
горе стање, кад валија оде. Изгледа да he се валија у Скопље, су
протно ономе што ми је обећао, вратити преко Призрена, само да 

се не састане са мном. 

Верић.анима сам наредио, да пођу у Скопље, чим: валија тамо 

оде, да му се јаве и у Скопљу и тамо да траже од љега оно што 

нису могли добити у Пећи. Не може ли им те захтеве задовољити, 

да траже од њега да им да зе мљ у у околини Скопља, или да их 

он сам отпрати у Србију, куда их је Мула Зека, пред њим упући
вао. И ја ћу онда поћи у Скопље, да својом интервенцијом помогнем 
Верићане и пред свима консулима откријем сву немоћ турских вла

сти, да стану на пут обести Арбанаса. Држим да hy вэлији, на овај 
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начин, створити тешкоће, које ће њега и прваке арбанаске натерати 
да се, у будуће, колико толико клоне овако отворених злочина. 

Примите, господине министре, уверење мога најодличнијега по-

штовања. 

Краљев. Српски консулат 

Пов. N2 209. 
Prichtina 
Приштина 

21. јуна 1899. године 

Господину 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миt; 

Господину Сими Лозанићу, зас•гупнику минис•r·ра иностраних 
дела, министру народне привреде - Београд 

Господине министре, 

Што се .више б.Ј1,uжи сво.ме 'Крају .бавлење Хафус паши-но у Пеhи, 
постаје све тежи положај IСрба у тој вароши и цело.м Сапџаку. Ва
лији"Н долаза'К ;у IДeh, а'Ко 1је и че.му .моzао !.корис-но да mослужи, то 
је па.ма, јер је очи~ледпо обе.Ј1,одапио сву пе.моћ, турс'Ких 'Власти испред 
пасиља дивљих Арбапаса. Срби пате и страдају iope 1ieio пре, а 
зли'Ковци ;се шире и раз.меhу боље rнeio пре. Ва.Ј1,ија, окружеп !вој
ско.м, седи .и пос.матра, шта ·се ради, ие.моhаи да 1зу.Ј1,у.му етапе :иа пут. 

Ја сам већ имао част јавити вам, како су зликовци, баш за вре
мена бавлења валијина, жељни зар да покажу како га се ништа не 
плаше, стали ударати глобе на српска села. А јуче ми допаде глас, 
да су, ие добивши тражеиу ~.Ј1,обу од се.Ј1,а Жа-ча и Осијаиа, по"Ч,ели 
палити :Срби.ма lкуфије (велике чврсте плотове rоко 'Куhпих з~рада), 
као опо.мепу да их још iope зло чека. И мало им је то, него су се 
толико осилили, да су стали ударати уцене и на варошане из Пећи. 
Валија с војском у Пеhи, а зликовци, које нико не гони/'ударају 
глобу од по 30 лира Матеји Филиповић.у, Стеви Рајиhу, Василију 
Димитријевићу, трговцима. Овај последњи је и члан Идаре - Меџ
.љиса. 

У самој вароши зликовци - кокошари, отели су толико маха 
да не могу да се сносе. Највише пате од њих механџије, јер ови по 
цео дан и целу ноћ иду из механе у механу и пију а не плаћају. 
Затражи ли им који паре, грде га и бију. На суд не сме нико, јер се 
отуда не нада никаквој помоhи. 

Власт, а па :челу јој .са.м валија, у ,место ,да 'се стара како he ice 
зулу.му (стати 1па ,пут, поставља за чуваре јреда :нај~оре људе .u зли
'Ковце. Балији су долазили до 40 изасланика из српских села пеhске 
нахије, да поткрепе жалбе Верићана, и траже заштите од зликоваца. 
Кад их је валија запитао, у кога имају вере да им га постави за 
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.му.лази.ма и да му довољан број заптија да их чува - ови су му 

одговорили, да ће бити рахат, ако им постави за чуваре Али агу 
Касаповића и Сејди Саку. Валија, чим је чуо ова имена, одмах их 
је одбио и - поставио у Пећи за заптијског бимбашу некога Хаџи 
Метнину, који је, у договору са Руговцима и ударио глобу оним 
Србима из Пећи, а из раније је познат као најопаснији зликовац и 
фанатик који на души носи неколико Срба, што их ни криве ни 
дужне поби. Зато није био кажњен, него позван у Цариград, одакле 
се вратио са чином бимбаше а сад га постављају и за дејствителног 
бимбашу. 

Срби се, имајући све ово на уму, страшно плаше, последица. Зло 
им је док је још валија ту, а очекују још горе, кад се он уклони. 

" Уместо да гони зликовце, који на његове очи чине зла дела, ва-
лија је у Пећи узео да хвата, ко пише против њега дописе по српским 
новинама. А кад му је прота пећски одговорио, да их не тражи по 
Пећи међу учитељима, кад и сам зна, да се они пишу у Приштини, 
валија му је одговорио, како зна то, како сам ја рђав човек који му 
квари планове и ради на томе да овде доведе Србију. Ја ћу му на 
ово умети одговорити, кад се састанемо, а вама достављам овај факат 
као карактеристичан за оцену овд. ситуације и меродавних фактора 
од којих она зависи. 

О стању у Приштини које је врло хрђаво писаћу идућом поштом, 
док видим, хоће ли имати последица кораци које сам чинио код 
овдашњег мутесарифа. 

У Митровици очекују још две батерије, а има их тамо већ две. 
Исто се тако тамо говори о доласку пет - шест нових батаљона. 

Овдашњи су дедифи распуштени, а очекују се сад иљави. 

Примите, господине министре, уверење мога најодличнијега по
штовања. 

Краљев. Српски консулат 
Пов. NQ 204. 
23. јуна 1899. године 
Prichtina 

Господину 

Консул, 
Свет. Ст. Симић. 

Господину Сими Лозанићу, заступнику министра иностраних 
дела, министру народне привреде - Београд 

Господине министре, 

У вези са писмом Пов. бр. 203. част ми је известити вас да је 
валија, после готово двомесечног и, као што вам је из мојих изве-
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штаја познато, у свему узалудног, бавлења у Пеhи, отишао 19. ов. м. 
;у Рожаје, одакле he, говори се, у Н. Пазар, па отуда, преко Митро
вице, у Приштину, где му се ових дана надају. Собом је повео два 
буљука коњице, а батаљон пешака и полубатерија, које је био довео, 
вратили су се у Митровицу. У Пеhи је остао један батаљон аскера 
и два буљука старе коњице. јер је брдска батерија отпраhена пут 
Ђакова. 

Наши су престрављени, јер очекују сад горе стање од онога, које 
је валија затекао, кад је дошао. Поставио је, истина, две буљукбаше 
Емин Суљу и Ибу Халача, и свакоме је дао по двадесет нових зап
тија, ставивши им у задатак да обилазе нахију и одржавају ред. 
Са.м, iфс~1шт да је одбио поставити о'Не 'Које су Срби тражили, већ 
поставио ',оне 'Које .му је Мула 3ека препоручио, показује, да се !Срби 
добру ,'Не .мо~у 'Надати. Какви.м, невоља.ма иду тек сад у сусрет, .м.оже 
се ,предвидети /п,о то.ме, wто ;су познати зликовци Фетаховиhи, и~ти
hеи~щи Муља Зекии~t, 'по'l{.ељи прибирати око себе дружину од 1зљи
коваи,а, 'Који.ма плаћају по 4 .м.еџидије .месечно, 'Како би са њи.ма лакwе 
врwи,л,и wто ;и.м !Муља :зека буде (Ндредио. 1 

На граници је међу Арбанасима непрестано страх да им се не 
осветимо за раније нападе. То се расположење међу њима и са стране 

потхрањује. ~ 

Да бих био у стању пратити што се међу њима на граници мисли 
и смера, једва сам нашао поузданог Арбанаса, коме сам ставио у 
дужност да обилази арбанашка села дуж границе од Преполца до 
Прапаштице и да ме извештава о свему што види и чује. Ставио 
сам му у дужност, поред овога, да се постара сазнати тачан број 
мртвих и рањених од турске стране приликом последњих напада. 

На границу је одавде отишао има већ три - четири дана аскерски 
кајмакам (аудитор) Абди беј. А јутрос, у потпуној ратној опреми 
оде одавде пут Вучитрна овдашња батерија. Да ли he у Вучитрн 
па даље или ка Преполцу, то не знам, па сам за то одмах за њом 

испратио поузданог човека, да јој прати кретање. 

Саопштавајући вам ово, господине министре, част ми је замолити 
вас за наредбу да се поверени ми Консулат извештава одмах, чим 
би се што на граници десило, и за овлашћење да могу, у случају 
евентуалних сукоба, или сам на границу изиhи или тамо упутити 
г. Драгашевиhа. Осим тога што бисмо у овом случају били тачно 
извештени, то би било од корисног утицаја и у другом погледу. 

Примите, господине министре, уверење мога најодличнијега по
штовања. 
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Краљев. Српски консулат 
Пов. Њ1 215. 
Prichtina 
7. јула 1899. године 

Господину 

Господину Сими Лозанићу, заступнику министра иностраних 
дела, министру народне привреде - Београд 

Господине министре, 

У допуну своме извештају Пов. бр. 214. о стању у повереном ми 
рејону, част ми је саопштити вам накнадно још неколико података. 

Дим Бурјан, о коме има података у неколико мојих ранијих 
извештаја, почео је опет ових дана давати повода да се о њему 
говори. Неко време се о њему није ништа чуло до ТГЈ., како је претио 
час овоме час ономе, да ће га убити или попалити, ако му не исплати 
одређену му глобу. У последње је доба почео те претње проводити 
и у дело. Тако је на Петров-дан у вече запалио сено у селу Бабуши. 
Дим Бурја'Н је :још прошле ~одu'Не !ударио био ~лобу од .100 лира па 
села Бабуш и Бабљак :У оба .·ова села ~'Не.ма више од 30-35 до.мова. 
У прво.ме /су 'сељаци 'слобод'Ни, :а !У 1дру~о.м,е ;ч,uф'Чије. :Не добивши 
траже'Ну мобу, Ди.м Бурја'Н је са 4 дру~а пао у село Бабуш и запалио 
пет великих сто~ова се'На, па се, уз пуцањ пуша'Ка, повукао у село 

Касино, где је од Благе Станојевића, тражио да му пошље биволицу 
иначе му је претио да ће га после 15 дааа убити. Бабушанима је 
спалио сено само да их опомене на плаћање. Не плате ли му глобу, 
поручио им је да ће спалити и побити све што на пољу нађе. 

У вече 3-ег ов. месеца опет се навратио у село Бабуш у намери 
да учини неко зло Акси Бабушком из тога села. Кад је осетио да су 
га спазили заптије, које су биле у другој кући у селу, повукао се 
с дружином у заседу ван села и одатле се пушкарао са заптијама, па 
онда умакао. Заптије га нису даље гонили. 

Ово tuтo овај 1зли'Ковац ради 'Не би било .'Ништа ,'Необи'Ч'НО, 'Кад 'Не 
би :била :јав'На тај'На на целом Косову :да је 'о'Н штиhе'Ни'К пришти'Нско~ 
.муфтије, које.му служи 'Као ,вер'Но оруђе за извршење пак,Ј1,е'Них .му 

п,Јl,анова ;против Срба. Људи су ia :виђаЈ1,u у ок,0Ј1,ини до ~са.ме При~ 
шти'Не, а !овде ice јав'Но ~авари, да је 'Ноhу доЈ1,азио и у rкyhy 1.муфти
јину. Сви па'К знају и отворено ~аваре, да ,ia је !.муфтија .ва'КЈ1,ањао 
'На својим појата.ма у СЈ1,овињу. По .муфтијиној поруци је О'Н убио 
Марка из Ча~Ј1,авице. 

Кад се ово зна, врло је карактеристичан случај који се десио 
једном старцу Србину из Подримља на преком путу, који се код 
Црнољеве одваја од призренског друма па преко Рибара води у При
штину. На ово.м су путу најопаснија .места из.међу Суве Реке и Дуље 
и из.међу Црнољеве .'и Рибара. Ових да'На су :наро'Чито у'ЧестаЈ1,а пља'Ч
кања на ти.м мести.ма. Зли'Ковv,и ,су опља'Чкали 'Неке бо~ате тр~овце и 
однеЈ1,и им веЈ1,ике суме новаца. И ово је један обичан догађај, али је 
необичан мало и баш с тога јак.о карактеристичан случај, који ми је 
овај старац испричао. 
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Он је тим путем спроводио неколико путника. На месту између 
Суве Реке и Црнољеве напали су их зликовци, којих је било, како 
прича више од 30, њега узели собом и одвели у шуму. Старац је по
знавао само једнога од зликоваца, који су га стали распитивати за 
неке богатије Србе и најзад му наредили, да поручи једном Србину 
из Лужичана, да им по њему испрати 50 лира глобе, ако неће да 
плати главом. Ту је дружину предводио Дим Бурјан. Кад су старца 
пустили, стигао је дружину и с њом пошао даље. На средокраћи 
између Црнољеве и Рибара пресрела их је друга дружина. На друм 
је испао само један Арбанас, а остали су били прикривени. Како су 
баш у то наишли неки прваци Турци, праћени заптијама, зликовац 
се повукао у шуму дружини. 

Значајно је да су старцу у првој дружини говорили, како за њих 
знају два хућумата и да су они овде изишли да причекају једног 
важног човека. Исти ми је старац причао да се међу Арбанасима 
осећа жив покрет услед вести о доласку српског консула. Чак су 
њихови прваци држали и некакав збор, на коме су се договорили да 
српског консула не пусте у Призрен. Можда су ови гласови само 
излив срдите немоћи, тек свакојако ваља их имати на уму и бити 
обазрив. 

Јуче су Арбанаси у Сиринићу из заседе опасно ранили попа Сто
јана, који је у свом крају познат као делија поп којега се Арбанаси 
јако плаше. Рањена попа Стојана донели су његови синоћ у Фери
зовић, одакле су га мислили возом испратити лекарима у Скопље. 
Власт му није дала да јутрос пут настави, него му је одавде послала 
лекара. Поп Стојану нам је стуб у Сиринићу, најјуначнији свеште
ник. Подлегне ли он рани, за Сиринић ће настати тешки дани. Због 
своје слабости позвао сам Др Рибникара у Приштину, али ћу заједно 
са њим, ако дође, отићи у Феризовић да прегледа и лечи попа Сто
јана. 

Примите, господине министре, уверење мога најодлич.нијега по-
штовања. 

Краљев. Српски консулат 
Пов. N2 218. 
Prichtina 
12. јула 1899. ГОДИНЕ' 

Господину 

Консул, 
Свет. Ст. Симић 

Господину др Владану Ђорђевићу, председнику 
Министарског савета, министру иностраних дела, итд. итд. 

Београд 

Господине министре председниче, 

Због слабости био сам принуђен позвати из Скопља Др Рибни

кара. Кад сам прекјуче изашао на станицу да га испратим, изненади 
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ме вест, да се тим возом враћа и валија за Скопље. Као што вам 
је познато из мога извештаја о разговору, који сам, по вашем овла
шћењу, имао са њим још пре Ускрса, валија ми је изрично обећао, 
обићи Митровицу, Вучитрн и Приштину и том приликом са мном 
извидети све жалбе, поводом којих сам и протествовао против стања 
у овом делу вилајета. Овде су шта више чињене и припреме за његов 
долазак, који је мутесарифу био објављен. Овај изненадни одуста
нак, да обиђе и ове крајеве, у којима је анархија стално зло, тумачи 
се овде у турским круговима околношћу, да су се против валије 
жалили сви мухамеданци из Скопља, Призрена и Ђакова и да му је, 
услед тога, положај уздрман. 

Не знам, у колико је ово тумачење истинито, али ја сам нестрп
љиво очекивао долазак валије, са којим сам имао да покушам рас

правити неколика питања, пре него што би смо потражили за њихово 

решење интервенцију Порте или чак и Јилдиза. Та пи'rања сад остају 
отворена и због њих ћу се, ако ми одобрите, корис·rити првом при
ликом да одем у Скопље. 

Ако је икад потребио 1било присустЕЈо валијиио у Приштини, то 
је ово~а пута. В.л,аст је без ~икаква ауторитета, а .м,уфтија и Сулеј.м,аи 
паша .'Ч,U'Не што xohe. Под њиховим окриљем 1зликовци то'Ч,ели !су 
поиово силио оти.мати маха. Дим Бурјан, ~оји се беше уhутао неко 
вре.ме сад lce lпоиова јавља, 1а ње~ова lje појава обележеnа претња.м,а, 
zлоба.м,а, паљевииа.ма. Цело је Косово ,у страху. Јуче са.м једва успео 
одвратити лородицу пок. Марк,а из Чамавице да ие беже ry Србију. 
Дим Бурјан са дружином виђа се по околним селима. Како су куку
рузи израсли, лако му се крити и прикривен упасти у село кад му 

се нико не нада. Ових дана су га виђали око Грачанице, Чаглавице 
и Сушице. То претсказује неко зло, а свет, не знајући кога he снаћи, 
престравио се. Синоћ чух, да су неки зликовци, биће по свој при
лици Дин Бурјан с дружином, у~рабили сииа једио.м, у~.л,едио.м, Србииу 
из села Софалије, пола сата далеко од Приштине. А у мојим ранијим 
извештајима има података о том, да је овај зликовац штићеник овд. 
муфтије, који данас замењује мутесарифа и први пријатељ валијин. 

Код немоћи власти и оваквих односа између зликоваца и арбана
ских првака, који воде у свему прву реч и чија се слуша и у Јилдизу, 
можете мислити, како је бедан живот Срба на Косову. 

Валија се вратио, не урадивиши ништа ни тамо где је био. То се 
осетило свуда и - зликовци се тим користе. 

Примите, господине министре председниче, уверење мога најод
личнијег поштовања. 

Консул, 
Свет. Ст. Си.м,иh 
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Краљев. Српски консулат 

Пов. N!! 219. 
Prichtina 
16. јула 1899. године 

Господину 
Господину др Владану Ђорђевићу, председнику Министар
ског савета, министру иностраних дела, итд. итд. - Београд 

Господине министре председниче, 

Што се више 'приближујемо јесени, хајдучија све то више отима 
маха у овим странама. Са свих страна стижу ми жалбе наших људи, 
а нарочито оних из косовских села. И ако је сад вре.ме, када сељаци 
и.мају 'Највише nпсла у по.љу, ипак .мно~и 'Не iс.меју да ;се .мшк'Ну ,из 
куhа да, обиђу своја по.ља 1и њиве из страха, да их Арбанаси, nри
криве'Ни по кукурузи.ма, 1'Не напад'Ну. Око Грача'Нице, Ча~лавице, Ли
вађа, .Доброти'На, ;Горње и Доње Гуштерице па да.ље до и око Фери
зовиhа и ,околних села, непрестано се виђају по кукурузи.ма :при
кривени 'оружа'Ни :Арбанаси, који '~пресретају же'Не и распитују их о 
куhа.ма и њива.ма и.муhнијих ,'сељака. У 'Наше је .људе ушао неописан 
страх, јер ;предосећају, пре.ма ~ово.ме, да се спрема нека 'Несреhа. l 

Глобе и уцене не само не престају него су данас све чешће. 
Нарочито од њих ,пате села на ју2озапад'Ној страни Косова. Баб.љак 
и Бабуш 1су веh осетили последице ових ~претњи, јер су ,им зликовци 
села попалили. 

Путеви !који ~воде у ~Призрен од Пришти'Не преко Лип.ља'На и ~од 
Феризовиhа за Призрен 1~ритис'Нути су зликовци.ма, који 1се 'у вели
ком броју јављају и пљачкају 'пут'Нике, 'Не разбирајуhи ко је какве 
народности. Пре 'Неколико да'На юп.љачкали су ·три lтр~овца, од којих 
су двојица били Турци, а једа'Н хришћд'Нин. На путу од Сиринића 

1 за Феризовић пуцали су, као што вам је познато, и ранили попа 
Стојана Поповића, најотреситијег и најјуначнијег свештеника у овим 
странама. Карактеристично је, да је поп Стојан до пре неколико 
недеља слободно носио оружје и онда га нико није смео нападати, 
и ако га Арбанаси силно мрзе. Један пут га је чекала спремна за
седа. Кад су му неки пријатељи на то обратили пажњу, молећи га 
да удари другим путем, он је, појахавши коња, пошао баш тим пу
тем, који га је водио на заседу. Приближивши, јој се, пощ~као је: 
"Ко је ју'Нак, на по.ље, да се о~леда.мо". Ни један није имао срца, да 
изиђе пред Дели Попа, него су се разбегли, а он је слободан певајући 
отишао кући. Пре 15-20 дана полиција у Феризовићу забранила је 
категорички попу Стојану да не сме носити оружје под претњом да 
Ће му га, ако под оружјем дође, одузети, а њега ухапсити. "Царска 
је власт ту, да ~они рђаве .људе. Теби оружје не треба". И поп Стојан 
се морао оваквој наредби покорити, али зато у мало нијР и главом 
платио. Чим су Арбанаси видели, да поп не носи оружје, покушали 
су да изврше оно што нису смели, кад је он оружје носио. Случај 
је хтео, да рана не буде смртоносна. И за то је он имао пуно право, 
кад је полицајцу у Феризовићу, на питање ко га рани, одговорио: 

"Царска власт, коју ти престављаш. Да ми ниси забранио носити 
оружје, не би се нико усудио гађати ме". 
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Власти су сад заузете продајо.м десетка и скупљањем порезе. 
Друго их се ништа не тиче. О тим другим пословима остављено је 
да се брину арбанаски прваци, којима су зликовци оруђе за дости
зање њихових планова. Доста је да се зна, да је у Приштини заступ
ник м:v:тесарифа, који је због десетка отишао у Митровицу, овд. 
муфтиЈа, па да се одмах разуме, зашто су хајдуци оволико дигли 
главу. Кад власт преставља први им заштитник, онда они могу 
чинити што хоће. Заптији се не тиче толико, хоће ли путници бити 
слободни на царским друмовима и сељаци на својим њивама, колико 
то, хоће ли се, силом, истерати што више порезе. Разуме се, сила се 
употребљује са.мо пре.ма Срби.ма, а не и пре.ма Арбаиаси.ма. Сириниh
ски кметови су грдну муку видели, док су помоћу заптија исцедили 

сд сиромашних сељака 25.000 гроша. Те им је паре ваљало донети 
" у Приштину. И сад се збило нешто што је врло карактеристично за 

природу стања и односа у овим странама. До Феризовића кметове 
је допратио један заптија, до Липљане двојица, овде су их чекала 
четворица, а пред саму варош тројица. У хућумату су их дочекали 
редифски генерал, заптијски бимбаша и благајник санџака, сваки с 
:-~амером, да ове паре дограби за своје потребе. Пошто су кметове 
;:~;опратиле заптије, то су их они упутили право бимбаши, који је паре 
;~римио, и ако се томе противио благајник. Генерал тражи паре за 
војне потребе, бимбаша за заптије, а благајник вели да он нема 
f!аредбу да те паре икоме уступи, јер му требају за дозиђивање хућу
мата. Између њих настала је свађа и препирка, у којој су најгоре 
прошли сироти кметови, јер су паре дали бимбаши, али им благај
ник не да признаницу, те сад морају да чекају у хановима, док се 
ова ствар не расправи. Ко зна, да ли неће изићи на то, да по други 
пу·г морадну купити ову исту порезу! 

Из ранијих мојих извештаја познат вам је, господине министре 
нредседниче, до детаља спор, који имају сељани из Лапљег Села са 
овдашњим Исљахато.м, управо са Сулеј.лtа'Н паw.о.м, који xohe да их, 
ни криве ни дужне, упропасти. Пред Ускрс, после мога протеста код 
валије, 'Липље ;селци, који су били затворени, пуштени су :кућама 
под по1·одбом, да плате, у место 60 лира, колико им је тражено, 16 ли
ра гЈюбе. Надајући се, према датом ми обећању, да ће валија на 
повратку из Пећи свратити и овде, ја сам људима говорио да они 

ову глобу не плате, пошто нити су криви, нити Исљахат има право 
да их глоби после издржане судске осуде. Овај .ми је случај наро
чито ,подесан био за 'протест против установе Исљахата. Али ва.лија 
не 'сврати у 'Приштину, ,а СуЈ1,еј.ман пааw. поново баца у затвор, 'нај
пре ос.морицу iсељака, тражећ.и ,и.м ЗО .љира, а 'пос.ље, 'кад ови нис.у 
и.ма.љи :та.лико 'да .му пЈ1,ате, 27-орицу њих, .међу који.лtа је бuЈ1,о !и 
жена, и ТО сад, хад су у највеhе.лt јеку nос.љови :у пољу. Грди 'их 
иајпо~рднији.м речи.ма it прети да he у затвору истру'Нути, а'Ко 'lлобу 
не пЈ1,ате. Најзад је прекјуче, пошто је успео унети на овај начин 
међу сељаке страх и тиме им изнудити пристанак да селски плате 

за 4-ицу сиромашнијих, све пустио, је, а у затвору задржао осмо
рицу, који су и пре били у апсу. Мислио сам упутити једну депута
цију од 4-ице Лапље-Селаца валији у Скопље на жалбу, али сад, 
после овог изнуђеног пристанка а у страху да их још већа беда не 
снађе, они не смеју да се одлуче на овај н:орак. Кад се први пут с 
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валијом састанем - јер код овд. власти узалудан би ми био сваки 
корак у корист Лапљо-селаца, покушаћу да и ову четворицу спасем 
затвора. 

Ево још 'једањ С'Корашњи .пример о апархији, -која овамо в,л,ада 
баш ус,л,ед то~а, што су и 1судови, при доњошењу пресуда, под ,ути
цаје.м .муфтије и Сумј.мањ-паше. 

Из ранијих извештаја о арбанаским зулумима познат вам је, 
господине министре преседниче, с.љу'Чај, -који се десио Давиду Та'Н'Че
товиhу, из 1Ги.ља'На. Ње.му је 'Ноhу, иа спавању убио жеиу Јакуб Се,л,и.м 
А.љи Бе~овиh из Ги.љања. То је у Гилану и сведоцима утврђено. Ја
куба је, кад је ово недело учинио, видео Спаса Станојевић, земљо
делац :v1 Гилана, па је имао смелости да то и 'посведочи 'У Гиланском 
суду. На основу те сведоџбе, Јакуб је затворен и парница .поведена. 
Али отац, браћа и родбина Ј акубова, да се освете Спаси, 1IIОчну му 
претити да ће га, ако не порекне сведоџбу, убити и стану га потом 
свуда узастопце пратити. Не нашавши заштите код власти ни у Ги
лану ни у Приштини, а не хотећи сведоџбу да порекне, Спаса пре
бегне у Србију и сад се налази у Врањи, а породица му остане у 
Гилану. Суђење по овој ствари пренесено је у Приштину, где се у 
затвору налази Јакуб. И јуче је било рочиште, на које су дошли 
сведоци лажни и све сами Турци, који су сведочили да је Јакуб 
оне ноћи кад је убиство учињено, био са њима код куће. Давидове 
сведоке суд није хтео ни да испитује, а нарочито се никако није 
хтела да узме у обзир сведоџба Спасе Станојевића у Гиланском суду. 
И суд доноси одлуку, да се Јакуб пусти из затвора. Један од овд. 
адвоката казао је Давиду, како би ствар, код јасних доказа, са свим 
супротно била решена, да се у ову парницу није био умешао муфтија, 
чији је братанац присуствовао суђењу, договорио се са судијом, а 
после суђења под руку изишао из суднице са зликовцем Ј акубом. 

Овакви се примери дешавају посведневно и није чудо, што је 
наш народ изгубио сваку веру у суд и његщ1у правду. 

Примите, господине министре преседниче. уверење о мом најод
личнијем поштовању. 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 

Пов. NQ 315. У Приштини, 23. августа 1899. године 

Господину 
Господину др Владану Ђорђевићу, преседнику Министар
ског савета, министру иностраних дела, итд. итд. - Ниш 

Господине министре председниче, 

Од времена кад сам имао част послати вам последњи извештај 
(Пов. бр. 219) о стању у овим странама није се, истина, десио ниједан 
крупнији злочин, који би својим размерама и последицама био од 
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јачега утицаја на наш народ овде, али се отуда не може изводити 
закључак да су се ствари овамо окренуле на боље. Остали су ие
про.мењеии ;сви оии одиоси, -који !Чи'Не да је у ови.м страиа.11tа зло 
сталио у латеитио.м стању и да се, а-ко се даиас јавља у облику 
ситиијих зулу.ма, [сутра '.може јавити у обли-ку -крупиијих ,з.љочипа, 
-који :би -кадри .би.љи зата.љасати и паш парод у fСрбији са ~а.љење.м 
пре.ма патпици.ма Срби.ма и раздражење.м, пре.ма зу.љу.м,hари.ма Арба
'Наси.ма. У томе је баш по нас најтежа страна овд. ситуације, јер, и 
покрај наше најискреније жеље да са суседном монархјом одржа
вамо везе најбољег пријатељства, нисмо никад сигурни да их каква 
евентуалност, кад јој се најмање надамо, не олабави. 

Митрович-ки до2ађај, (Као пос.љедица ,'Распо.љожења 'Које је Арбапа
си.ма обв.љада.љо пос.ље позпато2 збора у Пеhи, и ,пос.љедњи ~у-коб па 
2ра'Ници ry пра2.матичкој 'су ,вези и "Најјаспије собо.м показују, -ка-кви.м 
евептуа.љ'Ности.ма !овакви одпоси ,.м,02у да поведу и Србе 'На Косову 1,1, 

Србе у Србији, који пе '.мо2у бити равнодушни пре.ма патња.ма своје 
браће. А доп.ље l2од трају iови юд~-юси - не.моћ, в.љасти као ,пос.љедица 
све.моћи арбанаских првака 'и необуздапости арбанас-ких з.љи-коваца 
- ми смо увек пред таковим евентуалностима и увек морамо бити 
готови и справни \примити и.м !последице. ' 

У коликој је '1.'Лери 'Обвладала анархија у овим странама, лепо се 
види по последњим покретима, који се опажају на све стране међу 
Арбанасима. Призренци и :Ђаковци се буне прот:пв валије (в. Пов. 
бр. 225), Го.ља'Нци су у раздору збо2 борбе Хусеин а2е Ђаковца и Ра
шид а2е Аора'Нца, у fllehu опет трвење ~еђу Арбапаси.ма оте.ља је то
.љико .маха 1да је, тамо, ,'Како .ми !пише .м,ој 1повереник, rправи хаос, 
усљед којещ је стање та.мо вр.ља запето. Кад сщt 11?,рекјуче свраћао 
у се.љу При.љужију код чувен02 А.љи паше Ризванбе2овиhа, који је ту 
дошао па свој чиф.љук, причао .ии је, -како му је ва.љија 1веh ,три пута 
за 1два дана поручивао lи .мо.љио 1щ да ,иде 'у Пеh iда у.мирује 1Арба'Насе, 
који су се из.м.еђу себе закрви.љи. На моје питање, је ли задовољан 
резултатима мисије валијине у Пећи одговорио ми 'је: "Мапи се, чо
вече! није урадио пишта. ,Оставио стање '2оре :ад о'Н02а које је ,зате
као". Сад се опет поговара да .Ће валија ићи у Пећ с војском, а :мој 
ми повереник јавља, како ·му се чини, да у свему овоме има прста и 

утицаја са стране. 

Могло lби изгледати на први мах да у свима овим покретима 
има и нечега доброга, 'да су они израз 'незадовољства против злог 
стања, које почиње притискивати и саме Арбанасе. Има и тога Са.м 
А.љи паша .ми је nризнавао да ое стање ова.мо хрђаво; са ти.11t се при
З'Нање.м с.љажу [и сви овд. турски чи'Новпици. ~"Овде 'је rнарод 'дивља
чан, а в.љаст 'иије i.моhна да 1.а у /ред ,доведе" ;__ -~оворио .ми је (Аде.м 
паша, 'Ко.м.апдапт редифа у овој об.љасти: У жалбама својим на валију, 
Призренци су наводили, као iuтo сам Имао част известити вас, оне 
исте !оптужбе :Против његова рада iy Пећи, које сам и сам !масом 
примера поткрепљивао у свима мојим извештајима. Ги.љапски Арба
наси су се ди2.љи против Усејип \'пе, свемоhпо2 преседпика та.мошње-~ 
Исљахата и, да би rи.м жа.љбе из2.љеда.ље ~оправдапе, .оптужују и :да 
је пљачком, и ~;зуЈl,у.м,о.м, 'сте-као то.љи-ко и.мања да 'је . дапас у це.љој 
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Морави 'Ндјбо~атији човек. Кад се продаје десетак, обич:но ia сав, 
за целу казу, закупи Хусејип aza, користећи се својом све.м,оhи, испред 
које је .моћ, власти сведепа па нулу. Њеzови људи, које разашиље 
Ја 'Купе десетак, уз.му што имају узимати, али то у својим тефте
ри.ма 11.е забележе да ]е 1тај :и тај rисплатио све што је био дужап 
платити, како би • .,,,у после .мо~ли десетак још једно.лt 1tаплатити или 
za, за 'Колико он изпоси, задужити. Противити се нико пити с.ме пи 
ти има !'КО.Ме. :Успротиви !Ј!,и 1се .ко, трпа се у затвор, а ·кад ry њ \дође, 
та.мо ia и бо~ заборави. Да za пе би :рђа апсанска јела, сваки радије 
плаћа не~о .ли што се противи. А бивало је при.мера, да Хусејип aia 
пе наплати десетак једпе zодипе, кад је ·житу .мала цепа, 1Неzо чека 
па za тражи Јnосле zодипу 1или две дапа, кад .му је цепа велика. Ко 
тад :пе.ма да плати, даје 'у ;зало~у што и.л~а ;од имања и од слободпоz 
сељака постаје чивчија. Док су од lовакоzа рада !страдали са.мо Срби, 
Усејин aza је Арбанаси.ма био најбољи човек, али од како 1су почели 
и рни осећати на [себи 

1

блаzодети .овакоzа !начина :боzаhења, ,почели 
су се бунити. Оправданим пезадовољство.м простијих и сиромашнијих 
Арбанаса користе се сад завидљиви супарници Усејин aze, не у жељи 
да народу по.моzну, неzо да се са.ми !дочепају 1њеzова положаја и 
власти, како би следујући њеzову при.меру, .моzли на лак •начин 
пунити своје 11епове. "Доста сте крали ви, .макните се да почне.мо 
красти и .ми!" - На то се своде побуде оних који, било из својих 
побуда, било по туђем наговору руководе овим покретима, који су у 
суштини својој израз анархичного стања у овим странама. 

Има пуно знакова, по којима се може јасно закључити, да све 
ове покрете треба овако схватити. 

Вођ је покрета против Хусејин .aze - Ђаковца у Гилану Рашид 
aza Горанац, који ни у -че.м не 1изостаје иза своzа противника, већ 
шта више прети да буде ,од њеzа још zори зулумћар, јер za у овој 
борби и подржава приштевски .муфтија, највећи зулумћар на Косову. 
Изzледа да је ње.му .мало, што је Косово у црпо завио, док је постао 
најбоzатији човек у овим страна.ма nezo би хтео - zра.'ltзивости пе.ма 
~раница - да своје операције распростре и за тако исто боzату Мо
раву, у :којој се српски живаљ држи још доста добро. Успе ,ли сру
шити Усејин azy, наместиће Рашид azy 'и преко њеzа ·сам 'Чинити 
што хоће: брати плодове овдашње анархије а од њих остављати по

нешто и Рашид аzи, ко.ме су доста и .мрвице с .муфтијине трпезе 

па да о српском зноју постапе боzат ~~овек. 

Баш за време овог покрета против Усејин аге у Гилану дола

зили су ми два ·Србина из тих крајева, од којих се један жалио на 

Усејин агу, а други 'на Рашид агу, главнога му противника. 

Пре три ~одипе Усејин aza притиснуо је пашу села Рајиновца у 

zиланској кази и раздао, као своју, сељаци.ма ·те су је преорали и 

начинили њиве, те сад не.мају zди да пасу стоку, са којом и.м је у 

тесној 'свези и опстанак. Сељаци су се за ово Јtсалили у Гилану ка

дији, који и.м је, слежући ра.мени.ма, одzоворио: "Шта .му .моzу, рајо, 

ја, кад је оп силап Турчин и нико .му ништа ,не .може. Трпите, па 

• шта ва.м бо~ да!" Не нашавши заштите у суду, обрати.п,и су 1се, преко 

474 



" 

сво~а изасЈ1,аника МеЈ1,ентија Псриhа - Ник:олиhа, ље'Нu да и.м по
Аtа~'Не доhи до сво~а права. 

Сељани nак из Доње Будри~е жале се, како их је Рашид aia 
Горани'Н 'На силу натерао да .му њих 50 бесплатно -копају и ору њиве, 
а 50 жњу и врше пше'НиЦу. Поред ових ·.наредио је да .му 50 дру~их 
дођу, кад буде вре.ме да се љушти кукуруз. 

Какав је Хусејин, такав је и Рашид, а целом покрету противу 
11рвога је прави смер, да се на његово место попне овај други, који 
би био још опаснији, јер је оруђе муфтије :приштинског. 

Призренци, како изгледа, нису успели уздмати положај валијин; 
хоће ли Гиланци успети да на место Усејин аге, помоћу :муфтије, 
намести Рашид агу, и то је под питањем. Озбиљнијих Ће последица, 
као 'и увек бити покрет у Пећи. Г .л,ав'Но је, 'да, 'На крају крајева, после 
ових покрета настаје iope стање, у -ко.ме Срби пља'hају -~љава.ма и 
и.мање.м. 

Зулума је последњих дана било мање :него обично, али се то, 
као што напоменух, не може тумачити као знак преокрета на боље, 
него више као случај ан стицај пролазних прилика. Па ипак нема 
готово дана, а да ми не стигне по која жалба од наших људи из свих 
крајева. 

Поред хајдучије г- а од мог последњег извештаја Пов. бр. 219, 
није се ништа учинило да је нестане наши; људи највише пате од 
глоба и уцена обесних Арбанаса, којима власт не 1може ништа, јер 
их чувају они, од којих и власт мора да зазире. 

Изглед Митровице у трећој декади ХХ века 
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У Гилану је 15. рр. м. убијен је 1у сред чаршије у по дана Сава 
Дивљаковиh младић од 14-15 година. Убилац је Дервиш син Му
стафе Ћосића, касапина. Пок. Сава био је тихе iИ мирне нарави и 
врло послушан и због тога је био омиљен у Гилану и родитељи и 
Срби и Турци, обично :су га истицали као пример за углед својој 
деци. Дервишу је, како причају, то баш и било криво, те је револве
ром убио Саву. Власт .га је затворила, али 1СУ сви изгледи да he овд. 
муфтија наhи начин, да га ослободи, чим његова ствар дође пред овд. 
суд, као Што је био случај 1и са убицом !Жене Тоне Панчетовиhа, о 
којем сам случају имао част известити вас у извештају Пов. бр. 219. 

Арбанаси из села: Годена, :Ђулекара и Љубишта не nрестају узие
.миравати Србе из села Под~орv,а, Врбовv,а, Грчара и Мо~и.ље. Си.љом 
су их патера.љи да и.м врше iжита 'ие :са.мо у !радне, не~о ,и у nразни
чпе дапе. 

Арбанас Ибрахим Леца, који станује у селу Нови Хан. ударио 
је глобу од 50 лира на сељане из села Панежа. 

Овима слични случајеви догађају се готово посведневно, те се 
сељаци Срби, навикнути веh на њих, испред њих се или склањају 
или трпе без ропота. 

Није ни ,мало заштићенији Србин сељак и на Косову, које нај
више пати од 'штићеника овд. муфтије, а међу њима је најглавнији 
-- јер их има много, Дим Бурјан, о којем је досад било много помена 
у свима ранијим: извештајима о зулумима. 

Са '16 другова оборио је Дим Бурјан, пре 20 дана ноћу плот, 
ушао у тор Јована 'Цицвићевиhа из села Добрања и украо му из њега 
50 коза. 

Исти је Дим: Бурјан послао тих дана једнога Србина сељака из 
Косина, чивчију Раиф-аге Хаџи Агушевиhа, суду у Приштину и за
хтевао је да суд нареди сељанима из Бабљака да му плате наметуrу 
им глобу, иначе :пе и.м, претио је, попалити све жито кад се буде 
сие.ља у се.ља, па нека v,е.љо из~оре. Овај сељак је свраћао своме аги 
и питао за савет, да ли \ца изврши ову поруку или не. 

Породицу пок. Марка Станковића, кога је са још 2 Србина, убио 
крајем јануара ове године непрестаје узнемиравати претњама, да Ће 

је целу упропастити, ако му жена пок. Марка не пошље 24 дук. ц. за 
овце, које им 1је био украо, па му их власт, на жалбу Марњнву, си
лом одузела. И ако је због тога, по наговору овд. муфтије, убио Марка, 
опет удара ~лобу па :ње~ову породицу и 'захтева да напусти чифлук 
који сад држи. Он се, вели, заклео да тај чифлук опусти, јер држи 
да му :је његов газда, један Турчин из Приштине, крив, што је први 
пут био ухваhен. 

Ова је бедна породица дакле на беди и због старога пољака, 
;{Оји је отео био кћер пок. Марка, па ју ;је власт, на захт€в његовог 
В. преосвештенства г. митрополита и моју интервенцију морала пре
дати г. митрополиту, те смо је, да би смо је спасли, морали удати 
овде у Приштини за једног младиhа Србина. Сад он узнемирава по
родицу пок. Марка претњама да ће ~их 1Побити и, да би му Зар те 
претње биле од утицаја, непрестано се виђа по кукурузима око Ча
главице. Услед овоги нико из куће пок. Марка не сме у поље на рад, 
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нити се пак сме ко да прими да служи у овој кући. Један је Србин 

познао и у 'поверењу ~ из страха од арбанаIПке освете ~ признао 

попу Кости из Грачанице, да су у убијству пок. Марка1 поред овога 
пољака, као помоћници Дим Бурјана, учествовали и пољаци села 
Преоца и Добрева, те се по овоме може закључити о природи задатка 
који је овим пољацима намењен и о несрећама које нaIII народ трпи 
од оваких "чувара". 

Зака Вучиh, ruз Гуштерице, жалио ми се, како .му је од неко~ 
времена наврзао Арбанас Сејдија, сада чифчија .муфтијии '(ЈЈ Слови
њу, претеhи .му· да he ia убити, ако .му не плати ·10 лира. Интере
сантан је за карактеристику овд. односа. Повод за овај захтев 'Сејдин: 
Кад је пре две - три године Зака имао у својој кући свадбу окwне 
се једном Србину пуIПка и лако рани Бајрама, брата Сејдијина. Тај 
је Србин морао је за то платити Бајраму 15 лира и засејати једну 
њиву. Мало је то после било Бајраму, него је тражио и од Заке, као 
домаћина, 10 лира, које му овај није 'хтео дати. Вајра.м се после 
тоzа доселио у Приштииу, а брат му Сејдија отишао у Словиње, као 
чифчија иа зе.мљи приштевско~ муфтије и, ocehajyhи се зар јак 
ње~овом заштитом, сад се :ои натурио на врат 'Несреh'Ном За-ки, који 
не зна шта да ради. 

Колашин, који се до скоро држао релативно доста добро, ;почео 
је од скора трпити од ~л.оба. арбанашких зликоваца.. Арбанаси Салко 
и Каро ударил.и :су ~лабе: Арсенију Михаиловићу, кнезу Бубском 
10 лира, некоме Танаску из Виктојевића такође 10 лира, Анђелку 
Вукомановићу из Вукосављевића уграбили дете и вра·гили му га тек 
поIПто га је отац откупио са 12 лира, Ивану из Драјиновића отерали 
3 вола, а ПериIПу из Лукова пребили на мртво име. 

Сајдија Зеhировић из Чабре узео Ракићу из Леденика 200 гpoIIIa, 
неком Миленку из истог села 1 лиру а Анђелку из Момља ·6 коза. 

16. ов. м. напали су Арнаути из села Чабре, њих 23, на кућу 
Радована Велимировића из села Угљара у КолаIПину и тражили му 
сина Јанићија да убију. Не нашавши му сина, кућу су палили, жене 
и децу мучили и распудили, а 'Радована пушкама и дрвећем на 
мртво испребијали. Млађега су '-м.у сина гађали те је на њега пукло 
више од 20 пушака. И 'поред свега овога ови јадници овде немају 
станка, јер их опет чепкају Чабрани да их поубијају. Вођ је ових 
бунтовника Бајрам Таировић а главни помагачи: Ајдар Феризовић, 
Ајет Бековић и Сејдија Зеhировиh и још неки. 

О стању у осталим крајевима Старе Србије имаћу част послати 
вам нарочити извештај идуhом поштом. 

Примите, господине министре председниче, уверење о мом нај
одличнијем поштовању. 

Консул, 
Све1'. Ст. Симић. 
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Краљевски српски Консулат 
Приштина 
Пов. N2 316. У Приштини, 25. августа 1899. године 

Господину 
Господину др Владану Ђорђевићу, председнику 
Министарског савета, министру иностраних дела, 

итд. итд. - Ниш 

Господине министре председниче, 

У допуну своме извештају Пов. бр. 315. о стању на Косову и у 
Морави qаст ми је саопштити вам неколико података, на основу којих 
се може створити слика и о стању у Призренском и Пећском санџаку. 

Призрен је на :челу покрета против валије, тамо он отима све 
више маха. Незадовољни што им прве жалбе нису у Цариграду нашле 
одзива, вође арбанашке из Призрена, Љуме и Ђакова не престају 
тражити начина, како да поколебају положај валијин. У суботу 21. 
ов. месеца скупили су ·се сви прваци из Призренског санџака на збор 
који је држан у једној од џамија призренских. Шта су тамо већали, 
не зна се, али се, по ономе што се после збора догодило, видело шта 
су доконали. Са збора је пошла у хућумат једна депутација, чији су 
чланови после кратког времена отишли на телеграф. Противно дота
дашњем обичају да телали најпре обзнане народу зашто се чаршија 
затвара, овога пута су заптије, чим су чланови ове депутације отишли 
на телеграф, дали миг, и чаршија је одмах сва затворена. Једино је 
пекарима допуштено продавати хлеб, а све остале радње, и хришћан
ске и мухамеданске, затворене су. Једног Турчина који се усудио 
држати отворен дућан, казнили су одмах са 20 лира. И ако су непре
стано на телеграфу, до недеље у вече није им стигло никакав одговор 
из Цариграда. Ни наши ни простији мухамеданци не знају шта су у 
џамији прваци радили. Главно је, да је цео овај покрет, који се на 

овакав начин манифестује, управљен против ваАије Хафус паше. 
Тај покрет, као што сам имао част известити вас, шири се све више. 
Меии се 'Чиии да не ~решим, што држим да је Аишеи искреиих по
буда, израз аиархи'Чно~ стања, у ко.ме ;сваки иоле у~Аедиији Арбаиас 
oceha да .може и да је вре.ме и сам да по'Чие теhи бо~атство и у~лед 
оии.м 1срестви.ма и 'На'Чини.ма, који.ма [се даиас служе Мула Зеке~ у 
Пеhи, .1t~уфтија и Сулеј.маи паша у Приштиии. Ови су данас силни 
бо~аство.м, до које~а су дошли ~лобеhи иајбезо'Чнији.м средствима и 
Србе и - државну касу. По.моhу ње~а оии и.мају иа'Чииа да обезбеде 
себи поверење ЈиАдиза. И оии су тим поверењем јаки, иuа'Че nити би 
оnи .мо~.л,и радити ово што раде, иити би и.м в.л,аст у тим радња.ма 
с.ме.л,а иhи 'На руку, као што то даиас 'Чи'Ни. Валија, Хафис паша, у 
целом своме раду у овом делу вилајета наслања се на ове људе. 
Они :су паше, :а он је субаша, који мимо њих и против њих ништа 
нити је смео, нити сме да покушава. До очигледности је поучан зато 
пример његово тромесечно бав<ч:ење у Пеhи, о којем сте имали моје 
опширне извештаје. 

Муда Зека, овдашњи .муфтија, Су.л,еј.маn паша и ситиији, њи.мс~ 
сли'Чни, али зато и опс~кији зулу.мћари криви су што је стање у 
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Ст. Србији постало за Србе у толикој .мери пес'Н.осио, да им у овим 
страпа.ма у дапашњи.м прилика.ма пе.ма опстанка. А баш ове људе и, 
по.моhу њих и за њихов рачуп, ове прилике подржава Хафус паща, 
вап сваке је сумње, по ипструки,ија.ма из Цари~рада. Ударајући, из 
себичпих рачуиа и побуда, па Хафус пащу, вође ово~ покрета, преко 
ње-~а, подривају оспове опој политици које се Турци држе пре.ма 
Срби.ма па Косову и којој 1је задатак - да их па юво.м класичном 
зе.мљишту пе.ма, да их ту за.ме'Не дивљи Арбапаси. 

То је, господине министре председниче, био главни разлог што 
сам се усудио извештавајући вас синоћ депешом о затварању чаршије 
у Призрену, дати израза својем уверењу, да је погрешно што наша 
штампа узима у заштиту Хафус пашу. Брапеhи Хафус пашу, паша 
штампа не са.мо щто слави основаност наших рекла.маи,ија поводом 
ово-~ анарХU'Ч'Н.О~ .стања у Ст. Србији који.ма та.ман у прило~ иду ове 
оптужбе арбанаских првака, ne-io још брани, посредно, ово даиашње 
стање, за које је, по општем уверењу свих Срба, крив валија зато 
што се у сво.ме раду \Ослања на Мула Зеку и прищтевскщ .муфтију. 
Кад, би са.мо бщ дао да щ .м,щспу. Ма који дру~и да дође, ако пе буде 
бољи, ие .може бити ~ори. Тако говоре сви Срби, то је њихово опште 
уверење, и наша штампа чини рђаву услугу општој ствари, кад рад 
таквог човека узима у заштиту. Успеју ли вође овог покрета уздр
мати положај валијин, и за наше људе и за наше будуће радње, ко
јима будемо покушавали да им живот олакшамо, то може бити само 
од користи, а никако од штете. 

Има ли у целом овом покрету подст·ицRја од стране аустријског 
консула л колико, то се не може поуздано да оцени, али, ако га има. 

једини му смер може бити, не толико да се смени валија, колико да 
се изазову неред и забуна. Против сваког валије, ако им не буде 
послушно оруђе, они ће радити из простога разлога што им интере

сима годи стање у коме је углед и ауторитет власти сведен на нулу. 

На.ма је, иа против, и'Н.терес .да се овде успостави ред уздизањем 
у~леда власти, која би била у стању стати на пут необузданости 
Арбанаса. Хафус паша, повлађујуhи прваци.ма арбанашким, као што 
су Му.ља Зека и .муфтија, подржава стање, у којему је влст пишта, а 
арбанаски зликовци све. Штету од то~а стања трпе Срби, и за то се 
опи радују .мо~уhности, да се овај валија уклони. Xohe ли дру~и бити 
бољи, то је под питање.м, али да не .може бити ~ори, то је ван спора. 

Овог часа добих из Феризовић.а извештај, да је чаршија тамо 
тек прекјуче, понедеоник, отворена, пошто је мутесариф, који је јуче 
возом отишао у Цариград, кренуо из Призрена. Телеграфски је тра
жено из Јилдиза, да Арбанаси пошљу 15 својих првака у Цариград 
и то: 3 из Призрена, 7 из Љуме и 5 из Подримља, али ови fitfcy 
смели или нису хтели тамо ићи, него је отишао сам мутесариф. '!ује 
се да ће за Призрен поћи ових дана војска, што би значило, да се 
Јилдиз не мисли одазвати жељама првака овог покрета. 

Да је валија, напустивши Пећ, оставио тамо стање горе од с~ога 
које је затекао, могли сте се уверити из свију мојих извештэЈ~ о 
тамошњим пословима а нарочито из оних о судбини погорелаца" :t3е
рићана, чије је преставнике, кад су му се јављали на жалf: у 
Скопљу, и ако се за њих заузимао и руски консул, с.тражарно · ро-
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терао до Митровице, а одатле су пуштени на слободу, те се сад, 
бедници, из страха од освете Фетаховиhа крију тако, да ·се не ,може 
да зна ни где су. У Пећи и целом том санџаку права је анархија. 
Зликовци чине што хоће, а никога нема да им злим делима стане 
на пут. Сад се у вароши истиче као страшило од зликоваца неки 
Адем Зајим, чији је отац јузбаша заптијски у Н. Пазару. На Прео
бражење је напао Глигорија Петровића, механџију и отео му 18 бе
лих меџидија. Досада га је нападао и тукао 4 пута и оглобио га 
више од 6.000 гроша. Неколико дана после тога, 21. у вече, напао је 
у пекарници некога Живка Жуњу, Ристу Тимотијевића, бакалина, и 
отео му кесу у којој је било преко 1.700 гроша. Држећи запет ре
волвер, уперен у његова прса, пошто му је паре узео, рекао му је: 
"Ако се ово -чује, ~лаву hy ти v,зести". 

За сва ова зла његова зна власт, али се свему чини невешта. 
По сели.ма је још iope. Срба је ~отово иестало, и ово што се jow. 

задржало, једва траје даие у иајцрњој сиротињи, те су сад, ие.мајуhи 
њих да иападају, отпо-чели из.међу себе да се кољу. У селу Јошаиици, 
два и по сата ·далеко од Деви-ча, иа путу за Пеh, -непрестаио се 
тук.у два фиса Бериши и Хоти. Овакве су борбе врло -честе и оие су 
иајочимедније последица аиархије, која је у том крају. 

У Ораховцу, где је некад било врло много Срба, стањ~ је тако 
несносно услед ове анархије, да је Србима постало готово немогуће 
тамо опстати. Сви се селе у Призрен и друга места, или беже у Ср
бију, тако да ће их, ако још за мало још потраје, из Ораховца са 
свим нестати. Без икаква повода арбанаски су поглавари наредили 
те се 21 јула разрушила кућа Пере и Стевана Симића, па им је то 
мало него траже, пошто су се ови некуд склонили, да одавде про

терају и њихове рођаке Луку и Мицу. Неки Мета Шех Ајдаровиh 
хтео је да убије овога Мицу на сред чаршије, а неки Махмут Хаџи 
Јашиh га је на мртво име истукао. Решид Усиh и синови му затво· 
рили су Благоја Миленковића и браћу му и хоће да их побију. Кад 
се Благоје жалио поглаварима арбанаским, које су чланови исљахата, 
ови се на жалбу му нису хтели ни осврнути, него јавно говоре, како 
је суд за Турке, а не и за Власе (Србе). 

Од силних кулука - а нико од њих није слободан - не може 
да се живи. "По целом се Подри.мљу к.уљу-чи, краде, паљи, убија, као 
да је ово iopa Ро.манија, а ие царск.а зе.мља. 1Кад је већ, иастаљо за 
нас последње вре.ме, бар да и.ма.мо оружја и .муииција, да ие ~ине.мо 
без за.мене, па куд пук.ло!" - Так.о завршује свој извештај .мој по
вереник.. 

По ономе што овде сазнајем, ни у Н. пазарском санџаку стање 
није боље, али о томе свакојако имате извештаје од наших цариника 
са Рашке и Јавора. 

Примите, господине министре председниче, уверење о мом нај
одличнијем поштовању. 
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Краљевско српски Консулат 
Приштина 
Пов. N!! 317, У Приштини, 25. авгус•1·а 1899. године 

Господину 
Господину др Владану Ђорђевићу, председнику 
Министарског савета, министру иностраних дела, 

итд. итд. - Ниш 

Господине министре председниче, 

По појавама, које су последњих дана стале избијати на видик, 
као да наш народ иде ове јесени на сусрет зулумима, горим од оних, 
који су Краљевску владу потстакли да прошле године крене онако 
живо пwгање о патњама којима су изложени Срби на Косову. 

У допуну података, које сам имао tiacт саопштити вам у изве
штају Пов. бр. 315. о стању на Косову v. ci -зулумима Дим Бурјана, 
којега штити овд. муфтија, слободан сам упознати вас са најновијим 
му неделима. 

Јуче ми је, плачући и у очајању, долазила удова поч. Марка 
Станковића из Чаглавице и јадала се, како је Дим Бурјан долазио 
у село Преоце, и отуда јој по једном сељаку послао поруку, да му 
одмах пошље 24 дуката иначе, претио је, све he их побити и цело 
им имање попадити, да му ни трага не остане. Немајући пара, јадница 
је дошла мени да се жали и за савет пита. Уупутио сам је да се 
жали мутесарифу, код којега је затекла и муфтију. Мутесариф јој 
је на жалбу одговорио да се не плаши, да се врати кући у село, а 
он ће предузети што треба да се заштити она и њен дом. Муфтија 
јој је, на против, говорио, како има свакојаких људи и међу Турцима 
и како их они не могу све похватати, него нека се чува како зна. 

Кад муфтија овако говори, с колико се поуздања јадница сме осло
нити на уверавања мутесарифа, кад цео свет иа Косову зиа, да је 
Ди.м, Бурјаи штић.еиик .м,уфтијии, да "И ;је ои целе .зи.ме чувао иа сво
јим, појата.ма у Словињу, да ia је 'Често ~при.мао у своме стаиу у ва
роши, да :му је, јед'Но.м речју, Ди.м Бурјаи оруђе за извођење пакле
них .му на.мера и плаиова. 

Јуче nа'К, 1;!4. rна 2 сата пред зору, исти је Дим Бурјаи дошао у 
село Бабљак и иајпре запалио сто~ сена, а затим сиопље жита Сте
ваиу Миловановић.у, кад је овај то опазио, полетео је да гаси ватру 
са још неколико сељана, вољних да му притекну у помоћ, али их је 
Дим Бурјан с друштвом дочекао плотуном из пушака, те се кукавци 
нису смели маhи, него су својим очима морали гледати, како им ватра 
имање прождире. Док је ватра горела, Дим Бурјан се није мицао из 
заседе, непрсетано добацујући псовке и претње сељацимэ. и чаушу 
заптијском, који је тога дана пијанчио у оближњем селу Бабуши 
и у Бабаљаку, на позив сељана који су приметили тамо ватру, стигао 
кад је било доцкан. Сиромах Стеван, веле, да је од муке и жалости 
померио памећу. Није му ни могло бити лако, изгорело му је 2.000 
снопова жита и остао је да, без хране, дочекује зиму. 

Зашто се и по чијем упуству иаврзао Дим Бурјаи баш иа се.ља 
Баб.љак и Бабушу .. м,оже се ,доста lпоуздаио закључити по фа-кту, да 
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сељани ова два села нису чифчије, не~о и.мају своју зе.мљу, коју би 
заштитни-к љу, овд . .муфтија, рад био .ма.ља по .мало притиснути, -као 
што је толи-ке дру~е притиснуо. 

Против ово~а Ди.м Бурјана власт не предузима ништа или, и ако 
што предузме, то обично бива са.мо ради :фор.ме, после ка-кво~ ње~ово~ 
вehei злочина. Иначе трпи и hути. 

Да бих овом свету помогао, решио сам се сам да предузмем 
нешто, не бих ли успео да се овом зликовцу онемогући да и даље 
овако ради, потпуно уверен, да ће те ми, ако се успе, трошкове при
знати. 

Примите, господине министре председниче. уверење о мом нај
одличнијем поштовању. 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 

Пов. NQ 318. У Приштини, 25. августа 189Р године 

Господину 
Господину др Владану Ђорђевићу, председнику 
Министарског савета, министру иностраних дела 

итд. итд. - Ниш 

Господине министре председниче, 

У свези извештаја Пов. бр. 316. част ми је доставити вам, по 
накнадним обавештењима, која сам мало час добио, да је и у самој 
вароши Пећи стање врло озбиљно. Међу тамошњим Арбанасима је 
велика напетост, која се све више заоштравала, док се 19. ов. м. није 
десио догађај, који је озбиљно узбунио чак и Цариград. 

Ја сам вам у поменутом свом извештају саопштио био, шта ми 
је казивао Алил паша Ризванбеговић, кад сам га посетио био у селу 
Прилужију. Догађај, ради којега му је валија телеграфски ;~епору
чивао да иде у Пећ, рекао је овако: 

У Пећи се, као што вам је познато из мојих извештаја, истичу 
у последње време као нај~ори зуЈ~у.мhари Ибраим Мех.мед Реџић. и 
Аде.м Заи.м, који су један с другим, сигурно због пљачкања, у завади. 
19. кад су uзЈ~азили из хуhу.мата, ~де су .м,утесарифу, честитали дан 
Султанова ступња иа престо, Аде.м из револвера убије Мех.меда, и 
оида ;се изроди ~ужва, услед '/Соје су чланови обе породице затворени 
у своји.м -куЈ~а.ма, јер се пJiaw.e једни дру~их. Убијени је Ру~овац, а 
убилац П еhанац, и сад се, веле, цело Ру~ово ,диzло на П eh. На Pyioвv,e 
се до сад 'Наслањао MyJia Зека, а Пеhанци траже заштите у ЗејнеЈ~ 
бе~у Мах.мудбе~овиhу. Moiyhuocт је озбиљно~ сукоба, и с то~а је вa
JiUja више пута теле~рафисао Алил-паши Мах.мудбе~овиhу да иде у 
Пеh, а прекјуче .му је у вече дошЈ~а депеша 'Ча'К из Цари~рада. Њој 
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се .морао покорити и jy"ie је у пратњи суварија и '(Заптија отишао 
у Пеh. Xo'he ли успети да сукоб израв-на, у питању је. ,Алил паша је 
против-ник Мула Зеке, али -није са.мо то своје пепријатељство отворепо 
истицао. Moiyhnocт је да се услед ово~ сукоба по-ново отпочне из.међу 
Мула Зеке и Мах.мудбе~овиhа, стара борба о првенство. Победе ли 
ови дру~и, за -наше he људе бити добро, јер су Мах.мудбе~ови'hи, 
који доводе своје порекло од Иван-бе~а Црпојевиhа, пријатељи Срба. 

Према свима овим догађајима који овако изненадно избијају на 
видик, морамо бити на опрези. Можда не би било неумесно учинити 
Порти преставку, да Србија не може бити равнодушан посматрач, 
ако би овакви догађаји повели - а то може бити - последицама, 
које би још више отежале и онако тежак положај Срба у овим 
странама. 

Примите, господине министре председниче, уверење о мом нај
одличнијем поштовању. 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 

Консул, 
Свет. Ст. Си.ми'h 

Пов. NQ 323 У Приштини, 27. августа 1899. године 

Господину 
Господину др Владану Ђорђевићу, председнику 
Министарског савета 

Господине министре председниче, 

Сутра дан пошто сте ми изволели испратити депешу који сам 
јуче примио имали сте моје извештаје Пов. бр. 316. и 318. о стању 
арбапаско~ п01~рета у Призрену и у Пе'hи. У оном првом сам се наро
чито старао образложити вам, зашто мислим да је наша штампа на 
погрешном путу, што онако ватрено брани валију Хафус пашу, који 
ничим није заслужио наше симпатије. 

До данас немам никаквих нових података о овом покрету, али 
у извештају који сам јуче добио од мога повереника из Призрена 
има доста појединости које, као карактеристичне за ситуацију и цео 
овај покрет, заслужују да се имају на уму. 

"Пред мрак, око 7-8 ч. заорили су се - пише ми мој повереник 
- кроз град гласови: "Капак дуhанлар, (затварај дуhапе). Свима је 
обвладао страх, јер се очекивао, због раније запетости, напад Ђа
коваца, па су сви претпостављали да је већ Хапибал апте портас. 
Међутим, то је била само видна манифестација незадовољства, које 
је и изазвало овај покрет против валије. Познати захтев да се валија 
уклони требало је истаћи с већом енергијом, а то се учинило затва
рањем чаршије. С почетка је у граду владао паничан страх, али се 
доцније мало прибрали, кад су видели да су то само демонстрације. 
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Турци се више nJiaшe, neio .1iu наши, пЈ~аше се да Ђаковци пе 
ударе с једпе а ваЈ~ија с војско.м с дру~е страпе. У то.м би СЈ~учају 
био у великој опаспости Призреп, који и.ма уза се Љу.му и Подри.мље. 
Радило се да и други крајеви пристану уз покрет, и прете да ће се 
бунити све дотле, док им се захтеви не испуне. Јаке су агитације 
против валије у Пеhи и Ђаковици. Карактеристично је да су против 
ово~а покрета са.мо позпати зликовци и Србождери, као што су Реџеп 
aia и Шабап Мица. Први је један прост букач, по хришћане опак 
зликовац, неписмен, слабог стања, а великог угледа у Љуми. Кад је 
наређено да се затварају дућани, он се опирао, али је опет морао 
сили попустити и побећи у Срецку жупу. Он је почео купити по 
варошv.: потписе за валију, а уз а њ и Шабан Мица, али сад ни један 

Девојке из Гљилана 
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не сме у Призрен, јер су много јачи они који су против валије. Око 
1500 оружаних Лумљана посели су хућумат и телеграф и под њихо
вом заштитом правака су наставили раније прекинуте преговоре с 
Портом. 

"Држање мутесарифа је наређено. Пре је изгледало као да је уз 
покрет, али Арбанаси који и иначе слабо верују преставницима вла
сти, не верују много ни њему. Позван је у Цариград (већ је и оти
шао), а чује се да су премештени и он и .муасебеџија. 

"Покретачи су целе ове узбуне људи, који се рачунају у подмит
љиве и непоуздане". 

Толико мој извештач о стању у Призрену. 
Кад се отпочела ова де.мопстрација против валије, из Призрепа 

су у то.м извештени и овд. прваци и позвани су да се придруже по
крету. И ако овде и.ма сил'На струја против валије, ипак се позиву 
пису одазвали, јер су против покрета, а за валију, овд . .лtуфтија и 
Сулеј.мап паша. Пре 'Неколико вечери био 'је ск,уп свих овд. хоџа и 
првака у куhи .муфтији'Ној. На ок,упу их је било преко 150 и та.мо 
су остали до после по-ноhи. На то.лt је скупу реше'Но да rюдржавају 
валију. И ,у Пеhи уз валију је Мула Зе1-са, а против ње~а остали, али 
ови још пе смеју да то отворено изјаве, као што чине Призренци. 

Кад погледам, размишљајући о овом покрету, који су уз валију, 
а каквим се побудама руководе они који су против њега, све се више 
уверавам, да сам му значење тачно обележио у своме извештају 
Пов. бр. 316. 

Примите, господине министре председниче, уверење о мом нај
одличнијем поштовању. 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 

Пов. N\! 328. -У Приштини, 1. септембра 1899. године 

Господину 
Господину др Владану Ђорђевићу, председнику Министар
ског савета, министру иностраних дела, итд. итд. - Ниш 

Господине министре председниче, 

Као што сте се из мојих последњих извештаја могли уверити, у 
данас, из свих крајева овога дела Косовског вилајета стижу жалбе 
наших људи, којима ни живот ни имање нису ван опасности од зли
коваца арбанашких. Власт пак, потпуно зависна од првака арбанаш
ких, који ове зликовце штите, немоћна да им злим делима стане 
на пут, не предузима ништа или ако се и осмели што предузети, то 

су палијативе, које још више убијају у народу поуздање у њему 
заштитну моh, те се све више подаје искушењу да злом стању своме 
потражи излаза - бе~ством у Србију. 1 
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Да бих нашим људи.ма п01<:азао своју ~отовост да се за њихову 
ствар заузмем, а турским власти.ма и Арбанаси.ма - да -нисам рав-но
душаи посматрач ових зулу.ма, решио са.м се био отиhи од Скоп.ља 
и преставити валији, као врховном преставнику власти, бедну слику 
стања у ко.ме се палазе Срби у овим крајеви.ма ње~ова вилајета, 
захтевати од ње~а одсудпије ,мере за заштиту Срба од .арбанаских 
зуду.ма. Да би .ми ово заузимање било од јаче~ утицаја, упутио са.м 
дап пре по~орелце из села Бабљака (Пов. бр.) да се жале валији на 
Дим Бурјана и да му у жалби нарочито нагласе да овај зликовац 
може да чини толика недела само зато што га чува и штити при

штевски муфтија, који би рад био нагнати их да напусте своју земљу, 
како би је он потом притиснуо. Бабљичани су стигли у Скопље истог 
дана кад и ја, и с тога се нисам тога дана, у суботу, хтео јављати 
валији, него сам пустио да пре мене њему оду са жалбом ови по
горелци. 

Кад сам сутра дан ушао у канцеларију валијину, приметио сам 
одмах, и ако се он старао да то прикрије, да му моја похода није 
била пријатна. Старао се да разговор задржи на предметима, који су 
за мене, у онај мах, били равнодушни, да ми прича детаље о кума
новском догађају, како би ми њиме доказао своје пријатељство према 
Србима и т.д. Предвиђајући шта хоће да постигне, ја сам му изјавио 
да не могу држање турских власти у кумановском питању да сма

трам као израз њихова пријатељства према нама из простог разлога, 

што се решење тога питања, у коме смо се ми показали до краја 
попустљиви, не би могло отезати већ три године, кад би турске вла
сти радиле, не оно на шта их упућују осећања пријатељства, него оно 

што им, у овом питању, налажу њихове дужности и њихови инте

реси. "У осталом кумановско питање - додадох, да бих ухватио везу 
с оним о че.му са.м хтео ~оворити - није тако за.машна~ значаја за 

нас, као питање о положају Срба у Ст. Србији, који.ма је, у данаш
њим прилика.ма, ':Немо~уhан опстана:к у овим крајеви.ма. Озбиљни.м. 
реформа.ма, који.ма бисте узди~ли у~лед власти и, 1ослабили све.моћ. 
дивљих Арбанаса и изједначили све пред зако"Но.м, треба да 'Нам дате 
доказа о сво.ме пријатељству (у толико више и пре, што :вас 1-1.а то 
упуhују и добро схваhе"Ни интереси ваше -царевине. А ви не ,са.мо што 
бежите од оваких рефорама, 1-1.eio не обраhате пажњу 'Ни 'Н.а .мно~о 
сuт"Нија питања, која све скупа, 'Нереше'На, стварају у овим крајеви.ма 
јед'Но ,стање, поје 'Не са.мо убистве'Но ути't/,е 'На Србе, 'Не~о је врло 
штет'Но и по .материјал'Не иптересе и по политички у~лед :ваше 
државе". 

У ово неколико речи сам обележио био валиј и предмет разго
вора, који сам са њим имао да водим. Он га је морао прихватити, 
одричући да постоје факта, која сам наводио у потврду горњим ми
слима. Нису ми оскудевали примери, чија је очигледност приморала 
валију да призна, да је доиста у овим крајевима стање рђаво услед 
необузданости Арбанаса и да имам права што се жалим. Молио .ме 
је да верујем, како he се ускоро по't/,ети рад 'На ~е'НераЛ'НО.М побољ
шању - ово су ње~ове речи - стања у Старој Србији и како то 
"Нису са.мо об.ма"Нљиве 'Наде, "Не~о озбиљне на.мере и nЈ1.анови, .Јер и 
са.ми. увиђају да овако како је данас нева.ља. 
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На ову сам му молбу одговорио изјавом, да ми одавно слушамо 
обећања о поправци, али никад не можемо да дочекамо њихово оства
рење, да сам ја исто ово обећање чуо из уста самог валије пре ње
гова поласка у Пећ, па сам, на жалост, после видео, по начину како 
је он вршио своју мисију у Пећи, да се таквим обећањима не мо
жемо више задовољавати, јер их не видимо поткрепљена стварним 
делима. Изложио сам му укратко, шта је радио у Пећи и, критику
јући његово држање према Мула Зеки, нарочито сам се задржао на 
догађају у Верићу и затим му побројао најмаркантю.ја зла. која су, 
после тога, почела избијати на видик као сведоџба, да је он оставио 
у овим странама стање горе од онога које је затекао. Примерима, који 

су производ овог погоршаног стања, објаснио сам му да је данашњи 
покрет међу Арбанасима, природна последица политике Турске према 

" Арбанасима и његова рада који је он рад био довести у склад са том 
политиком. "Та је по.литика дове.ла дапас дот.ле, да сте ви, као 
врховни преставник царске власти у вилајету, везапих руку да ура
дите ,што вам је дужпост, јер вам у то.ме с.метају .муфтије приштев
ски, Му.ла Зека пеhски и њи.ма с.ЛU'Ч,'НU з.љиковци, '!.(,ија је pe'L(, старија 
и воља ja'L(,a од ваше." 

Валију је, видео сам, ова отвореност дирала, али ја нисам држао 
да је потребно да ублажујем речи, које се потврђују тако суровим 
примерима, каквих сам ја имао у изобиљу, да га, при првом поку
шају да се брани, ставши у положај лажљивца. Морао је да слуша, 
да признаје и да обећава, а да би му лакше било од обећања прећи на 
дела, ја сам му правио мостове указујући му питања, која би он 
могао решити, не питајући за упуства Цариград. Једно је од тих пи
тања било питање о Дим Бурјану (а ја нисам скривао да знам, како 
њега штити приштински муфтија, ~ер му служи као оруђе за изво
ђење паклених му планова против Срба), а друго питање о доврша
вању једне зграде за госте у манастиру Грачаници. 

Ва.љија .ми је обеhао предузети пајстрожије .лtере да се Дим Бур
јап ухвати, а.љи је изјављивао како сумња iда њеzа '!.(,ува муфтија. 
Кад сам му ја отворепо изјавио да hy се постарати да 'гд ухватим 
сам, ако 'ia ие ухвати турска власт, ва.љија се тр~ао и стао .лtе мо.лити 
да му потајно ;упутим то~а човека који се подухватио да то уради, 
обеhавајуhи .лtу дати 50 .лира. Разуме се да му се молби нисам одазвао, 
одбивши га алузијама, по којима је познао да му не верујем. 

За грачаничку је ствар преда мном написао за Цариград депешу, 
којом је молио за што скорије решење у смислу његова извештаја. 

"Ето, сад можете и ви писати Посланству да се за ову ствар 
заузме" - рече ми, предајући депешу чиновнику. 

"За ово питање нисам хтео, одговорих му досад да ангажујем 
интервенцију ни министарства ни посланства, јер сам држао да ње
гово решење зависи од ваше добре воље и увиђавности. По вашем 
досадашњем држању почео сам да сумњам да и ви, као валија, не 
зазирете од муфтије, због чије је тврдоглавости, без невоље, и итво
рено ово питање. И ја сад хоћу по његову решењу да се уверим, 
да ли ми је основана сумња, да је муфтија јачи и од вас. То ми је 
потребно да знам ради мога будућега држања и зато ћу чекати од
говор за 10 дана, а после ћу гледати шта hy". 
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Пошто сам овога пута први пут имао прилике да разговарам с 
:валијом од како се вратио из Пећи, где је говорио нашим људима, 
како сам ја рђав човек и како радим да доведем овамо Србију -
држао сам да је потребно да му, на растанку, потсетивши га на то, 
учиним ову изјаву: 

"Не ради.м ја, екселепцијо, да доведем ова.мо Србију, пе~о се 
свима сила.ма сатаром да 'Се ова.мо уведе ред како би стра'Н свет и.мао 
што .мање прилике да се бави о до~ађаји.ма, као што су опи у Пеhи, 
Вериhу, Митровици, Ча~лавици. Тај се ред .може увести са.мо тако, 
ако се поди~пе опао у~лед власти и етапе на пут rнеобузданости див· 
љих Арбанаса. Да се такав ред :уведе у ове страпе, интерес ,је и 
Србије, која више воле видети као ~осподаре вас не~о оне 'Који се 
башкаре у Плевљу, :Прибоју и Пријепољу и, бацајуhи по~леде па 
Митровицу, стварају ове покрете .међу Арбанаси.ма; и Турске, која 
he на крају крајева, повуhи сву штету од последица овако~ стања. 
А то he бити у исто вре.ме и паша штета. Заједиички fнас интереси 
~оне да ради.мо да се у ови.м страна.ма створи :стање, које пеhе давати 
повода, да се о !њи.ма по злу ~овори. Ја на 'томе радим и жао ми 
је што не видим да и ви, у свом и личном и општем интересу, то 
радите. Ми можемо бити најбољи пријатељи, ако то желимо, није 
то кривица до мене. Ја чиним само своју дужност". 

Валија ме је, пошто смо све ово говорили стојећи, стискајући 
ми руку, уверавао, како и сам дели ове мисли, како је било погре
шака, али ће се он старати да их више не буде, како ће у најско
ријем времену доћи на дуже време у Приштину ради извођења оних 
мера, које се тичу обећаног генералног побољшања. 

Разговор је трајао више од сахата. Хоће ли валија што преду
зети да испуни што је обећао, не знам, али ја ћу се старати да изве
дем што сам намислио, не бих ли овај народ ослободио зулума Дим 
- Бурјанових. 

Примите, господине министре председниче, уверење о мом нај-
одличнијем поштовању. 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 

Консул, 
Свет. Ст. Си.ми'h 

Пов. N2 329. У Приштини, 3. септембра 1899. године 

Господину 
Господину др Владану Ђорђевићу, председнику Министар
ског савета, министру иностраних дела - Ниш 

Господине министре председниче, 

Узрујаност међу Арбанасима, која је израз њихова незадовољ
ства са управом Хафус паше, никако да се стиша, него, на против, 
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све више отима маха. У Призрену се још није повратио .мир. Ору
жани Лу.мљани и Подри.мци непреста'Но се у 'ње.му налазе и отворено 
прете, остављајуhи рок" до 'Које~а he ,'1(,екати да и.м се захтев задо
вољи. У Призрену зачет покрет дохватио је 'Најпре Ђаково и Пећ, 
а сад је обухватио ~отава сав део К:осовско~ вилајета с ове стране 
Шаре и К:арада~а. До скора .мир'Ни, сад 1су се почели подавати тој 
општој узрујаности и Арбанаси у Митровици и Вучитрну. Та.мо се 
oceha против овд . .муфтије 1и Сулеј.мд'Н паше јака струја, која се .лtа
'Нифестује у тежњи да се одвоје од приштевс'Ко~ са'Нџака и Митр:Ј
вица прида Ново-пазарском а Вучитр'Н Пеhско.м. За све 'Несрећ.е 'Које 
их сналазе окривљују муфтију и Сулеј.лtа'Н-пашу, који су се, захва
љујуhи повлађивању од стра'Не валије, iтоли'Ко осилили да су постали 
тешки ч,ак и своји.лtа. !А ,како је то о'Нда бед'Ни.м Срби.1tа! 

И Приштина као да је почела од неколико дана да се отреса ове 
-равнодушности. Најпре су држани у кући овд. муфтије зборови, на 
.којима се говорило о држању које треба да заузму према овом по
крету и о помоћи коју треба да укажу, у овој невољи валији Хафус
-паши. Али су сад почели дизати главу и противници муфтије и Су
лејман паше, а њих има доста и у самој Приштини. Јутроо сазнадох 
да су ноћас купљени међу Турцима и Арбанасима потписи на неком 
акту, у коме се они одричу солидарности са овд. муфтијом и Сулеј
ман пашом и изјављују да су вољни покоравати се власти и да нема 
потребе да се одавде уклања мутесарифлук. 

Ова 'узруја'Ност, 'Која је сад већ општа, производ је анархије, 
која влада у ови.м, страна.ма. По појава.ма, у којима се .манифестује, 
још се 'Не .мо~у јасно да уоче тежње Арбанаса. :по оно.ме што се сад 
види, јасно је са.мо - одсуство јединства. Сва'Ки крај те~ли 'Нд своју 
страну. Призре'Нци се жале 'На валију и траже да 'се оцепе од вила
јата; Вучитрнцима и Митровчанима 'Нису у во.љи овд. .л~уфтија и 
Сулеј.ман паша ји траже да се оцепе од ово~ са'Нџака; Пеhанци, п')
дељени у присталице Мула Зеке .и Махмудбе~овиhа, не знају шта 
xohe и 'Крве се. Из.међу фиса Бериша и Хота био прави рат. За не
колико дана је избачеио десетииа хиљада .метака, а иико иије ни 
рањеи 'НИ по~инуо. К:ад и.м је 'Нестало .муниције, сит.љи су у Пећ да 
их ~лавари .лtире. 

У Н. Пазару и даље на северу међу Турцима и Арбанасима се 
отворено говори, како he "све до Митровице на пролеће да притисне 
Швабо". 

Цела ова узаврелост није без квасца са стране у односима какви 
су у овим странама, за њу је и сувише погодаба, али је она изазвата 
С'а стране. Опажа се да и г. Пора и г. Рапорт раде врло живо. 
Свршили се цео овај покрет уклањањем валије из Скопља и муфтије 
из Приштине, ми Ћемо моћи бити задовољни, али свакојако треба да 
смо на опрезу и спремни да бранимо своје интересе. 

Примите, господине министре преседниче, уверење о мом нај
одличнијем поштовању. 

Консул, 
Свет. Ст. Симић 
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Краљевско српски Консулат 
Приштина 
Пов. NQ 333. У Приштини, 10. септембра 1899. године 

Господину 
Господину др Владану Ђорђевићу, председнику Министар
ског савета, министру иностраних дела - Ниш 

Господине министре председниче, 

Покрет арбанаски против валије, зачет у Призрену, распростирао 
се поступно, док није захватио све делове Косовског вилајета с ове 
стране illape и Качаника. И ако је одавно започело међу Арбана
сима комешање, као израз незадовољства с валијом, ни до данас још 
се није сталожило. Напротив, ширећи се, оно не губи од своје јачине; 
у последње се време почиње манифестовати, не само у облику прет
ња, него и у догађајима, који нам показују праву слику растројства 
и анархије. 

Из ранијег извештаја (Пов. бр. 318) позната вам је борба, коју 
су водили у Пећској нахији чланови два физа Бериши и Хоти и која 
је трајлла неколико дана, а ни један од учесника, којих је било 
преко хиљаду није погинуо. Сад су им поглавари, пошто су углавили 
примирје, отишЈl,и у Пеh да се та.ли суде. Још овај спор није расправ
љен, а допаде у Приштину глас, да се бију Арбанаси из два обЈ1,ижња 
села Аде и Грабовца. Оба се виде јод брда више Приштине, јер су па 
до.маку Г лободерице, железни'Чка станица за Приштину, па о~ ранци.ма 
Чи'Чавице која деЈl,и Косово од Дренице. Ова два села воде спор више 
вре.мена око .мераје (општинске утрине) која им је за стоку зајед
ничха. У Грабовцу је јака породица Мекиhа, -к:ојој је 'На чеЈl,у 'Неки 
Хаџи Фериз, врЈl,о бо~ат и од утицаја 'Човек, који и.ма јаких веза са 
Арбанаси.ма из Дренице и !Пећске нахије. Адапи се жале да им Хаџи 
Фериз од заједничке утрине пешта за себе преорао n траже да то 
поврати; овај опет тврди да ,је то ње~ово земљиште на које и.ма 
уредне тапије и не попушта. Збо~ ово~а су се више пути и тукли и 
парничиЈl,и у !Приштини код суда, али до изравнања нису .мо~ли до'hи. 
Пре четири дана су се озбиљно закрвиЈ1,и. Адани нападну на Грабо
вац, аЈl,и Хаџи Феризу, осим ње~ових сељана, притехну у по.моћ, и 
Дрени'Чани, и отпочне се пушкарање, у којем су и.м,аЈl,и у'Чеш'hа 'Не
коЈ1,ико стотина ;Арбанаса и које је трајало ~отава два да'На. Обе 
су стране поди~Ј1,е праве шаn'Чеве, иза који пуцају једни па дру~е. 

Слате су заптије, аЈl,и су се морали вратити, јер су им обе стране 

запретиЈ1,е да he их побити, ако се у.мешају. Најзад је ВЈl,аст била 
принуђена да крене из Приштине и Вучитрна војску, која се уЈl,о~о

рила била више српско~ села Јапине Воде. Кад су видеЈl,и око 500 
војника и до 80 заптија и суварија, који lcy запретили напасти их и 
оба села попалити, ако се не с.мире, зараћене су стране попустиЈl,е и 

послале свака своје прваке у Приштину. Сад је привидан мир, али 

су опет ~отави па први ми~ да отпо'Чну пушкарање. У осталом и лако 

иЈ.~ је пушкарати се, кад их то !'Не стаје жртава. И ово~а пута, и ако 
је пушкарање трајаЈl,о два дтш, ни један није ни рањен пи .мртав. 
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Сви су ови сукоби више .карактеристичии за овд. одпосе и .уло~у 
власти, ueio ли што су значајни по својим последица.ма. 

Овај је, осим тога, карактеристичан и за односе између овд. 
првака арбанаских. 

Село Грабовац припада вучитрнској, а Ада приштевској кази; у 
првој главну реч води Сулејман ага, познати богаташ у Вучитрну, 
а у другој муфтија. Ова пак двојица не слажу се одавно, а од како 
је настало ово комешање против валије, Митровица и Вучитрн су на 
страни његових противника а муфтија са својом страном у Приштини 
на страни валијиној; Арбаиаси из Аде слушају .муфтију, а оии из 
Грабовца Суљеј.м,аи azy из Вучитриа. 

Овај последњи арбанаски покрет зачет је, као што вам је познато 
у Призрену, по мом уверењу, утицајем са стране. Прво је захватио 
Пећ, где је за Мула Зеку опште мишлење, да је аустријски платеж
ник, а одатле се распростро и на ове крајеве, у којима, и ако Аустрија 

у њима још није могла за своје аспирације наћи присталица, ипак 
има доста квасца за комешање, којР избија у оваквим догађајима 
Призренци се буне против валије, Пеhани пристају у главном уз 
њих, али не обелодањују своје тежње, а у овим странама на Косову 
и Гилану, покрету се истакло као задатак - срушити муфтију и 
Сулејман пашу, који су почели и самим Турцима постајати несносни. 

Сулеј.маи aza из Вучитрна врља је боzат човек, аљи је до бо~а
ства дошао трzовииом; сви су у њеzово_ј задрузи •вредни и предузим
љиви људи и 1шши су с .њи.ма били задовољни. Муфтија и Суљеј.ман 
паша из Приштине дошли су до бо~аства пљачкањем и оти.мањем 
користеhи се повлашhеним положајем, и уzледом које и.м _је дала 
по.1tитичка повлађивања баш оваквим Арбанаси.ма фапатиv,и.ма. Обо
zативши се оии су ~почели држати да њиховој самовољи пе .може 
бити ~раница те су, саможиви како их је бо~ дао, почели присва_јати 
себи вљаст првих људи иа 1,и,елом Косову. То пије право Сулејман 
аzи и, како је јак и боzаство.м и веза.ма, кад се јавио покрет, прихва
тио је и управља za против ових зликоваца у Приштиии, ~де оии 
и.мају доста противника. Митровица иде уз Сулеј.мап azy, јер у њој 
и.ма ~рдна и.мања - пољовина вароши је ~отово ње~ова својина - са 
Муља Зек.ом из Пеhи и Хусејип а~ом из Гиљана у родбинским одно
си.ма, а од пле.мепа је, које се с.матра к.ао на_јјаче у Дрепици и Пеh
ск.о_ј пахији. 

Међу Вучитрпом и Дриштпо.м, чслед оваких одпоса њихових 
првака, поодавпо и.ма трвења. Кад је прављеп прољетос пут При
штина - Преполац, Вучитрици су, Сv"tдтрајуhи цео тај посао као 
дело к.оје је од користи само Сулејмап паши приштевском, одрекли 
да раде па свом делу и власт их !није .мо~ла при.морати да раде. Пре 
месец даиа је биља борба из.међу иеких по~рапичпих села вучитрп
ск.их и приштевских, близу паше ~раиице, збо~ шч.ме к.оја и.м је за
једничк.а. Чим је започет овај арбанаски покрет, Ву'Читри .му је стао 
иа чело и управио za против .муфтије ,и Сулеј.мап паше у Приштипи. 
И .ова борба сељаиа из Аде и Грабовца последица је тоzа трвења, 
к.о.ме се крај ие .може да предвиди. 

И .муфтија :ие остаје дужап Вучитриу. Свети .му се ~де и как.о 
.може. Пошто ,ie у суду ње~ова иа.Јјача, Вучитрпи,и ретко кад иа ње.му 
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Улица у Митровици 1913. године 

добро продају, ако су у спору са Арбанасима из Приштевске казе. 
Отуда тежња ових да се оцепе од Приштине, и да у њој не буде сто
лица санџака. У Гилану .муфтија изазива покрет против тамошње~ 
бо~аташа Хусејин aie, који је у родбинским веза.ма са Сулеј.ман-а~о.м 
из Ву'Ч,итрна, син Хусејин aie држи ;старију, а он ca.'ri .1~лађу 'Кћер 
Сулејман а~ину, која важи као прва лепотица, те се о то.ме пева међу 
Приштевци.ма, Турци.ма, једна подс.мешљива rпесма, на тему .млада а 
лепа жена и стар а ружан .муж!, а зато .му се сад Сулејман aia свети, 
што је успео у са.мој Приштини охрабрити противнике .л~уфтијине 
да, уздајући се у ње~а, ди~ну ~лаву и отпочну радити против њеи~. 

У вароши је трвење још потмуло. Било је опасности пре неко
лико дана да се и овде затвори чаршија, као манифестација протеста 
против валије. До тога није дошло, али је никла из.међу сељана Аде 
и Грабовца, борба, која је упела прилично страха .међу овд. Турu,и.лtа. 
Што је војска пошла да тој борби !стане на пут, и.ма се приписати 
утицају .муфтијину, који ~е рад био заклонити своје штићенике из 
Аде од пропасти и ствар пренети на суд, у ко.ме је он најјачи. Ка
рактеристично је, да се овд. командант војни, .мој добар пријатељ 
с по'Ч,етка, противио да да iвојску, а кад је доцније 'допустио да се две 
чете крену, наредио је официри.лщ да се уздрже од пуцања. Он је 
противник муфтијин, чији рад осуђује и, из~леда ми, да му прави 
с.метње. 

Да се на овоме ово трвење неће зауставити, то предвиђају сви 
• добри поЗнаваоци овдашњих прилика. Све зависи од породице Ма-
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џунrща из Вучитрна. Ови су ,Маџунци врло јаки, припадају фису 
Краснића и познати су као јунаци и - зулумhари. У сродству су и 
cci Сулеј.мдн а~ом ·ву'Читрнски.м и са Сулејман пашо.Аt приштевским 
и обоица ра'Чунају на њих. Остану ли верни Сулејман а~и, мо~ућност 
је да буде окршаја, у коме не би пајбоље прошли овд. прваци, који 
у самој вароши и.мају врло мио~о противиика. 

У Пећи је, услед до~ађаја, који сам имао част описати вам у 
извештају Пов. бр. 329 стање такође врло озбиљпо. "У вароши је -
пише ми мој повереник - право ратно rстање. Пу·,щ је Арбапаса. 
Једва су ју'Чер прваци испословали "др.мјет" (примирије и посредо
вање) до понедеоник,а кад се супце роди. Ако се по'Чnу, као што без 
дру~о xohe, тући, биhе .м,но~о крви. "Говори се да he исљахат да 
попали куће сви.ма Арбапаси.м,а хоји су иш.1~и у Црну Гору. Положај 
наших сународниха та.мо је врло тежак. Из.међу -чланова фиса Мех
.мед Реџића и оних Аде.м,а Заима ~рапица ·је мост па Бистрици у сред 
Пеhи. Преко ње~а пе c.-.tejy пре~азити на дру~у страну, ина'Че су у 
опасности да ,се побију и из1.ину. Та.мо свако~а дана .-.tоже бити ве
лико~ окршаја. 

У Призрену је привидан .мир за сада, али незадовољство против 
валије пе престаје и свако~ 'Часа може попово да букне. Међу њи.ма 
се по~овара о нападу на Скопље, ако и.+~ се жеље не задовоље. 

Моје је уверење да су цео овај покрет изазвали .а~енти у При
зрену и Пећи и пустили су да се после развија, јер свуда за њима 
квасца. Према месним, приликама овај покрет узима разнолика обе
лежја, али се свуда манифестује у догађајима који обелодањују 
најпотпунију анархију. До сад су од њих патили caJ\tO Срби, сад јој 
тешке последице по'Чињу осећати и Турци. Односи, створепи rz,оли
тиком повлађивања Арбанасима, припремили су необично подесно 
земљиште за развијање оваких птсрета, који 1су се, до сад управ
љени већином против Срба, r~о'Чели окретати и против самих Турака 
и највиших преставника турских власти. Изгледа да настаје време, 
кад he сами Турци, по последицама ове своје политике спрам Арба
наса, увидити, ако буду имали памети, да им је она погрешно срачу
њена и да је у свом рођеном интересу, док је још времена, морају 
ыапуштати. 

Наш је интерес помагати им да до тог уверења дођу, јер he онда 
тек моћ.и увидети, како и наши и њихови интереси политички захте

вају, да се у овим странама успостави ред, ојача моћ власти и поврати 
углед суду, пред којим треба да су сви царски поданици једнаки. 
Остану ли и на даље при данашњој својој политици, последице ово~а 
и овоме слu'Чних покрета оставиhе за собом стање још iope од ово~а 
данашње~а, хаје је за Србе неиздржљиво, а и за Турке тешко и нес
посно. На ову и рачунају изазивачи овога покрета, јер би смо, у том 
случају, штету платили и ми и Турци. Свакојако наша је дужност, 

да будемо у свему обазриви. 
Примите, господине министре председниче, уверење о мом нај

одличнијем поштовању. 
Консул, 

Свет. Ст. Симић 
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Краљевско српски Консулат 
Приштина 
Пов . .N2 335. У Приштини, 13. септембра 1899. године 

Господину 
Господину др Владану Ђорђевићу, председнику Минис. 
савета, министру иностр. дела - Ниш 

Господине министре председниче, 

Описујући стање нашег народа у Ст. Србији, дотицао сам се у 
више својих извештаја више узгред и питања о аграрним односима. 
Из многобројних примера, које сам наводио у многим својим изве
штајима о зулумима арбанашким, могли сте стећи уверења, да су 
а~рар'Ни од'Носи, у да'Нашњи.м а'Нархич,'Ни.м прилика.ма, јед'Но з.љо, које 
су по.љитич,ки обзири, покрај 'Необузда'Ности арбанашке и не.моhи вла
сти, у толикој .мери по~орша.љи, да је збо~ ње~а, живот постао ~отава 
до неиздржљивости несносан. 

Срби су веhино.м ч,ифч,ије .'На зе.мљи aia - "ч,иф.љук сајбија", 
који су и.м апсолутни ~осподари. Док анархија није узе.ља би.ља у 
ови.м страна.ма ове данашње раз.мере, односи 'из.међу ч,ифч,ија и aia 
би.љи су доста с'Носни, јер су би.љи ре~у.љисани законо.м и обич,аји.ма, 
који су се поштова.љи; а.љи од кад је у~.љед суду и власти спао на 
пу.љу, и ти су законски прописи из~уби.љи своју обавезну си.љу, и 
ч,ифч,ије су остављеие иа .милост и немилост својих aia, те без ропота 
и отпора .морају да подносе свако њихово 'Насиље, са.мо да не би би.љи 
отерани са зе.мље коју су још њихови прадедови обделава.љи. 

Пре "чифлук сајбије' 1 нису смели терати кад су хтели своје 
чифчије. То им је забрањивао и закон, а и утврђен обичај. Данас је 
друкчије. Бивало је примера, да ага отера своје чифчије са земље, 
коју су они обрадили и на којој је већ никао плод, и то без икаква, 
са законског гледишта, оправдана повода, него просто да задовоље 

своје ћефове или друге какве обзире. Овдашњи муфтија, на пример, 
да би досадио манастиру Грачаници, купио је у селу истога имена 
чифлук од 4 куће и својим чифчијама одузео сву земљу, коју су још 
њихови стари обделавали и оставио им један делић, на којем не 
могу ни живети ни мрети. И то је учинио летос, кад је на земљи 
плод већ био никао, и ако му они за то нису дали никаква~овода. 
А кад тако чини муфтија, који, овде као првак често заступа муте
сарифа, шта је остало да се каже за друге, који у њиховим радњама 
и поступцима гледају пример за угледање? 

Остављени, ~ез законске заштите, на .милост и 'Не.милост својих 
aia, ч,ифч,ије .морају да ч,и'Не све са.мо да и.м у~оде, те да се одрже 
на зе.мљи, на којој су се \роди.љи. Кад aia дође у се.ља, сви су дуж'Ни 
да .му "ч,и'Не из.мет", да ia служе и ч,асте. Aia са.мо заповеда, а ч,иф
чије .морају да слушају ~а W,a се ~заповест тица.ља и :образа њихових 
кhери и жена. Поведе .љи пак собо.м и ~осте, онда настају често пута 
праве баханалије. Како је у такви.лt прилика.ма бед'Ни.м Срби.ма, није 
тешко замислити. 

Последица је ових а~рар'Них односа с јед'Не стране преп.љаше'Ност 
и ропска покор'Ност која иде дот.ље да се без ропота ~леда кад се 
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кhи или же'На сра.моти, а с дру~е опет - сиро.маштu'На, осуство воље 
да се и.мање унапређује 1,и - е.ми~рација, као једи'Ни излаз из овшко~ 
те~ико~ стања. 

Колико чифчије трпе од својих aia, који и.мају право на 114 свих 
њихових производа, толико исто пате :и од иачииа, по -коме се врши 
прикупљање десетка, поли-ко су од својих производа дужни дати 
држави. 

Кад се приближи вре.ме жетви, десетак се !обично продаје иа 
лиv,итаv,ију, која је јавиа. Проппси законски, по којима се оиа врши, 
би.1~и би довољии \да је заштите од самовоље и државиу касу од 
штете, кад би се само вршили како треба. Али као и сви остали, 
7ако су и ови прописи 'данас у Ст. Србији мртво слово ·нд хартији. 
Штету од то~а трпе и чиф'Ч.ије и државна каса, те би заједии'Ч.ки и.лt 
интересе императивно захтевао реформу. 

Кад се објави лицитација, а десетак се даје по селима - који 
xohe да лицитира, оби'Ч.но оиај 'Који xohe да их уз.м.е стави код села, 
'Ч.ији се списак држи отворен, стави основ'Ну цеиу -к;оју 'Нуди и од -к;оје 
nо'Ч.иње лицитирање. Тек пос.л.е неколико дана настаје лицитирање. 
Ово је време остављено, да би они који су ради у'Ч.ествовати у ли
цитацији мо~ли добро промерити све прили-ке ;од -к;ојих зависи цена 
до које .м.о~у да терају. 

На практиv,и се све ово изводи на овај на'Ч.ин: 
Обично муфтија, Сулејман паша, Исмаил Ћоса и њима подобни, 

пошто изаберу најбоља села, пошљу своје агенте, који код. њих 
ставе основну, разуме се, минималну цену. Ако би после који други, 
на пример који хришћанин, хтео да та села лицитира, милом или 
којим другим опипљивијим знаком да му се на знање, да је на то 
село ставио руку муфтија или други који њему раван по снази и 
богаству, и он се мора да повлачи. Тако ова најбоља села остају 
силницима по цену, коју им сами одреде, јер нико, ии Србин ни 
Тур'Ч.иn, пе с.ме па њих да удари. Осталима остају друга села од ма
њега значаја и прихода. Србима је услед оваког рада, данас готово 
немогућно да узму на лицитацију десетак којега села, него, ако 
имају каквих рачуна да их узму, обично се морају да орта'Ч.е с којим 
Турчином, за -к;оје~а они после морају да раде с то~а што им .ie овај 
дао - своје и.м.е. 

Да од оваког рада трпи штету држава, то се по себи разуме. 
Сулејман паша држао је до .л.ане села у Лабу .за неку малу цену. 
Лане се усуди један овд. првак арбанашки, који припада странци 
противној муфтији и Сулејман паши, да лицитира и истера цену за 
1.200 лира, већу од оне коју је Сулејман паша годинама давао, и 
овај му опет није напустио ова села, него их је и надаље закупио, 
јер и ова данашња цена није ни из далека онолика колика би тре
бала и могла да буде. Па и према овој цени излази да је Сулејман 
паша само на ово неколико села годинама штетио, себи у 'корист, 
државу са 1.200 лира годишње. Зато ваљда и добија одликовања из 
Цариграда! Док се овај Арбанас није усудио лицитирати против 
Сулејман паше, село Бело Поље давано је за 3-4.000 гроша, а 
данас му је цена 16.000, село Горња Дубница продавано је за 2.000 
гроша, (и ако је оно само сена давало 2.000 кила) а данас се про
даје за 10.000 гроша. Има на Косову село, које је ове године заку-
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пио муфтија за 300 лира, а један наш овдашњи Србин, који га је 
мислио уезти, каже да би за њега дао 1.000 лира, само да је смео од 
мутфије, па би опет имао лепе добити. Колико је тек имао муфтија, 
који годинама овако ради и који закупљује не једно него десетинама 
села?! 

Због оваког начина лицитоваља има села која иду за багателу. 
Горње и Доње Трнавце, село од 15-16 кућа, продаје се за 100 гроша, 
село Поток у Маврићу за 300 гроша. Један овд. суграђанин Коља 
Филиповић, некад механџија у Дреници, причао ми је, како је он 
пре неколико година плаћао 2-3.000 гроша за неко село које има 
30 домова и опет имао користи, а данас се оно даје за 100 гроша! 

Кщ:о је на Косову, тако је исто и ~о осталим крајевима. Поред 
осталих ·н,ачщtа за бо~аhење и овај је доста помо~ао 'Муфтији и 
СуЈ1,ејман паши, који до пре 1 О ~од. нису имали ништа, да :данас 
постану милионари. Тако се обо~атио Хусејин aia у Гилану, !и Мула 
Зепа у Пеhи. За пећ.ску нахију сви тврде да је рај (по Аепоти и 
бо~аству, и десетак у њој закупљује, преко својих људи, i).VlyJl,a Зека 
за 10.000 лира, док приштевска каза, у оваким приликама и ако 
сиромашнија, ипак даје преко 25.000 лира за десетак! 

Пошто је закуп десетка, у данашњим приликама, потпуно у 
рукама ових ·првака арбанашких, којима је њихов џеп најпречи, 
природно је да се они богате на рачун државе, те зато приходи 
државни сваке године све то више подбацују. Због тога незадо
вољство и међу чиновницима, који све нередовније примају своју 
плату и међу осталим Турцима, који завидним оком посматрају 
овако нагло богаћење људи, који до пре неку годину није имао пас 
за шта да их ухвати. 

Није у овоме једина штета по државу и једина корист по овда
шње прваке арбанашке од оваког начина закупљивања десетка. Ко
ристе се они њиме још на један начин, који државу скупо стаје. 
Ствар је у овоме: 

Кад почне да се развија, грамзивост нема граница. Да би се 
што више користили овом данашњом, за извођење својих саможи
вих планова у необично повољним приликама, овд. прваци арбана
шки су узели на себе све лиферације за восјку и државу, када им 
немајући да их исплати увек у готово новцу, даје бонове. Излици
тирање суме за десетак, они плаћају обично овим боновима. Колико 
је корисно по љих овако руковање с боновима, види се по томе, 
што они обично, преко својих агената, откупљују са страшним ра
батом или што бива врло често и за извесну меру пшенице или 
кукуруза, "пусуле", писмене обвезнице, које примају заптије или 
нижи чиновници у место пара за плату, па после њима, по пуној 
цени и с интересом плаћају своје обвезе према држави. Кад се ово 
има на уму, може се замислити, какве су и под каквим се по др

жаву штетним погодбама врше ове лиферације, и онда је лако доћи 
до уверења, од колике је штете по државу ово анархично стање, 

у којем могу оваку улогу да играју људи кова муфтијина, Сулеј
ман-пашина, Мула Зекина и т.д. Све користи од ове анархије узи
мају себи, а држави остаје чиста штета и морална и материјална. 

Више још не~о што штети држава, од овако~ пачина зшкуп.љи
вања пате чифчије Срби, 
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Кад се Ј1сито пожње, сено покоси, кукуруз обере а ниједна се 
од тих радња не .може отпо'l(,ети \пре ,неzо 'ЈLи 'што се то запаведи -
најпре десе'l(,ари, а~е'Нти за1~упаца десет?Са, издвој<' што њи.мл при~ 
пада. А како се то издвајање врши, .може :се претпоставити, кад се 
зна, ко.л.ика је ве.л.ика .моh оних, који оби'l(,НО десетак закупљују. 
Кад су једно~ :Арбанаса у ша.л.и запита.л.и њеzови, шта he радити 
ако не уз.моzне истерати ко.л.ико .му треба, одzоворио и.м је лакон
ски: "А зар .ми је тешко узети два десетка!" Безброј'Не су са.мовоље, 
које се то.м приликом врше на штету бедних '1(,иф'l(,ија сељака. Кад 
десе'l(,ари издвоје, што је њихово од свију, дужни су сељаци, ако 
је жито, да za оврши и преберу, ако је 'Кукуруз, да za О'Чисте, ако је 
сено да za потоваре и све то однесу zде и.м се нареди. 

Те'К кад то сврше, долази aza, "'Чиф.л.ук сајбија" да уз.ме своју 
четвртину, и ту се опет понавља цео .низ .мука и невоља, које су 

се претрпеле са десечари.ма. Кад се и четвртина среди и пренесе, 
zде aza нареди, тек онда .моzу и с.меју бедне чифчuје да раде оно 
што и.м преостане за исхрану своје породице и своје стоке. Бива 
при.мера да и.м, кад дођу да раде ,своје, не остане ни половина за 
себе, све и.м однесе четвртина и десета'К, несавесни.ч прибирањем, 
за које је, у ови.м данашњи.м прилика.ма необu'Ч'НО подесио зе.1r~љи
ште. Збо~ по.менутоz ндчина закупљивања десетка, обично za закуп
љују у боzатији.м сели.ма најсилнији заштитници овоz ,данашње~ 
анархично~ стања, и они, разу.ме се, за десечаре постављају људе 
без икаквих .моралних скрупу.л.а, ~оји.ма је једина тежња, да што 
више истерају, јер и са.ми у то.м случају сабијају. Ови су десечари 
једно zрдно зло, од којеzа пати наш народ. Доста је, овоме у потврду 
да 'напоменем, 'да \је десетак у Митровици закупио Исаија Ферат
-агић, познати вам зулумћар, који је у митровачком догађају играо 
онаку гадну улогу, који је први пуцао на оног бедног младића што 
том приликом погибе, од којега су Срби у Митровици толико про
пиштали, да су се и валији на њега жалили. Разуме се да је десетак 
закупио пошто је хтео. Исто је тако у Приштини десетак закупио, 
изгледа, као агенат муфтијин, неки Црни бег, чији су синови први 
зликовци, од којих је власт једнога на моју интервенцију, морала 
преваром да упути у Скопље, где су га затвори.л.и у Кан.л.и-кулу, 
само да би избегла скандал, који сам им припретио био. Кад су 
такови закупци, може се мислити, какви могу тек бити десечари! 
А поред овога зла силно је пострадао ове године наш народ и од 

природне непогоде. 

Берићет је, сви то тврде, ове године на Косову врло добар, па 
ипак наши од тога као да неће видети никакве користи. Док је било 
лепо време морали су сређивати десетину и четвртину, а кад је 
дошло време да сређују своју сиротињу, наста непогода, киша и 
хладноћа, због које не могу да врше. И данас још по пољу је пуно 
снопова неовршена жита, које на овом хладном и влажном вре
мену пропада на очиглед бедним Србима. Ова ће им штета бити 
већа од свих осталих, а зар му је крива практика, по којој они 
морају, тек кад им се то нареди, сређивати најпре десетину, па 
четвртину, па тек онда своје. Време међу тим неће да зна за оваку 
практику, а сиротиња плаћа штету. 
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Кољико [Срби па Косову пате од зулу.ма, толико исто пате и од 
посљедица оваких а~рарпих одпоса, који су у дапашњи.м прилика.ма 
просто неиздржљиви. Опи по.мажу осиро.машивању, а парод .мате
рија,л,но пропао, као 'што је ш~ш у юви.м страна.ма, ~уби пајпоузда
пију по~одбу да се .може одржати. Ако би се зулумима могло стати 
уздизањем угледа власти и судовима, постигло би се доста, али не 

све. Осим тога је потребно радити и на реофрмисању ових аграр
них односа, на начин, који би онемогућивао досадашње злоупотребе. 
На овом треба радити у толико више и пре, што су интереси Срба, 
који највише услед ових страдају, истоветни са интересима држав
ним, на чији се рачун богати неколицина првака арбанашких. И 
сами су Турци почели увиђати да ово не ваља, те је пре неку 
годину чињен покушај у Прешеву да се, према средњој цифри, 
коју треба да да та каза и која се расподеуљје на поједина села. 
Кметови су дуж'Ни, ко,л,щсо је ко.ме селу од.мерено, да предаду у 
одређепо вре.ме, а сељаци.ма је у све.му осталом остављена пуна 
слобода да распо,л,ажу својим вре.меном, радо.м и и.мањем како xohe. 
Већ је трећа година како се у Прешеву тако ради и, уверавају ме 
неки овд. чиновници из казначејства, приходи из те казе су стални, 
док, на против, овамо опадају. Овај опит, који су Турци учинили, 
по својој иниЦијативи, могао би нам послужити, у случају да поново 
покренемо питање о положају Србаља у овим странама као леп 
аргуменат у потврду потребе, да се приступи и реофрми аграрних 
односа у Ст. Србији. -У 1·ој сам цељи и био слободан да вас, госпо
дине министре преседниче, упознам и са овим питањима, које, при
знајем, нисам исцрпео, него ми само у главном обележио прешност 
решења за побољшање судбине наших сународника у овим стра
нама. 

Примите, господине министре преседниче. уверење о мом нај

одличнијем поштовању. 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 

Пов. NQ 338. -У Приштини, 15. септембра 1899. године 

Господину 
Господину др Владану Ђорђевићу, преседнику Мин. 
савета, министру иностраних дела - Ниw 

Господине министре преседниче, 

Ако последњи догађаји не отворе Турцима очи, да је већ крајње 
време, да у свом властитом интересу прекину са политиком повлађи
вања Арбанасима, која је и довела до овога данашњег анархичног 

стања, у Ст. Србији, ми ћемо ускоро бити принуђени да понова по-
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кренемо питање о побољшању положаја Срба у овим странама на 
начин, који ће целом свету показати, очигледно да Србија не може 
мирно и равнодушно гледати, како јој се поткопава будућност -
тамошњих Срба у Ст. Србији. Сва обећања, која ми је валија давао, 
остала су до данас без вредности. Апсолутно се није ништа предузело, 
нити има изгледа, по оном што се ради, да ће се што предузети, да 

се једном стане на пут анархији, која је, по појавама у којима се 
манифестује убиствена за наш народ, а штетна и по правилно с.хва
тање интереса турске царевине. Ако се што и предут11е, то су обично 
палијативе, на које нико никакву пажњу не обраћа, са којима се чак 
они, против којих су управљене, спрдају. 

Шта ради Дим Бурјан по Косову, то вам је, господине министре 
преседниче, познато из толиких мојих извештаја. Да је овај злико

вац оруђе у рукама овдашњег муфтије, то је јавна тајна о којој се 
отворено свуда говори и међу Србима и међу мухамеданцима. Дим 
Бурјан отворено поручује хућумату да саопшти уцењени.и, сели.ма и 
људима да плате уцену, ако хоће да су мирни, а власт ништа не 
предузима против ње~а. А ако што и покуша ти су покушаји такве 
природе, да им цео свет увиђа иеискреиост. "Кад би власт само хтела, 
не би се он и.мао толико разметати по селима око Приштине. И.ма 
Ди.м Бурјан јака леђа и зато, ои .може сербез 'да чини што хоће по 
Косову". Тако обичио јадикују иаши .људи кад дођу да се иа ње~а 
жа.ље. ,А тако у ствари и јесте. У .место да ва.љија прите~не .муфтију, 
да изда ово~а зљиковца, ои ia обасипа почасти.ма, а против Ди.м Бур
јаиа се овде опда пош.ље потера од ие'Ко.љико заптија, tкoju ia траж<" 
по Сириниhу кад је ои у Косову, иљи по Косову, кад се 1ои .мирио 
од.мара ~де ~од иа безбројни.м чифлуци.м,а .муфтијиии.м. Од скора су, 
бајаги немогући да 'ухвате овог зликовца, а да :би народ спасли од 
њихових зулума, у многим српским селима поставили по једног или 

две заптије, који се часте на рачун и иначе сиромашних сељака, а 
кад Дим Бурјан науми да изврши што обично их нема на лицу места. 
Кад је Ди.м Бурјан палио Бабљак, заптија је пијанчио у селу Бабути, 
кад је његов агенат, пољак чаглавички уграбио био кћер пок. Марка, 
кога је Дим Бурјан зимус убио, заптије су биле у Грачаници. Од 
оваких чувара зликовац нема страха, а Срби имају само штету, јер 
их морају да раде и часте и друге им прохтеве задовољавају. 

Први озбиљнији сукоб са заптијама имао је синоћ у селу Пре
јацу, непун сат од Приштине, а четврт сата од Чаглавице. И тај је 
сукоб био случајан. На ова два села нарочито се натурио Дим Бурјан, 
те се с тога непрестано врти око њих. Више пута је долазио с дру
жином код Ђорђа Танасковића, из Прејаца, да вечера и узме хлеба. 
Ђорђе је о томе известио био и власт, која није ништа предузела 
да зликовца ухвати. Кад су синоћ ови зликовци, Дим Бурјан са 
3 друга, опет пали на вечеру код Ђорђа, случајно наиђу заптије, 
њих тројица, на Прејаце. Зликовци су били у дворишту Ђорђеву, кад 
су заптије туда пролазили. Не познајући их, а видећи их оружа.не, 

заптије запитају, ко су они, на што им ови одговоре плотуном: из 
мартинака. Омбаша (каплар) падне мртав, а они двојица (један је од 
њих брат чауша, са којим сам утврдио погодбу да Дим Бурјана уби
је), прилегавши и, отпочну пуцати на зликовце, који се одмах надали 
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Моде.л из Вучитрна 

у бегство пуцајући на заптије. Једном од зликоваца остала је мартина 
сва изломљена од куршума, те се према томе претпоставља да је 
рањен у руку. 

Дим Бурјан се из овога случајног сукоба извукао читав, и како 
су Арбанаси доста пљашљиви, 1юши људи се теше уздањем, да се за 
ду~о неhе смети појавити. 

Поред Дим Бурја'На појавиљи су се сву~да по Косову зуљу.м.hари 
.лщње~а каљибра, који, користећи се именом његовим, уцењују, глобе 
наш народ. Уцене су на дневном реду, и од њих највише страда 
за данас наш народ, нарочито у Гиланској кази и Колашину. Кад се 
уцена не п.тrати, онда настају паљевине, бој и - убиства. Све случа-
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јеве уцена, туча, паљевина, немогуће је набројати, јер о свему се 
не могу ни имати поуздана обавештења. Доста је навести неколике, 

колико тек ради потврде злог стања, које у овим странама постаје 
из дана у дан све горе. 

Адиљ Џаферовић из села Добрачана тукао на мртво име Косту 
Ристића, из села Та.мд'н:u,а. 

Ајдуга, сестрић чувеног изелице и члана Гилан. меџлиса, Шефка 
ефендије испребијао је ни зашто Ристу Јевтића из села Шилова. 
Кад се Риста жалио кајмакаму, овај га, за љубав Шефка ефендије, 
сиктерисао из хућумата. 

Алија, писар Хусејина Ђаковца, тукао, Стајка Ковачевића из 
Куретишта, са.ли зато што се усудио .л,епо ia за.мо.л.ити, да .лtу из.м,ери 
довезени десетак, јер се већ ноћ хвата, а он је рад, да му стока не би 
скапавала од глади, да стигне кући на ноћиште. 

Селиман Ђаковац на мртво име испребијао, опет тако низашта, 
Младена Отића, препађера. 

Ајриз Ибраимов из Панежа убио је 4. пр. м. Аксу Џакића из 
истог села, сигурно у претпоставци, да је њему, као мухаџеру, сло

бодно убијати, кад ћехаје и рођаци људи који су у меџлису могу не
кажњени и без икаква повода да бију кога стигну. 

Што је Дим Бурјан овд. муфтији за Косово, то је "iувени Исља.лt 
Буца, zи.лаuском силuику Xycejuu аzи Ђаковцу, преседuику исљахата 
тамошње~ за Ги.лаиску казу: кад Хусејин аги треба коп да упро
цасти, било да му се свети или да му имање притисне, Исљам Буца 
му је оруђе, помоћу којега то извршује. 

У селу Куретишту познат је Србин Ђорђе Миленковић, добар, 
вредан и у сваком погледу исправан домаћин. Брат му је пре неку 
годину пребегао због зулума у Србију; том приликом му је продао 
једну своју њиву, на коју је био бацио око Хусејин ага да је при
тисне. Ђорђе се усудио бранити своје имање на суду, који своје пре
суде доноси не по закону, него по ћефу. Да угоди Хусејин-аги, суд 
донесе пресуду на штету Ђорђеву, која је од тога доба навуко на 
себе мржњу овога глобаџије. Светио му се на разне начине, не били 
га упропастио и сломио, али се овај није дао. Трпео је, али се одржао 
као честит човек. Да би му досадио послао је сада Исла.ма Бу~у, те 
му је 24. пр . .лс у~рабио братанца Цветка, Lм.л.адuћа од 22 ~одине, 
собом одвео и сад тражи за ње~а yv,euy од 80 лира, па да .ia пусти. 
За годину и по дана, ово је шести случај граблења. Међу наше људе 
у гиланској кази ушао је неописан страх, јер се, услед овог случаја, 
боје за своју децу, те сад, кад је највише посла у пољу, не сме нико 
да пушта свuје млађе ван куће. 

Ђорђе је, чим се ово десило, похитао у Гилане (Куретиште је 
непун сат далеко) да у суду потражи заштите, али га овде нису 

хтели ни примити на саслушање, јер су се сви кајмакам, кадија и 
цео меџлис спремали да иду на гозбу у много намучено српско село 
Јасеиовик. 

Ђорђе је онда морао доћ.и у Приштину да се жали мутесарифу, 
који га је опет упутио на кајмакама. 
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У Цилану су, међутим, Турци, спремали подвалу, не би ли по
моћу ње навели Ђорђа да се завади са својим мештанима. Ђорђе је 
2. ов. м. позват у хућумат и ту му је саопштено, како му је бајаги, 
Исљама Буцу довео његов комшија Илија 'Ковачевић, кога би требало 
сад да тужи. Кад је Ђорђе, увиђајући шта се овим хоће, одбио то да 
учини, Хусејин ага и Шефки ефендија су му одговорили: "Е, онда 
ми не можемо ништа помоћи, кад сам чуваш твоје злотворе". Овако 
саветује Хусејин ага беднога Ђорђа и ако се по Гилану зна, да је 
Исмам 1Буца гостовао пуне 1две недеље 'у његовим конацима и код 
Шефки ефендије јер се о томе јавно говорило у "кауши" (кућа где 
станују заптије) међу заптијама. 

Ја сам и о овом случају говорио валији, кад сам пре неколико 
дана био у Скопљу, и он ми је одговорио обећањем да ће све учи
нити. да се оваким зу.лумима стане једном на пут и да ће овога ради 
и сам доћи кроз десетак дана у Приштину. Од тога је времена прошло 
16 дана, а њега нема овамо, нити власт што предузима да се овај 
Исмам Буца ухвати. Она само зна да даје обећања, која се никако 
неће извршити. 

Пре неколико дана долазио је Ђорђу у кућу ноћу, кад су сви 
спавали један Арбанас, брат Емина Брестовца, чувенога шверцера у 
Гиланском крају и доставио му да се видео са његовим братанцем, 
који се здрав налази у Ђакову и да му Ислам Буца за откуп тражи 
80 лира. Власт то зна, али - ко још њу зарезује у Ђакову, где је 
Риза бег све, а кајмакам ништа. И овај достављач је, као и брат му, 
агенат Риза бега, који је пријатељ Усејин аге, јер је и овај из Ђакова 
и припадају истом фису. И ова околност. и факат да јЕ: братанац 
Ђорђев одведен баш у Ђакову, и кад не би постојали и поменути већ 
докази о сношајима Хусејин аге и Исљама Буце, јасно показује, да 

је ово отмица извршена по упуству и са знањем преседника Исља
хата, члана меџиса, првака гиланског Хусејин аге. 

Кад су оваки односи између јавних зликоваца, као што су Дим 
Бурјан на Косову и Исљам Буца за гиланску област и прикривених 
им заштитника, који су, по несрећи, почастима и одликовањима Јил
диза обасипани прваци арбанаски, преставници власти, пријатељи 
валијини, као што су муфтија у Приштини и Хусејин ага у Гнилану 
- може се замислити како је бедан живот Срба у овим странама и 
колико је императивна потреба радити да им се стање побољша ре
формама које захтевају и добро схваћени интереси Турске. 

Није боље ни на осталим крајевима овог дела Косовског вила
јета, али о томе Ћу имати част писати вам идућом поштом. 

Примите, господине министре преседниче, уверење о мом најод-

личнијем поштовању. 
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Краљевско српски Консулат 
Приштина 

Пов. N!! 342. У Приштини, 22. септембра 1899. године 

Господину 

Господину др Владану Ђорђевићу, председнику Министар. 
савета, министру иностраних дела - у Нишу 

Господине министре председниче, 

Част ми је известити вас, да су се јуче у пола пет сата по подне 
из Митровице амо вратили 6 круп топова сприбором. 

На дочеку изашли су 50 суварије на челу своје музике и '50 пи
јадета - пешака. 

Изгледа, као да се навлаш хтело, да 'се топови са приштевског 
брда у варош спусте баш онда, кад ,су Арнаути из села пришевске 
околине пунџе наоружани 'Са истог брда 'силазили такође у варош, 
као сватови Сулејман паше овд. грађанина, који ~жени свог сина 
Џемал бега, а то сигурно из разлога, да iби ice Арнаути загледали у 
топовска грла, те заборавили на шенлук од својих мартинака и ре

волвера. који су !висили !о tњиховим голим раменима и трбусима. 
Усљед тога, 'при пролазу кроз варош, тога дана није ни један Арнау
тин испалио своје оружје, но прошли мирно. "Страх и запарложене 
винограде чува". 

Изволите, молим 'вас, господине министре 11редседниче, примити 
уверење о 'мом најодличнијем поштовању. 

Краљвеско српски Консулат 
Приштина 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 

Пов. NQ 347. У Приштини, 29. септембра 1899. године 

Господину 
Господину др Владану Ђорђевићу, председнику Мин. 
савета, мин. 1ин. дела. итд. - Ниш · 1 

Господине министре преседниче, 

У допуну извештаја Пов. бр. 338, част ми је саопштити вам не
колико података, на основу :којих се ;може имати: слика о стању Срба 
у осталим крајевима овога дела Косовског вилајета. 

У Вучитриу је најугледнији међу мухамеданцима и по богаству 
!1 п освојим везама поз'Нати Су.r~еј.ма'Н aia, за којега се, кад се пореди 
с другима, 'може рећи да је добар човек. Он је одсудан противник 
овд. муфтије lи :његову ;се ,утицају има приписати, што је покрет 
против овог зулумћара узео био широке размере међу мухамедан
цима у 'Вучитрну, Митровици, Гилану па и у самој Приштини. У ред 
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осталих појава, у којима су Вучитрнци манефестовали своје нераспо
ложење против стања у 'Санџаку, долази и оставка чланова "идаре 
меџлиса", услед чега се :у Вучитрну не држе у суду седнице. И 
иначе несносно стање, Србима је због овог постало 'још теже. Арба
наси, до краја разуздани, траже да се оцепе од Приштине и споје с 
Пећи, 1а пошто власт није у стању да стане на пут 'њиховим прохте
вима, чине шта хоће. 

У очи 1. ов. м. напали су Арбанаси у селу Горња Судимља кућу 
Арсе Симића и, пошто су му двојица са запетим мартинама спречили 
да изађе из куће, остали су из тора отерали две најбоље краве. У 
току последње 2-3 iгодине овоме су Арси Арбанаси отели 14 комада 
крупне стоке, услед чега је 'са свим посрнуо стањем. 

Јосифу Ћамиловићу, трговцу из Вучитрна, улазили су лопови у 
кућу да отерају стоку, али, пошто он има јак затвор на вратима 
зграде у којој му је стока, диrли су што су могли понети од покрет

них ствари (вуну, масло, сир, итд.). 
Кузману Лакетићу из Брњице одвели су Арбанаси, у очи 10. ов. 

м. једну добру кобилу из тора. 

На Крстовдан нападну и ~истуку Живка Стевановића и мајку 
му деце некога Муније. Живко је сиромах, покушао да се брани, али 
га је за то :заптија )Реџеп IКела кундаком ,испребијао и отерао у 
затвор. После кратког времена пуштен је 'на слободу, али га је 
18. ов. м. напао ножем 1у Дућану, који је таман до карауле заптијске 
у близини цркве, најстарији Мунијев син, Абдул Оџа, од којега се 
једва :бегством спасао. Сад 'МУ Оџа дрети јавно да га неће жива 
оставити, ако и даље 'остане :у Вучитрну, а не оде у Србију. По
мишљао је да се тужи, 'али му је Дошао познати зликовац Иса Мула 
Фејзуловић Маџун и запретио му да то чини. Живко несме сад никуд 
ван куће, а iОџа, Авдуљ Азис, тражи му '5 !лира па да му опрости 
"кривицу". Три пута му је iслао људе с оваким порукама и ако му 
је кућа до карауле, у којој живе "чувари реда и поретка". 

Ситнијих крађа, глоба, уцена има сијасет; оне су готово обична 
појава на коју се наш народ у Вучитрну већ почео да привикава. 
У iнедељу 19. ов. м. опљачкани су, у непосредној близини вароши, 
на путу ,за !Приштину, Ђорђе Х. Арсић, овд. трговац и још неки 
путници. 

Димитрија Недељковића из Новог Села мучи одавно зликовац 
Иса Мула Фејзуловић Маџун. И прошле и ове године покушавао је 
отимати му жито са \њиве, али му ,га је суд :Враћао. Како 'је Иса 
починио и многих других "недела над Другима, виши је суд донео 
пресуду да се овај зликовац убије. Међутим он је 'и данас слободан 
у Вучитрну и ево 'како се lca њим ~ради: 

Са знањем суда и агалара вучитрнских Димитрије се 28. пр. м. 
помирио са својим душманином: дао :Му је )6 лира, почастио га до
брим ручком и 'пристао га примити за чувара своје земље које има 
доста. То су услови, 'под 'којима му је Иса опростио живот. Заптије, 
које су му у кући живеле да га од овог зликовца бране, после овог 
из.мирења отишли су, те се бар тако ослободио бриге како he да их 
посведневно части и храни, а Иса је и поред поменуте пресуде, до-

" ,шао кући, јер зна Да му 'власт неће ништа. 
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Овај је пример врло карактеристичан за овд. ситуацију у опште, 
а нарочито за стање у коме се налазе Срби. 

Ни у Митровици 'није много боље, и ако је, од 2-3 недеље, 
општим споразумом тамошњих првака донесена одлука да се У 

вароши не сме носити оружје. Од како је приликом познатога вам 
зимушњег догађаја понижен углед власти, она је, у својим односима 
према Арбанасима, из страха од јачих изгреда, морала да им гледа 
кроз прсте кад. чине мање, а то је повлађивање њиховv.м прохте

вима довело до стања убиственог по својим последи~ама за Србе. У 
Митровици, и после ове забране ношења рружја, не може да се 
поврати старо .стање. Власт је упућена и данас Да води рачуна о 
прохтевима Арбанаса. Докле се иде у овом повлађивању, показује 
јасно овај случај. 

На Крстовдан, у 10 часова по турски, пошли су до места где се 
зида нова црква: Јанићије Славковић, свештеник, Данило Катанић, 
учитељ и Милутин Стерђевић, трговац, да виде шта се тамо ради. 
Пред самом портом црквеном виде, како једно турско дете од 10-12 
година бије једног ученика срп. осн. школе и подвикну му, још по 
издалека, да га не бије, а кад су му се са свим приближили, учитељ 
ДанИ:ло га запита: зашто га бије? нашто му Турче дрско и безобразно 
одговори: за то што iми је тако ћеф! Они га изгрде и припрете да ће 
га тужити оцу. То је било све. 

Кад су ушли у цркву, чују како их један војник грди, псује и 
прети. Ништа му нису одговорили. На 2 1/2 сата, пошто су се вра
тили кући, Данила Катанића тужи оџа Мула Бајрам, највећи српски 
непријатељ, и на његову тужбу дође патрола кући Даниловој и од
веде га у затвор. Чим :је чуо за овај случај, поп Јанићије је пошао 
са Стерђевићем ,кући Михаила Николића, члана меџлиса, те сви 
заједно пођу кајмакаму да га известе о правом стању ствари и замоле 
да пусти Данила. Саслушавши их, кајмакам им обећа Да ће га пу
стити. И заиста, одмах је отишао у хућумат, али га није пустио. Поп 
Јанићије је опет 'ишао у хућумат и три пут излазио пред кајмакама 
доказујући :му, да 'Данило није ни најмање крив и да није право 
да остане у затвору. Ништа није помогло. Кајмакам им је на све то 
одговорио ласкавим комплиментима, како су они паметни људи па 

ће разумети - имајући на уму зимушњу аферу (ово им је нарочито 
нагласио) - :зашто им 'се молби не може одазвати. Не могући га 
склонити да пусти Катанића, они су га молили, да барем нареди да 
преноћи код јузбаше заптијског у соби, а не у затвору, и на то је 
пристао. Али, кад су Катанићу од куће донели покривач и вечеру, 
заптије су одбиле да то приме под подсмешљивим изговором, да једну 
.ноћ ,:може ;провести и без тога. И ако је кајмакам био очигледно 
уверен сведоџбама првих Срба, да Катанић није ништа крив, и ако 
је он затворен без Његова знања и наредбе - ипак се осећа толико 
слаб да lне сме Да ,га пусти ry слободу: боји се да ·се не би, услед 
тога, поновио зимушњи догађај у вароши. у којој. поред великог 
броја заптија, има 4 батерије, 3 батаољна пешадије и маса официра, 
међу којима и доста њих који су врло интелигентни! 

Тек сутра дан, на јак протест преставника наше општине, пушта 

се Катанић, који је, без киакве кривице, одлежао 24 сата у затвору. 
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Призрен тридесетих година ХХ века 

Овај се случај десио сутра дан по одласку енглеских путника 
Бокстена и Хериса, који су били моји гости, кад сам о њему добио 
извештај попа Ј. Славковића. "Молим вас - завршује г. Славковић 
своје писмо - упитајте г. Н. Јовановића Американца, је ли ово 
услов за његово начело "пријатељство с Турцима?" Наводим овај 
свршетак као карактееистичан знак, по којем се може оценити, с 
каквим расположењем овд. народ прима туркофилске идеје, којима 
се у нашој штампи, учинио преставником г. Американац, који је, 
пратећи ова два енглеска путника, имао и сувише прилика да сам 
буде оштро осуђиван од овд. наших Срба и да види појаве које очи

гледно демантују основна му начела. 

'" Пре неки дан утопила су се у Ибру два турска војника код села 
Сочанице и Придворице. Зна се да је заптијски онбаша Џемаил ову 
двојицу на неки начин 'уморио, па оада бацио у Ибар, који ни.{е 
толико велики и дубок да се човек не би могао спасти, кад 'у њ 

нехотице падне. Неки наши сељани из Сочанице видели су то, али 

им је Џемаил запретио страшном претњом, да ником не казују што 

знају о тој ствари. Ухапшено је 7 сељака, а дотеран је у Митровицу 
и поп из Сочанице. Неки су мучени, не би ли их натерали тиме да 
кажу што знају. И они су кукавци у грдној недоумици: кажу ли 

• да не знају ништа о томе, окривиће њих, прокажу ли правог кривца, 

морали би се селити, јер је Џемаил из суседног села Сељаица, насе

љеног Арбанасима који су сви од реда разбојници и који су до сад 
починили грдна зла Со'Ч,аници и околним селима. Власт међутим 
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сумња да су они овај злочин учинили, а они се не усуђују проказати 
правог кривца. 

У Ко.л,аши'Ну стање постаје из да1iа у да1i све iope и 1iec1ioc1iиje. 
Највише !Страдају Ко.л,ашu'Нv,u од Арба1iаса .из се.л,а Кошутова, кроз 
које .их води пут кад xohe. да ,иду у ,Митровицу па пазар. 'Срби у 
Колашину држали :су се од ,увек врло добро, по~лавито захваљујуhи 
од.л,учпости попа Вукај.л,а Божовића, ко~а ;сви слушају као сво~а 'вођу 
и преставпика. У ово.м су 1крају (и.ма до 400 до.мова, растурених у 
20 села поред Ибра) најбоље 'одржа.л,и стари ,патријархални обичаји 
и установа наследних кнежева. Колашин је ,подељен иа четири 
кнежипе, а lједиој је ',кнез поп Вукајло, 'Који је .међу .сви.ма највиђе
нији и иајотресиији. Колашинци су одлични Срби и јуиаци, те ,се с 
то~а доста 'добро :држе одо.л,евајуhи приличио нечувепи.м, ;зу.л,у.ми.м,а. 
Колашии и.ма као ·пеку по.л,уса.м,оста.л,пост. Пред влашћу га заступа 
поп Вукајло, који има, за одржање реда и чување од разбојника, на 
помоћи једног чауша Кејћу и 3 .заптије, од којих је један Србин, 
Миле :из села Придворице. 'Кејћо је био добар бранилац Срба и .сви 
су Колашинци њиме потпуно задовољни. Али је, од неког времена, 
Кејћо због крвне освете приморан да седи у својој кули,а такође 
и Србин заптија Миле, којега Арбанаси не .трпе као Србина у овој 
служби и хоће да га убију. Због тога су се сад осилили Кошутовци 
и други Арбанаси из суседних села, те су сад у целом Колашину на 
дневном реду пљачке и уцене. 

Највише се жале Колашинци на неког Арбанаса Бероша (из Ко
шутова), кога је Шефки бег, ага села У~љара поставио за свога ћају. 
Тукао Милоја Павловића из Угљара тако да ће једва жив остати. 
Исто је тако прошао и други један сељак из овог села, коме не знам 
имена. Прети да убије Витка Костића (из Читлука), који се у име 
сељана из Читлука противио да прими за пољаке, који ће чувати 
и Читлук и Угљаре, некога Вула, који је турска улизица и шпијун. 
И попу Вукајлу и братучеду му Алимпију није више слободно изла
зити ван куће, јер им прете убиством. 

Ко.л,ашиици и \суседиа се.л,а из иово-пазарске казе ~рдио rпате од 
зликоваца Саљ'Ка. и Кара-Црнишаиа, који страшно глобе и уцењују, 
.а никога нема да им зулумима на пут стане и Србе заштити. Уда
рили су уцене: Анђелку из Кијеваца, Јовану из Јунака, Недељку 
из Змајева и Арсенију из Буба по 10 лира, Неши из Заграђа 8 лира. 
Сви су ови из Колашина. Исто тако Јеремији Симићу из Јошанице, 
Анђелку Вукомановићу из Вукосављевића, Ристи Милосављевићу из 
Плакаонице по 12 лира; Танаску Јанићијевићу из Витковића 16 лира, 
Николи Бабићу из Бара 20 лира, Јевти Добрићу из Брановића 
24 лире, Ра~исаву Мелентијевићу из Крмара 8 лира. Сви су ови из 
села ново-ттазарске нахије. За њих сам могао сазнати, а колико ли 
1их је тек оних који су оглобљени а чија имена нисам могао да 

сазнам. 

Најгоре је, што има знакова, да прваци арбанашки, према којима 
је власт ништа, штите ове зликовце. У ново-пазарској кази је познат 
као одличан чауш неки Адем из Берберишта, Србе штити, а зликовце 
гони; до сад их је неколицину побио, па се заверио спасти та.? крај 
од зуљу.ма ове ·двојице Са.л,1-щ и Кара-Цриишапа. Али . . . то се 'Не 
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свиди Арбанаси.1tа и в.л,аст сад xohe да и збаци, а на ње~ово .1tесто 
да постави неко~а који he зликовцима ~ледати кроз прсте и по по-
треби и пома~ати им да Србе истребе. 1 

У Пеhи и нахији стање је још iope. Срби.м,а је та.мо опстанак: 
просто ueмoiyh. Податке о стању у то.лt :крају iц.tahy част да вам изне
сем у извештају који за овим дође. 

Примите, господине министре преседниче, уверење о мом нај-
одличнијем поштовању. 

Краљевско Српски Консулат 
Приштина 

Консул, 
Свет. Ст. Симиh 

Пов. N!! 364. -У Приштини, 20. октобра 1899. године 

Господину 
Господину др Владану Ђорђевићу, председнику Мин. 
савета, мин. ин. дела, итд. итд. - Београд 

Господине министре председниче, 

Описујући вам у извештају Пов. бр. 347. од 29. пр. м. ситуацију 
на Косову, имао сам част свратити вам пажњу на неколике појаве, 
по којима се види, колико је жалосно стање свуда по овим кра_је
вима, а ·ндрочито у Вучитрну. По ономе што се од тога времена зби

вало, стање се у овом граду не само није николико побољшало, него 
постаје с дана на дан све горе и несношљивије. Власт је лишена 
сваке моћ.и и у~леда, те с то~а зликовци чине шта xohe !без страха 
да he коме морати од~оварати за своја зла дела. 

Насиља, која се :врше усред чаршије, 'На очи~лед преставиика 
в.љасти, уv,ењивања, отимања, претње - :то су свакодпевпе појаве, 
збо~ ко_јих је 1юшим :људима у ~раду и околини .обвладао велики 
страх. Непрестапо ~и стижу ;жалбе на зулуме и '.лtол.бе за помоh. 

Да lбих, пре све~а, сам проверио тачност извешта_ја која сам до
бијао, а с дру~е стране :да бих својим присуством дао на (знање и 
власти и осталим мухамеданv,и-1tа 1да се о ;зцлуми.м.а ·води рачуна, 
решио .са.лt се био да fотидем преко Вучитрна до !Митровице, 'Намеран 
да у Вучитрну, приликом посете кајмакаму и Сулејман а~и, поведем 
раз~овор о стању у ~раду ;и о штетни.лt последица.лщ rкојима оно 
.. 1rtoжe lда поведе и 1да им обратим 'пажњу на њихове дужности. 

15. ов. м. кренуо сам се рано за Вучитрн, куда сам стигао око 
9 ч. пре подне на жалост у граду нису били ни кајмакам, ни Сулеј
ман ага, који је био отишао раније у Солун. Наши људи који су ми 
долазили, чим 'су чули да сам стигао, жалили су, како им је даја-· 
дило живети у оваким приликама, како им није обезбеђен ни живот 
ни имање од зликоваца, који постају у толико обеснији, у колико 
је власт немоhнија, како су све радње у застоју јер им се, у оваквим 
приликама, не мили радити и т.д. 
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Задужбина књегиње Љубице '!а Косову 

Израз лица свију који су ми долазили и зазирање од свакога 
шушња одавали су велику преплашеност. На моје питање, управљено 

већ.илу митрополитову, попу Милосаву, како је провео славу?, одго
вара ми са сузама у очима: "Како? Жалосно. Без пес.ме и весеља, 
колико тек да се одржи оби'L/,ај!" 

Ву'L/,итрп је 1варош у опадању, тр~овипа пикаква, запати пропа
дају. Наше људе држи још те по мало ;животаре, што сваки има rno 
нешто земље. Без iтoia би сви пропали, пемајуhи 'L/,име ра се исхрапе. 
Наших и.ма нешто више ;од 200 куhа у ~раду; .околипа је ~атова опу
стела, држе се још 1пе?Солика села и rro с тешком .муко.~~, О'Ч,е?Сујуhи 
са.мо подесан тренутак .кад ·'пе и опи за !осталом браhом у - .Србију. 
Мухамеданаца и.ма више. ·,У своје руке су приzрабили сву извозпу 
тр~овипу, па и рстале радње и запате. Има доста врло бо~атих :aia, 
'Који и.мају врло вели'Ке 'L/,ифлуке и живе од прихода са њих, пе ра
деhи пишта. Али, rпошто је :варош у опадању, ':U.Ма доста сиротиње 
баш и .међу .муха.медапци.ма. :Не.мајуhи довољно рада, слободпо ,вре.ме 
проводе по :.механа.ма бan'l{ehи или по ~hепепци.ма lе~лепишуhи о које
'Какви.м !беспослица.ма. Ова?Све .СУ прилике ·паро'L/,ито ',подесне за 'хоџе 
да потпирују lфапатиза.м, и за туђе а~епте да изазивају переде. 

Нај'L/,увепији су .међу .муха.медапци.ма т. з. Маџупци. Нису богати, 
а има их врло много и познати су као грдни зулумћари, који власт 
ни у што не зарезују; о њихово се пријатељство отимају и Сулејман 
ага, вучитрнски и муфтија и Сулејман паша приштевски, јер им је, 
пошто су се у последње време истакли једни другима као против-
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ници, потребна помоћ ове јаке фамилије. С тога њени чланови, на
рочито они који су најсиромашнији и без икаква стална занимања, 
чине што хоће и нико им ништа не може. Од њих 1iарочито страдају 
Срби. 

Поред зулума, које сам имао част указати вам у извештају Пов. 
бр. 347. вучитрнски Срби су ми наводили, као примере за потврду 

оправданости својих жалби још и ове знатније: 
У очи 27. пр. м. ушао је у кућу Анте Чкворића, механџије, неки 

Мех.мед Аџи Aca1i Спасић, да тражи ракије и то.м .му је приликом 
тако тукао жену да се њена вриска и лелек чули 1ia далеко. Нико 
јој није притекао у помоћ и ако је то било усред чаршије, у бли
зини заптија: Срби 1iису с.мели, а Турци нису хтели. Нападача за 
ово н11ко није казнио, јер се нападнута није смела жалити суду од 
страха да је неснађе већа беда. 

После два дана обијена је усред чаршије један ковачница, а 
власт није трагала за кривцима. 

Ситнијцм крађама ни броја се незна; на њих данас веh нико ни 
пажњу не обраћа. И 1ia зло се човек прщ1ик1iе, 'па ia С1iоси без ро
пота. Теже и.м fnaдajy :дру~и зулу.ми: ,~лабе, туче, уцене. 

Највише се прочуо са своје обести неки Иса Мула Фејзуловиh, 
о коме је било речи и у прошлом извештају. 

Пре две недеље изишао је с :1iеколико ,својих дру~ова пред сва
тове Милосава ;Троја1iовиhа, i'КОји су ,долазили из Митровице. Чи.м 
су ,ia видели, слутеhи неко ;зло, сви су !се ,У 1iајвеhе.м, страху разбе~ли 
куд које, ,и ако је то ,било у "Непосред1iој близи1iи ~рада. Мало rпосле 
то~а ухватио је и :усред ~рада 1ia 1очи~лед пуно и ,Срба и Тура?Са избио 
Алекса1iдра Ћалиловиhа. 

10. ов. м. упао је исти Иса Мула Фејзуловиh у дућан браће 
Миловановића и потегао је на једнога од њих, по имену Трајка, но
жем да га прободе. Трајко се у невољи скрије у задњи дућан затво
ривши врата, али Иса са дружином својом братом Абдураимом и Ре
џепом, Илијом Чаушевић.ем, покуша обити врата. Али у то стигне 
млађи брат Коста, на кога се ови зликовци окоме тукући га тако, 
да је, сиромах, све кукајући кроз чаршију бежао, а Иса га је, ткуући 
га држаљем од сикире, гонио. 

Све су ово ~ледали Турци из чаршије :и заптије а беднику 1-tико 
1iије хтео iY 'по.моћ, притећи, 1док 1iије успео, у ~бежању завуhи /се у 
избу једно~ Турчи1iа, а r~о1iилац у раздражењу удари, ,~онеhи ia, 

чело у врата од избе, ·те паде o1iecвeшhe1i. То је по.мо~ло iКости 1да 
утекне. 

То је било у подне, а у вече су долазили неки Турци Милова
новић.има да им припрете да се за све ово не туже суду, ако хоће 
да остану с миром, на овоме што су извукли. 

Истога вечера упао је Иса Мула Фејзуловић са Реџепом у кућу 
Живка Стевановића, о коме је било речи и у прошлом извештају 
Пов. бр. 347. Кућа му је у непосредној близини заптијске карауле, 
и опет зликовац не зазре ући у њу и тражити од Живка, који се још 
није курталисао Абдул Азиса Мунијиhа, да му плати 3 лире, па да се 
с њим помири и да му зло не чини. 

У очи 7-ог ов. м. око седам сати ноћу (а la turqua) напали су 
зликовци на дућан Спире Лазића, хлебара, разбили врата свакојако 
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у намери да га убију, јер у хлебарници нема еспапа за крђу. Пошто 
су разбили врата, Спира, који је био сам у дућану, опали из пушке, 
те се зликовци разбегну. Напунишви понова пушку, Спира истрчи 
пред дућан, али никога већ тамо није било. По лавежу паса при
метио је да су зликовци побегли пут цркве, где је у близини караула, 
у којој станују "чувари реда". 

Пре неколико дана наредио је Зећа Ахметовић, мухаџер из Ме
ђуана, Јосифу Ћамиловићу, трговцу из Вучитрна, да му, у име глобе, 
начини пар новог одела од опанака до капе, иначе ће га, запретио 

му је, убити где га стигне. 

Такве су ето ;појаве свакод'Нев'Не. Наши су ЈЗучитр'Нци rпрепла
ше'Ни, јер сваки очекује 'Неко зло које .ia .може ;с'Наhи ·сва-ко~а часа. 
Тужити :се 'Не 'с.меју. 1У вере'Ни су да и.м власт .по.моhи "Не .може и :кад 
би хтела, те ~оии, ocehajyhи се без заштите, трпе .сва зла без ропота 
од страха iда их 'Не сиађе веhе, 'ако .би се ~тужили. 

Оставио са.м Вучитри о-ко 11 'Часова, и тачио .у подие приспео сам. 
у Митровицу. И овде је стање за наше људе несносно. Стари ред, 
какав беше пре познатога догађаја у јануару, никако не може да 
се успостави. Све се тамо држи на компромису између власти и Арба
наса, заснованом на начелу попуштања ситнијим прохтевима Арба

наса из страха да се не би изазвали крупнији догађаји. Србима је 
у оваким приликама тешко живети, а камо ли радити. Непрестано 
су под осеhање.м страха, да .их :.М,оже сва-ко~а часа сиаhи -каква ue
cpeha, rкад tjoj се 'Нај.мање иадају. 

На повратку препоручио сам већилу митрополитову, попу Мило
саву и Живку Фртунићу - моме поверенику, да дође у Приштину 
да се с њима и с његовим В. преосвештенством разговорим о начину, 
како да им се помогне. Они су дошли прекјуче и са њима смо се 
договорили, како да се изабере нова општина, којој Ће једна од првих 
дужности бити да протествује најпре пред месном влашћу, а затим, 
ако затреба, и пред валијом против ових зулума. Њихове ће про
тесте поткрепити с једне стране његово В. преосвештенство, а с друге 
стране и ја сам, кад будем ишао у Скопље. Ако неуспемо у пуној 
мери, бар ћемо - тако се надамо - издејствовати иеколи-ке палија
тивие .мере, које he .ма iи привре.меио заштитити живот u и.мање 
јадних Ву'Читр'Наца од обести разузданих зликоваца Арбанаса. 

Десио ми се на повратку овај карактеристичан случај: 

Како се већ у велико био спустио мрак, кад сам био на пола пута 
од Вучитрна за Приштину, један је Арбанас готово више од 3/4 сата 
трчао поред наших кола. Кад га је гаваз, опазио и запитао, што то 
ради, одговорио му је молбом, да га не дира, јер је мрак па се боји, 
ако иде сам, злих људи, којих има пуно. Код Бабиног моста се одво
јио, пошто му је село близу, и нрпрестано је довикивао што је глас
није могао своје рођаке из села. Зиа'l./,и да ни са.мим Арбанаси.ма, ако 
'Нису зликовци, fније лако и ,да је а'Нархија захватила врло широке 
раз.мере. 

Примите, господине министре преседниче, уверење о мом нај

одличнијем поштовању. 
Консул, 

Свет. Ст. Си.лtиh 
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Краељвско српски Консулат 
Приштина 
Пов. N2 370. У Приштини, 22. октобра 1899. године 

Господину др Владану Ђорђевићу, преседнику 
Мин. савета, мин. ин. дела - Београд 

Господине министре преседниче, 

У селу Долцу, ;nehcкa 'Нахија, налази се јед'На повелика црква са 
мко~им з~радама. То је парохијалка ,црква за (Неколика окол'liа ~села 
(Долац, Дреnик, Гребпик, Кијево, .Клипа итд.) у којима се још држе 
Срби. Прошле године, да би и ове Србе задовољио, г. митрополит је 
поставио за та села свештеника и учитеља и паредио да се узме је
дан Арбапас за чувара цркве и школе. Избор овога чувара није био 
срећан. Био је у крвној освети са Арбанасима Башотићима, који су, 
њему за инат, онемогућили опстанак у тој цркви и свештенику и 
учитељу, које су и тукли и једном приликом на њих и пуцали. Како 
су Башотићи јаки, да би, у случају да се почне трагати за тим њихо
вим делом, избегли казну, умолили су своје пријатеље Таира Фаз
лију и братанца му Муслију да се они приме чувања цркве и да се 
они постарају наћи школи учитеља. Како се ова двојица и ради 
личнога јунаштва а и ради великог фиса рачунају у најугледније 
Арбанасе у пећској нахији, Башотићи су хтели њих да истуре напред, 
уверени да ће они једино имати успеха. 

И доиста ови су се примили тога и послали два своја човека 
нашем учитељу у Девичу Димитрију Димитријевићу, да га понуде 
за учитеља и да га у исто време питају како се ти послови раде. Кад 

им је овај казао, да тај посао треба да сврше сељаци у договору са 
митрополитом, они су му онда изјавили: како и сами знају да је тако, 
пошто су сељаци плашљиви, нека пође с њима да га одведу Ми
хаилу из Чабића, кога и они сматрају за најјуначнијег Србина, те да 
он с њима пође у Приштину митрополиту. 

Прекјуче је био Димитријевић са Михаилом код г. митрополита и 
код мене. Ствар смо удеси.ли тако да Ди.митријевиh иде у Долац за 
учите.ља, ако ;му ова двојица Арбапаса ~арантују та.м,о опстакак. 

Разговарајући се овом приликом о тамошњим приликама"'са Ми
хаилом, који је учинио на мене доиста утисак јунака и добра Србина, 
сазнао сам да се познати зликовац Дим Бурјан чешће навраћа у 
њихове крајеве, а нарочито да је у везама са Арбанасом Бахтијар 
Локачем из Дошанска, који му је најглавнији јатак, њему он доводи 
младиће које, ради уцене, уграби, а преко њега прима уцену. Ми
хаило добро познаје Дим Бурјана, а вели да га добро познају и да 
би га врло лако могла убити ова два Арбанаса Тахир Фазлија и бра
танац му Муслија, који .би желели да буду војводе цркве у Долцу. 
Сазнавши да је Дим Бурјан ударио i~.лобу од i40 ~ира и на ,село Дре
ни-к, које припада парохији долачкој, ја сам Михаила упутио да се 
састане с овом двојицом Арбанаса и да их испита, би ли и под којим 
условима убили Дим Бурјана, стављајући им у изглед било одсечну 
било сталну месечину. Само сам додао, да би у овом другом случају 
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морали, удружени са Сејди Саком, чији су пријатељи, гледати да 
побију и Фетаховиће и да у опште чувају наше Србе. 

МихаиЈtо .м.е је rуверавао да 1,су обоица lод најјуиа·ч:1-iијих :и иајпо
штенијих Арбанаса, да би сва српска ceJta око ДоЈtца и дуж КЈtи'Не 
биЈtа си~урна а:со 1би [их ~~и чуваЈtи, 1и да jhe ice опи дра~е воље при
хватити .да убиЈУ Ди.м БурЈа'На и ти.ме докажу, јесу Аи и кодико поуз
дани. Издао сам упуства, како да ради и шта с њима да говори и он 
ми је обећао донети одговор у уторак. 

К~о што вам је. познато из извештаја Пов. бр. ~, ја. сам, щ~о
тествуЈући код валиЈе што овд. муфтија заклања Дим Буррна, ИЗЈа
вио да ћу гледати да га сам ухватим, кад то није кадра царска власт 
и пошто ми је јако стало до тога, да ми ова изјава пе остане гола 

{// претња, ја сам раније упутио једног заптијског чауша, обећавајући 
му награду од 30 лира, да овог зликовца убије. Изгледа да he ова два 
Арбанаса то моћи поузданије извршити и да hемо у :љима имати и 

за даље заштитнике наших сународника. 

Михаило из Чабића, врло отресан Србин, који је своје јуна~тво 
доказао делима због којих га и Арбанаси поштују, молио ме Је да 
му доставим за његове укућане - 3102, 1672, 8351, и 5119, 4229, како 
би могао поузданије - 9132 и своју кућу - сам је са задру~о.м од 
30 чЈtаnова .међу Арбапаси.ма - и стару цркву која је поред његове 
куће и коју он сматра као своју домаћу светињу. Због ове цркве 
се и задржао у селу, иначе би, као многи му рођаци, одавно прешао 
у Србију. Човек је врло поуздан и требало би му се молби одазвати. 
Ја сам му казао да ћу му, кад ми у уторак донесе одговор од оних 
Арбанаса, 9711, 0450, по коме ће у 4549, 6070 моћи узети - 3102, 
1672, 8351 и 5119, 4229, па ми је част најпокорније молити за наредбу, 
ако је све 2808 отуда дигнуто, да се бар толико тамо што пре однесе 
за овога Србина. 

Примите, господине министре, председниче, увереrье о мом нај
одличнијем поштовању. 

Консул, 

Свет. Ст. Си.миh 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 
Пов. NQ 373. ~ У Приштини, 25. октобра 1899. године 

Господину Стојану Новаковићу, изванредном посланику 
и опун<?моћеном министру - у Цариграду, 

Господине посланиче, 

Јуче сам имао част послати вам депешу ове садр:ж:ив:е: 

"Овде очекивани изасЈtаници СуЈtтанови отишљи у Тетово, 1-1,е 
свршивши .'пишта у Лризрепу. Та.мо 1сад стање врло озбипљо. Спре.ма 
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се су'Коб из.међу Ђакова и Пећ.и. Убиства пос.л,едњих дана у'ЧестаАа. 
Овде се код .муфтије држе ноћ.у ,саветовања". 

У допуну овој депеши част ми је известити вас, да овде у тур
ским круговима циркулишу најразличнији гласови о одласку ова два 
Султанова изасланика. Чак ни подожај Султанових ађутаната и ко
манданата дивизија није им помогао да Арбанасе склони на попу
штање. Они неотстуnно траже: или да се уклони валија, или да се 
оцепе од Скопља, па би.л,о да образују самосталну ад.министратив-ну 
цеЈ1,ину са право.м непосредне везе са Цари~радо.м, биЈ1,о да се приса
једину Скадарском и.л,и Битољском виЈ1,ајету. До.л,азиЈ/,О је до 1оштрих 
препирака из.међу изасда'Ника и арбанаских првака. Чак веЈ1,е, да су 
се потезаЈ1,и ревољвери 'и да су изасља'Ници :.мораЈ/,и кришом 1да оду 
преко Тетова, јер су се пЈ/,аши.л,и преhи преко Цр'Нољева. Арба'Наси 
су и.м оставиЈ1,и за од~овор rрока десет дана :посЈ1,е 'Че~а he сматрати 
себе сљобод'Ни.м да !раде по сво.ме 'нахођењу. 

Усљед овога свуда по овим странама комешање међу мухамедан
цима. Зулуми учестали, а и међусобна убиства међу Арбанасима. 
Пећ. је закрвље'На са Ша.ма'Ни.ма 1и о'Че'Кује се сукоб .и са Ђаковицом. 
И рко Пећ.и и око Призре'На би.л,о је ,посЈ1,едњих ·.да'На више убистава. 
Кад ·су се Арба'Наси по :'НаЈ1,о~у својих :првака који су остаљи да пре
~оварају са СуЈ~та'Нови.м ruзасда'Ници.ма, враћдЈ/,U куhа.ма, једа'Н део 
Љу.мља'На, кои Ue fударио :на Горње СеЈ1,о отерао је 'сву стоку из то~а 
сеЈ1,а. И ови се људи жа.л,е 1ш ваљију што подржава 'Неред! Какви 
једни такви и други: не знају да својим радњама утиру пут победи 
оних, који су духовни иницијатори овога покрета. 

И овде су држана саветовања код муфтије. Сазнао сам да је 
муфтија скупљеним Арбанасима рефирисао о догађајима у При
зрену а затим објаснио, како Призренци раде против валије по ту
ђем наговору и да би довели валилук у Призрен. Пошто је то про
тивно њиховим интересима, треба да подржавају валију и траже ако 
дође до тога да валилук буде у Приштини, јер су то и заслужили 
својим исправним држањем. Сем тога на том је збору било речи и о 
неким комбинацијама, по којима би Маhедонију и Ст. Србију имале 
ускоро да деле Србија, Бугарска и Грчка и стављено на дневни ред 
питање о њихову договору у том случају. 

Пошто М-и ,'Не.ма.мо разљо~а :бра'Нити ВаЈ1,ију, ,да се пак пе Ј6и, па 
'Наш ра'Чу'Н шири.л,е ;~о~реш'Но ruдeje, nредузео са.м .мере да се .међу 
Турке распростру о rцељо.м овом по'Крету ту.ма'Чења, који.ма he се у 
њиховим О'Ч,и.м,а компромитовати Аустрија и тежња њепих а~епата. 
Ради овога ћу данас послати нарочитог човека, Арбанаса у Дреницу, 
а сутра ми долазе двојица из пећске нахије. 

Изволите, господине посланиче, примити уверење о мом нај
одличнијем поштовању. 

514 

Консул, 
(потпис недостаје) 



" 

Краљевско српски Консулат 
Приштина У Приштини, 12. новембра 1899. rодине 
Пов. Ng 379. 

Господину Др Владану Ђорђевићу, председнику 
Мин. савета, мин. иностраних дела итд. итд. 

Београд 

Господине министре преседниче, 

Судећи по појавама које су последњих месеци избиле на видик 
из~леда :да је 'турска !власт ·н.арочито u ·С (плано.м почела иастојавати, 
да отежа живот Срби.ма у ново-варошкој кази, ~де icy 1се ~они, и µко 
изложени великим. дажбина.ма ,и rзулу.ми.ма, ипак успели одржати у 
ко.мпактној целини, растурени у 20 села. Али у последње су време 
баш тамо учестали зулуми у виду крађа, убистава и уцена. Још 
на.м. је 'свеже ,у памети убиство 1Василија Чкоњевиhа из ,Штиткова, 
а данас се прети да ће његовим трагом поћи сви угледнији људи у 
ТОМ крају. 

Нова Варош .са ,околином до 11876. ~одине истицаАа се изнад оста
лих слободом и развијеном. ;тр~овино.м. и занатима а Срби #ововаро
шани се одАиковаху родољубљем и бо~атством. Услед окунације Бо
сне и Херцеговине прекидоше се везе са обалама Јадранског мора, а 
од тога доба престаше у :ове крајеве долазити кантранџије из Бу
гарске да купују што им је за војску ваљало дава•rи. У трговини: 
наста зачамалост, па и занати ударише у назад. Некад богати људи 
посташе, трошећи а не привређујући, сиротиња. 

Државна власт, у место да се, баш у своме интересу, постара 
наћи лека народу у тој невољи, још је више загорча својим поступ
цима. Увеhаше се десетоструко дажбине, а и зулуми, који су дола
зили и од rпреставника ~власти и ~од зликоваца !Турака и !Арбанаса. 
Убиствима, '.от .мица.ма, крађа.ма и дру~и.м разни.м. недаhа.ма iни број се 
ухватити не .може. :Али de најтеже, щто су Срби у ово.м 'Крају, поред 
толиких rзулу.ма, оптереhени веhи.м. \и различнији.м дажбина.м.а IНeio 
ли по дру~и.м. 1страна.м.а. Нај~лавније ;су ,међу њи.м.а: 

1) Војница од 2 .м.еџидије, колико се плаћ.а на сваку .мушку ~ла
ву, не изузимајуhи ;ни јакорочад (новорођену децу), ии ~луве ии :не.м.е, 
ни кљасте и у.м.а лишене; 

2) Веија - трошарина која се плаћ.а на све што се доноси на па
зар на продају; 

3) Ифтибар - порез на зараду; 

4) Су.марину - пореза по коме се узи.ма 10-ти ~рош од све~а што 
се у варош донесе и прода; 

5) А~иа.м - пореза по ко.ме се плаћ.а иа свако ~рло стоке по 1 ОО 
пара, а на свако свињ'Ч.е по 5 ~раша; 

6) Зе.мљарину - порез на зе.мљу, по ко.ме се даје десетак од 
свих производа држави, -ч,етвртииа а~и. 'а е.м.лаћ. (што aia. ~даје 1за 
зе.мљу 1држави) ~е плаћ.а aia, :.као Што је по закону, 'не~о опет чиф
чија; 

7) Мерину; 
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8) Џибрарину - порез по коме се плаћа 15 гроша (лира 100 гро
ша) на 100 кила, рецимо дивљих јабука, крушака, оскоруша, што 
сељаци 1no шуми купе, у казане мећу и пеку; 

9) Тестарину - порез за одржавање друмова, по коме узимају 
редовно сваке године на сваки напус по 12 гроша (лира 100 гроша), 
и ако се друмови никад не оправљају, нити је и један нов направ
љен; 

10) На сваку женску главу, удату, која уме прести, узима се три 
гроша чаршијска. 

Осим ових дажбина има их још доста ситнијих, а поврх свега 
тога бесплатне части и станови: агама, десечарима, колџијама, агнам
џијама, таксилдарима, заптијама и свима осталим намерницима. Док 
се од 1ове сиротиње исцеди :све ово \што она давати .люра, 1Мно~и 
сељаци добар део -~одине 1проведу у затвору, те тако и вре.ме ~уби, 
а они који остапу rкуhи iЖиве р суву rх;л,ебу .месеци.ма у \вечито.м 
страху и дању и 'ноhу за свој О1Сивот [и, 'и.мање. i 

И ако се у другим казама не плаћају порезе под 2, 4, емлаћ од 
оне под 6, 8, 9, 10, опет је вљаст турска -нау.ми.ла да са.мо нововарош-ку 
казу, зато wто је заисто српска, оптерети још једном пово.м rдацијо.м 
- ос.м.ипо.м од свих производа за потребе mросветке. А да lби '(!} fто.м 
усnел,а, посл,ужил,а 1се прво об.м.апо.м., na ра ти.М. паси.ље.м. 10б.м.а'Ну 
је извршио кај.мака.м ;'нововарошки, ,u паси.ље је сап-кциописао са.м 
вал,ија, Хафус паша. 

Кад је требало да се о овој осмини донесе одлука у меџлису 
нововарошком, нису сазивали седницу, да се на њој чују мишљења 
свију, па и двојице Срба, који су у њему чланови, него им кајмакам, 
не казујући на шта имају да се потпишу, поднесе, као што се то 

обично ради, на потпис један акат, који се, као бајаги, тицао обичних 
административних послова. Ови, незнајући шта је, потпишу. То је 
.међутим бил,о решење .меџљиса, да 'се па 11дрод iY !'Кази удари и iова 
пова пореза - ос.лщпа, за [щкол,е и :просвету, и m}л,ука до. се од.мах 
приступи прикупљању 'њезину. 1Кад ,се за ову об.мапу сазнал,о, !сви 
сељаци ди~пу вику иа своје r~реставиике у .м.еџл,ису да ;су их издал,и 
и стапу изјављивати да опи ту торезу пе .м.о~у rп.лаhати, 1јер се опа 
не пл,аhа (Ни у једпој 'Кази ry цел,о.м. !вил,ајету, а .опи су и \иначе mре
оптереhепи дација.ма и убијени зул,у.ми.ма. Ова двојица Срба, сазнав
ши за обману, пристану уз народ, протествују код кајмакама, жале 
се мутесарифу у Сјеници. Све им то ништа не поможе. У место да 
им се жалбе саслушају и неправда уклони, њих почну гонити, за
тварати, а онима који осташе у слободи претити. Мутесариф сје
иички, 'Кад су .му дош.ли ,прваци народни њих 37 са оно.м ;двојицо.м 
Ч.Ј1,апова .м.еџл,иса, ina жал,бу, баци их у затвор, па fпосл,е, запретивши 
и.м најстроже да .мирују, /пушта веhипу куhа.ма, сед.морицу пајумед
пијих задржи у затвору, а "t.лаиови.м.а 1.м.еџ.fl.иса забрапи да се пе с.м.еју 
.маhи из Сјенице у Н. Варош. Народ се опет опирао давању и жалио, 
али су му жалбе остајале неуслишане, а његови се прваци узалуд 
мучише по затворима у Н. Вароши и Сјеници. Двојица су успел,а 
провуhи се и доhи ча-к у .С-коп.ље па IЖал,бу 'ва.fl.ији. Овај их је задр
жао најпре 'у затвору, а rnoc.fl.e 1у Скоп.љу 'под пол,ицијско.м ,прис.мо
тро.м скоро три :.м.есеца не допуштајуhи и.м да се и~де .макну отуда . 
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Њихове је lжа.л,бе ,lno.мaiao 'Код ва.л,ије и 1тамош'l:Ьи 1бо~ат и у~.л,едан 
тр~оваи, Ми.лап Борисав.љевиh. Успеха пије било. Ова су двојица 
тек пре три дана пуштена да иду кућама, пошто су чиновници -
кајмакам, нуфуз-назир и малмудир - зулумима, који се, вели 
г. Борисављевић, не памте за 100 година, сломити отпор народни и 
силом му натурили ову дацију. 

Карактеристичпо _је ry ово.м ,_случају, што '·се овај дапак, па.мењен 
по.ма~ању просвете (разу.ме се 1турских школа) пије почео узи.мати 
1i целом Сапџаку, не~о са.мо у 'Кази, Турака пема 1н,и~де по сели.ма 
осим пешта .маЈ~о у са.мој Н. Вароши. [Кад се уз.ме, поред ово~а, паум 
и ~ео~рафски ~оЈ~ожај 'Нововарош'Ке казе, Ј~а'Ко 'је уочити побуде, које 
су .мо~ле ,павести \Турке на идеју да ,зуЈ~уми.ма опе.мо~уhе Срби.ма 
опстанак и да их за.мепе Арбанаси.ма. "Ја се врло бојим - пише 
г. М. Борисављевић његовом В. преосвештенству - да народ не нагне 
у масама из нашега краја исеаљвати се у Србију и у Босну. Вали
-паши преставке и молбе чиних, па забадава. Мени се чини да би 
њему било по воиљи исељавање. Да бог да да не грешим! И сами 
поштенији и увиђавнији Турци увиђају, куда води ово зло и с него
довањем гледају на ове зулуме. Наши се парочито хвале Хаџи Ибра
~и.ма~ом :Дол.маиhе.м, 'Који \их је мпо~о 1по.ма~ао, али се ~рдпо жале на 
кај.мака.ма, нуфуз-пазара ,и '.мал.мудира, ~арске чиповпике, за х,оје 
веле, да су им \више дojaдUJiu пе~о rнај~ори зулу.мhари. 1 

Имајући на уму: положај краја, у коме се овако ради, побуде 
ради којих се све то чини и сврхе које се желе постићи - мени се 
чини да би смо ми имали, осим хуманих и доста разлога национално
-политичких интервенисати дипломатским путем у корист Срба у но
воварошкој кази, у толико више што овде зулум пе долази од шу.м
еких разбојпика, и фапатизовапих 1Арбапаса, пе~о од царских -ч,и
повпика, а .међутим, плапове, nротив'Не и обзири.ма добро~ суседства, 
и паши.м rнациопално-политички.м иптереси.ма. Не :гражеhи пашу по

.моћ, Нововароша'Ни су исцрпели сва ле~алпа срества да се отресу беда 
које их С'Налазе и од зулу.мhара и од царских чи'Новпи1<:а. Кад им она 
нису помогла, на њима је и дужност и у нашем је интересу, заузети 
се да им њихове праведне жалбе буду услишане бар у Цариграду. 
Успеју ли Турци до краја у својим плановима, наперени против Но
воварошана, и у овој he кази за.мепити Србе Арбапаси, и опда им 
остаје још са.мо прешевска каза, у ,1/Сојој се већ oceha тежипа rnри
тис'Ка р,рба'Наско~, ,да је сло.мију, :па да Србија ;дуж и,еле своје ~ранице 
пре.ма Турској iбуде (опасапа :широким појасом 1од -ч,исто арбапаских 
села. Баш збо~ ове опас'Ности држим !да Зе потребпо целу ову ствар 
опширпије е'Ксплоатисати 'Кроз :штампу и иптервенисати у 'Корист 
Нововарошапа rч,ији [се ;захтеви своде: 1 

1) да се ослободе ово~ паво~ да'Нка или - а'Ко се он удари и па 
остале 'Казе, - 1да 'се !праведпо ,по fнуфузи.ма iраспоређује; ' 

2) да се ослободе iJioбa и чашhавања разпих порежџија кад по
резе 'Купе; 

3) ако се пе .мо~у ослободити опих даи,ија, 'Које се по дру~и.лt 
'Каза.ма купе, бар да се зајемчи праведпо и.м разрезивање и : 

4) да се 'Казпе 'Кајмакам, пуфуз-пазар и .мал-.мудир за досадашње 
пезакопите радње. 
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Оправданост ових захтева могла би утврдити комисија, која би 
праведно испитала стање у нововарошкој кази и насиља извршена 
од стране царских чиновника над Србима. 

Ако бисте, господине министре председниче, одлучили по овоме 

што предузимати, било би врло потребно, да Нововарошани буду 
упознати са предузетим мерама и њиховим ресултатима и с тога ми 

је част молити вас за извештаје о том. 

Примите, господине министре преседниче, уверење о мом нај
одличнијем поштовању. 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 
Пов. N!! 386. У Приштини 8. децембра 1899. године 

Господине др Владану Ђорђевићу 
председнику Мин. савета, министру иностраних дела -

Београд 

Господине министре председниче, 

Ситуација се у овим крајевима ни у колико не мења на боље. На 
против зулуми су све чешћи, а нарочито се то опажа од Митрова
-дана. Најобич:није су врсте зулу.ма, оси.м обичних пасиља, крађа 
стоке и уцена, аЈ1,и се дешавају сад ,веh чешhе и одвођење деце као 
посЈ1,едица уцена, оти.мање и.мања, насилно турчење и сиЈ1,овање. Ко
сово, како данас стоји .стање, пати мање; веhи.м icy зуЈ1,у.ми.ма подЈl,О
же'Не нахије пеhска и ~и.t~анска. 

У Приштевској кази najiope је стање ',у Сириниhу, ~де су крађе, 
uти.м.ање и бијење свакодневне појаве, на које су се људи већ свикли, 
па се и не туже. Неком Ради Стојковићу из села Готовуше украо је 
лани две краве Арбанас Амет Хазаров из села Фираје, а ,~28 септ. 
ове године опет су Ћ?:У украли једну краву. Сем тога жалио се, како 
му браћа овога Амета прете, те није слободан вратити се кући. Жалио 
се власти, али никакве помоћи. - 1. оr~т. ухватили су неки Арбанаси 
у Гатљанској шуми једног Србина из Готовуше, тукли га и узели 
му 80 гроша. Овај се жалио заптијском официру у Феризовићу. али 
без икаква резултата. 

Алија Бајрић, који је прошле године убио доброг Србина Киту 
из Неродимља прети сад да ће убити сваког Неродимца, ако не по
деј ствују да се због овог помири с њиме родбина Китина. Неродимци 
су сад у великом страху од њега. 30. септ. пресрео је на путу за 
Призрен неке Неродимце Алијин брат, а.ли их је од њеzово~ напада 
спасао пеки Арбапас Шаба'Н, који их је nратио. 

У ~илапској кази је стање .мпо~о iope. 
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Аћ.иф Куртеш, :који и.ма чифЈ1,ук, у сеЈ1,у МиЈ/,а'Новцу, отворепо 
'Напада па жепе по пољу у па.мери да их сиЈ1,ује. Тако је нападао Сто
јанку, жену Марка Савића из Чукарице, која је у својој њиви брала 
кукуруз и, поред свега отимања, би је савладао, да јој нису у помоћ 
притекле друге две жене те је спасле од овог похотљивца. Исти је 
Аћиф, сутра дан после овог случаја, напао Марију, жену Косте Пе
рића, која је терала теоце на воду и посЈ1,е дyioi рвања и .м11чења 
успео је савЈ1,адати је и силовати. Жена је била сва изгребана и окр
вављена. Муж је, због тога, после није хтео примити и ако није 
сирота ништа крива и тек на саветовање пријатеља једва се скло
нио примити је. 

Дема Селимов и Јашар, Арбанаси из села Бусовата, досадили 
су Србима из околних села својим насиљима. Фили Лазићу из села 
Милановца одвели су са гувна три коња и, пошто су два дана са 

њима вршили своје жито, вратили су му их. Стајку Филићу из Ми
лановца отели су тако исто два коња; баби Стојанки Симиhки из 
Клобукара једну кобилу, Јовану Станковићу и Фили Ивковићу из 
истог села по две кобиле. Оштећени се нису жалили власти, јер, веле, 
нема отуда никакве користи. 

Зејнељ из села Каменице везао је почетком септембра усред 
подне Илију Богосавића и Трајка Филића из села Гоголовца, и сеља
н:има наредио, те су им забране исекли. Трајка је међутим толико 
пушком тукао да сад лежи и незна се може ли преболети. 20. сеп
·:rембра тукао је рано изјутра Васу Стојића из села Бушинца, што 
му није хтео дати крушке, које је на пазар у Приштину носио. Исти 
•:е Зејнељ направио посредником при женидбама, којом приликом за 
своје "посредништво" узима уцене. Неки Стојан Н. из села Ајиновца 
узео је од пријатеља свога Димитрија из села Кололеча 13 лира за 
девојку (у ови.м се крајеви.ма свуда за девојку пЈ1,аhа). Чим је за то 
чуо Зејнељ, тражио је од Стојана да му да 3 лире, иначе од сватова 
нема ништа. Кад је за ово дознао Димитрије, покварио је ствар и 
узео натраг својих 19 лира. - Зејнељ је изнудио силом од Симона 
Дунњеровића 4 лире, за које је овај морао да прода своје волове, јер 
га је насилник тукао мокром камџијом и претио и горим бојем. -
Од Арсе из Мачора тражио је 3 Ј/,ире као ~Ј1,обу што ~е оженио, без 
ње~ово~ одобрења, неком удовицом, а кад му овај паре није хтео 

послати, послао је неког Рустема из Каменице, те му је украо три 

кошнице с пчелама. Овај Зејнељ прелази четће у Србију ради кри
јумчарња пушака, соли, барута, а том приликом врши и крађе раз

них ствари и стоке. У Србији има неког Арбанаса за помоћника и ја
така. Границу прелази обично на месту Шеић или на месту Деси
војце. Добро -би било припазити мало на овога зликовца, неби ли се 
могао како год ухватити или убити. - Неки Ђела из села Чараковца, 
хтео је да узме своме сину за жену удову Софку, чијег је првог 
мужа убио Нухија Мехмедовић. Погодба је била за 13 лира, али по
што је Нухија тражио 7 лира за свадбарину, Ђела је одустао од 

свадбе. 

Ајриз, Арбанас из села Свињарина изнудио је почетком октобра 
Дичи Н. званом "Милић.арац" из села Вуланеша 4 лире, Коци Н. из 
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села Извора 3 лире, а јурио је и Николу Копиљака из Извора тра
жећи му 6 лира, али се Никола успео сакрити у шуми. 

Алија Матош из села Глинца дошао је око 16. октобра у кућу 
Дене Н. из села и оружје.м припудио Ста'Н'Ка, брата Де'Ни'На да .му, 
при до.1~ас'Ку дреши, а при од.л,ас'Ку 'завезује зуби.ма ре.ме'Не од опа
'На'Ка. 

Арбанас Речко, касапин из села Бујановца, отео је крајем окто
бра девојку једног Србина из истога села. 

Абдул-ага Османефендић из Гилана убио је у половини новембра 
'/ лову Ристу Н. из села Биљача изгледа намерно. 

Арбанаси из села Ђулекара отели су 800 снопова жита сељанима 
српског села Врбовца. 

У половини новембра непознати Арбанаси упали су у колибу 
Максима Н. из Божевца, везали га и отерали из тора R најбољих коза. 

Нухија, Арбанас из села Бусовата, узео је 6 турских лира Митру 
Пауновић.у, из Милановца за то што је овај допустио да његова кћи 
пође за Ђелу Петровића из села Чараковца као удовца. 

Користећи се злогласним именом Дим Бурјана, који се сад налази 
прикривен у Ђаковачкој нахији Арбанаси у Гиланској кази се издају 
као његова дружина те врбују виђеније и богатије људе да их уграбе, 
како би их после могли уцењивати. Три 'Најбоље ку'hе у Кривој Реци 
су сад, усдед rroia, затворе'Не и ,'ftико юд чељади ''Не с.ме 'Никуд 1ва'Н ку'hе 
да .мак'Не. То су куће Арсе Јовановића, из Одовца, Венца Божића из 
Божевца и Митка Арсића из Реановца. 

Зејнељ Љука, мухаџер из Каменице, срео је почетком новембра, 
Митра Лазића из села Гоголевца, отео му кесу и из ње узео три 
дуката. На плач и молбе Митрове вратио му их је, али га је иатерао, 
те је читав сат молио гологлав бога за његово - Зејнељово -
здравље! 

Оваквих и овима сличних зулума, који загорчавају живот Србима 
у Гиланској кази, има још врло много. То су управо посведневне 
појаве. 

Све су ово случајеви из северног дела Гиланске казе, из области 
Криве Реке, а тако се исто ради и у Изморнику, а 'Нарочито у Кара
да~у, јер су 1Арба'Наси из Карада~а поз'Нати, као 'Нај~ори здиковци, од 
којих 'Наро1iито пате Срби у ~орњој Морави. 

У селима око Приштине, осим обичних насиља беговских, није 
се за последња два месеца чуло о каквом већем зулуму, исто је тако 
и у Приштини стање релативно сносио према другим градовима, а 
нарочито према Вучитрну, где су зулумћари, баш отели маха, те ама 
баш ни у шта не зарезују власт. 

Крајем npouJ,Jioi :.месеца Арба'Наси 1из 'Седа 'Весековца (до пре 'Не'Ку 
~оди'Ну ово је бидо itt,иcтo српско село, а сад у ње.му ие.ма 'Ни јед'Не 
српске 'Куhе) отели су волове Ја'Нку Неши'hу, из Новог Села. Власт, 
по тужби, није чинила ништа . 

Мула Фејзула Маџунац избио је 20. пр. м. Аксентија, сина позна
тог чорбаџије Србина Јорге Ћамиловиhа, а брат му Иса, не зарезу
јући власт, ставља грдну глобу Васи, Јевти и Трифуну, братанцима 
попа Милосава Парлића, намесника митрополитова. 
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Ђаковица - у време између два светска рата 

Срби су, због оваких зулума и очигледне немоћи власти, у грдном 
страху. 

И ако се последњих недеља није чу ло за какав већи зулум у 
Митровици, стање се у овој вароши ни у колико не поправља. Срби 
немају ону слободу у кретању какву су имали до познатога догађаја 
у прошлој години. По око.л:ним се.л,и.м,а Срби страдају од Арбанаса, 
који их пљачкају, бију и уцењују. Баш испод самог Звечана, на путу 
крај Ибра, убијен је неки Михаило из села Трошце (пазарска на
хија). Сам је казивао, док је био у животу да му је убица тражио 
паре. Власт није чинила ништа да пронађе убицу. Ако нису кадри 
трагати за убицама и зликовцима, њени преставници умеју извито
перавати прописе законске, кад треба на силу потурчити коју Срп
кињу. 

Прота Јован Симић и свештеник Јанићије Славковић, из Митро
вице, доставили су његовом В. преосвештенству да је 15. пр. м. дове
дена у хућумат тамошњи Марија, кћи неке Цвете удовице из Горње 
Каменице, 'Коју су Арбанаси у~раби.л,и и одвељи у Вучитрн, тамо др
жаљи 5 дшна и дове.л,и у Митровицу да се потурчи. Иста је Марија 
била испрошена за једног домаћина из Бањштанске Реке и свадба 
је имала да буде тих дана. Мајка девојчина жалила се кајмакаму у 
Митровици, и тражила да овај испита да ли јој је кћи одведена ми
лом или силом. 'У место да овом приликом пази на строгу примену 
за ове случајеве прописаних правила и обичаја, кајмакам је гледао 
да испуни само форму, како се претњама застрашеној девојци неби 
дала прилика да каже праву истину о свом одвођењу. За то није 
допустио ни мајци да са Ћерком разговара, него ју је истерао напоље, 
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ни свештеницима да с девојком проговоре више од 2 минуте, да је 
неби успели охрабрити да каже праву истину. 

У новопазарској нахији, као што сам имао част известити вас, 
најви~ие јада задаје Србима познати зликовац Салко Црниw,апин са 
дружином. Највише се занима уценама: уцењује појединце и читава 
села, и сви му, из страха за главу, дају колико коме одреже. Јере
мији Симићу из Јошанице и Јевти Добрићу из Брановића узео је по 
12 лира, а попу Јеротију Спасојевићу из Вукојевића узео 8 лира. 
Вукоману Н. из Вукосављевића заробио дете и пустио га тек онда 
кад му је овај избројао 12 лира. Оваквих случајева има грдно много. 
Само за последње време дигао је овај Салко преко 100 глобе. Прија
теља и заштитника 'Срба у том крају, 'Чауша Адема, о коме је било 
речи у ;Мојим про~илим извештајима, отерала је власт у Сеницу, са.мо 
с то~а, ·што се он заверио ослободити Србе !од ·то~ ,зликовца, а то, као 
што .се види, није било по вољи новопазарским Турци.ма. , 

Још су гори од Салка зликовци Зуко и Арија, браћа Омеровићи, 
Арбанаси из Шаља, који чине зла по митровачкој и новопазарској 

нахији. 
Наш је народ тамо са свим клонуо, и ако се бројно још доста 

добро држи. У невољи од зликоваца Арбанаса трпи много и од самих 
преставника власти. У овом крају Срби плаћају неке порезе које се 
не наплаћују у Приштевском санџаку за путове плаhају по 12 ~раша 
на ~.лаву, е.млаh (порез (Нд зе.мљу) плаћају не aie, neio 'Чивчије, џи
брарине [nлahajy по ,черек 'Нд vсазап, :1и па сваку женску, 'Која зиа 
прести, по 6 ~раша на ~лаву. 

Од како је беси истекао рок, у пећско.i нахији је настало врло 
тешко стање. Зулуми су отели маха и од њих почињу да пате и села 
која су раније била релативно слободна. Ч:ује се да је последњих 
дана и у самој Пећи било нереда, али због силних сметова о њима 
још нисам добио никаква извештаја са поузданим подацима. Чим ia 
добијем, биhу слободан, да 'ва.м поднесем опширнији Извештај о зулу
.лщма у пећ.ској нахији. 

Примите, господине министре преседниче, уверење о мом најод
личнијем поштовању. 

Краљевско српски Консулат 
Приштина 

Консул, 
Свет. Ст. Симиh 

Пов. Ng 390. У Приштини, 17. децембра 1899. године 

Господину др Владану Ђорђевићу, председнику Мин. савета, 
мин. ин. дела, - Београд 

Господине министре председниче, 

Да ситуација у овим крјевима не само није ружичаста, него да 
је с дана на дан све гора и несноснија, о томе сте се могли уверити 
по подацима, које сам имао част изнети вам у извештајима Пов. бр. 
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386, 389, о зуЈ1,у.ми.ма по ГиЈ1,а'Ну, Косову и у пеhско.м крају. Таквих је 
података с дана на дан све више. Мени не престају стизати свакога 

дана жалбе из свих крајева на зулуме, који су све чешћи и све 
озбиљнији. Општа анархија, чије последице почињу тешко подносити 
и увиђавнији Турци, даје маха прохтевима какви се обелодањују у 
овим зулумима, а њих сам имао више пута прилике слушати их, како 

говоре: "Ово што се ради пе ваља, шта да ради.мо, ако ухвати.мо 
катиЈ1,е, хуhу.мат их пусти. Кад против воље :.муфтији-не пе с.ме пишта 
да у'Ч,и'Ни .мутесариф и .ми .мора.мо да јој се покорава •. ,о". У колико је 
јаче осећање да ово што се данас ради не ваља, у толико је више 
нерасположења против оних чинилаца, који се највише користе овом 

анархијом те је с тога и подржавају. А пајистакпутији су .међу њи.ма 
у Приштевско.м сапџаку .муфтија и Сулеј.мап паша, а у пеhско.м ,Мула 

" Зека. Само што је ово незадовољство потмуло, не избија на видик у 
облику јачих протеста. У Приштини је велика већина противна муф
тији и Сулејман паши, али нико не сме да се противу њих истакне 
први, јер ови људи имају ослонца у Цариграду. Кад тога неби било, 
видели бисте, како би они прошли - тако ми је говорио један угле
,цан овд. Турчин. 

ПараЈ1,изовапа .моh •власти пајштетпија је последица ове цпархије. 
Кад власт пе с.ме tда 'Ч,и'Ни што јој је по закопски.м прописи.ма дуж
-наст, њој .се пико 'Ни зашта у каквој -невољи .пе обраћа, neio претпо
ставља тражити по.моћ.и у опих '!{ија је воља старија од закопа. И 
опи је дају, 'али се прво добро :напЈ1,аћују. Из~убиЈ1,о се 'са сви.м пове
рење у правду коју 'деЈ/,и суд, 'а поЈ1,ицијску вЈ1,аст и ње-не -наредбе 
нико пи 'у шта пе зарезује, оси.м Срба, .пре.ма 'који.ма је 'опа још сиЈ1,а, 
којо.м :управаљју опет пе '.мутесариф, пе~о :.муфтија и Сулеј.мап паша, 
разу.ме се па штету и 'Срба и опих задатака који.ма државпа ВЈ1,аст 
треба да служи, а једино па корист, привиЈ1,е~овапих зулу.мћара. 

У авако.м стању 'срби \трпе, аЈ1,и ни Турци.ма пије лако. Г Ј1,едајуhи 
шта се ради, њи.ма је :Обвладало )предосећање да су ~ово посЈ1,едња 
вре.ме-на јер сви ~атова увиђају да овако опстати пе .маже. Који и.мају 
.моћи, ~рабе што више .мо~у, који је 'пе.мају, пот.мула ропћу и, са'Ч,е
кујући са зебњо.м 1евептуаЈ1,пе ро~ађаје, подају се најпевероватпији.м 
претпоставка.ма о блиској будућ-ности. И до њих је, на пример, допрла 
вест, да је Србија наручила репетирке, али у страшно преувеличаном 
облику, те се по кафанама само говори а том, како се Србиј а спрема 
да на њих удари. 

За карактеристику ове ситуације врло су значајни неколики до
гађаји, који се збише у последње време у овом Санџаку, после мога 
извештаја Пов. бр. -. 

У !Вуц,итрну је '>Стање да 'Ке .може iope бити. Кај.мака.ма нико 
пе :зарезује ни у шта; на хуhу.мат се пико :не обраћа ,пи за щта. 
Пре два месеца пуштен је из затвора неки Абдураман Мунишевић, 
који је по тужби Вучитрнаца, а на моју интервенцију, био осуђен 
због многих зулума. Мировао је неко време, али кад је видео, шта 
раде други и да им власт ништа не чини, отпочео је по старом. Уђе 
у механу коју држи какав Србин и тражи да пије. Кад се опије, у 
место да плати, избије кукавног механџију, који има да захваљује 
богу, ако прође на неколико шамара, па онда крене кроз чаршију 
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с ножем у рукама и револвером за појасом. Тешко Србину који му 
се не уклони. Сутра дан по Св. Николи напао је тако на дућан Спире 
Маљоковића у намери да убије Светозара, сина Динке Елезовиhа, 
црквеног тутора и члана тамошње општине. Светозар је једва успео 
измаћи из канџа овога звера, који му је сав капут издерао. Не успев
ши овде, пошао је даље и с голим ножем напао у дућану Станимира 
Грбановића, кога су неки Турци једва спасли, те је умакао ножу 
зликовчеву. У том хрвању Станимир је дознао, како овај прети да 
ће напасти у дућанима Трајка Миловановић.а, Аксентија Бајичића и 
Ђорђа Чкворића, чијега је стрица овај зликовац ножем пробо раније 
па га није ни глава за то заболела, јер му је овај, кад је оздравио, 
морао "опростити". Сви су ови, кад су чули шта им се спрема, оста
вили своје дућане и разбегли се, куд је који знао. 

То се све '.збива усред дана у чаршији, у непосредној близини 
хућумата, у коме седи кајмакам. Кад му је Димка Елезовић отишао 
да се жали, тражећи у жалби отпуст из поданства, наредио је да 
му се доведе Абдураман, али га заптије н ису могле пронаћи, и ако 
се с :Њима сретао, на очиглед толиких људи, у сред чаршије. Он је 
и данас слободан и нико га ':не дира, а сироти Срби којима он прети, 
видећи овакво понашање власти, нису ни на небу 'ни на земљи, јер 
не знају, шта их може снаћи свакога часа .од овог зликовца. 

Из обзира 'на рад католичке пропаганде у 'Карадагу, потребно 
је било отворити нашу школу у селу Врбовцу. У рвоме се послу 
нарочито одликовао својом заузимљивошћу Илија Кутић. На дан 
њеzове славе :св. Нико.л,и, стиzао је у 1Ги.л,ане ва.л,ија, а у '.се.л,о Врбавац 
aia А.л,и-беz Џечпиh, :к;оји је И.л,ији, lкао свом 'Ч,иф'Ч,ији, 'Наредио да .му 
тоzа дапа и ако .му 'је би.л,а с.аава, вади кукуруз. Илија га је молио да 
га остави за 'тај дан на миру, да по закону прослави своју славу, а 
сутра дан ће му урадити све што хоће. "Ја сам твој Св. Нико.л,а" -
повикпуо .му је беспи aza, али Кутић.а није застрашио, те није хтео 
на дан славе радити. Ага lму је припретио да ће га упамтити. Сутра 
дан, око акшама седео је Кутић у кући крај огњишта, држећи на 
крилу своје дете. У то с по.ља опа.ае пушке и О'Н се .м,ртав ск.љок'Не 
испустивши дете. Жена :И сељаци, који су на пуцањ истрчали на 
поље видели су /Али бега Џечића ;са два Арбанаса, где излазе из 
дворишта Илијина. 

Нико од сељана, па ни жена нису смели у почетку ж~ити од 
страха, да им се не освети :Али бег, који 'се два дана после тога до
гађаја слободно шетао, претећи сељанима: "Ко сме, нека се јави?" 
Вест о овоме стигла је у Тилане истога дана, али валија није ни тога 
дана, ни сутрадан ништа предузимао против убице. Тек трећега дана, 

наредио је да се ухапси, а како ће тећи Истрага, видећемо. 
При.аужје је лепо српско се.л,о па сред Косова, 'На дес'Ној оба.л,и 

Ситпице, 'Непуи сат далеко lод Приштипске стапице Г лободерице. У 
ње.му има 35 домова -чистих Срба, који 1су од 400 ~оди'На -ч-иф-ч-ије Мах
.муд-бе~овиhа uз Пеhи. Сад \им је zосподар А.љи.л,-паша Мах.мудбе~о-

• виh, који ;је као престав'Ник :најстарије породице у овим страиама, 
од ве.л,ико~ утицаја 'у Пеhи 1u у iве.л,иком уважењу код :.меродавиих 
чики.л,аца у Цари~раду. :И.ма више lод три .месеца !како се бави fна 
своме чиф.љуку у При.л,ужију, из~.л,еда .ми по раз~овору који са.м 1U.мао 
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т с њи.м, с то~а што 'Не .може да ~леда шта се ради у Пеhи. Кад су били 
јесенас тамо они нереди због сукоба Клименћана и Шамана, депешом 
из Скопља је мољен да иде у Пећи, али је он отишао тамо тек на 
депешу из Цариграда, па се одмах, 1чим је неред стишао, вратио у 
своје село, а унук му је, 'због дединих заслуга, и ако врло млад, 
добио чин ,бинбаше пре неколико недеља. 1 

Јуче ме изненадише два Прилужанина, Коста Милосављевић и 
Дејан Милић, које је сам Алил-паша упутио да се пожале и мени 
на 'зулуме које трпе од суседних Арбанаса. Саслушавши ове При
лужане са обазривошћу која је у оваком случају потребна, сазнао 
сам ово: 

Њихово 'Се село, као и 'сва остала која су у тодножју и у бли-
" зини Чичевице, служило ~за своје !потребе шу.мо.м из ове тлани'Не. 

Од ;тре 'Неколико ,~оди'На mочели су ,u.м у то.ме 'правити с.метње Арба
·н.аси из села Би'Нчу~а и ,Мелича, који ру и.м. ухватили и утрину и 
шу.му, али ,су они 1с њи.ма .м.о~ли 'Некако 'пролазити, радеhи 1им Заба
дава зем.љу .и 'rnлahajyhu понешто !За дрва. Рд ове ~оди'Не их је с'На
шла права 'Напаст од 'Арбанаса \из села Бивољака, који ruм 'Не даду 
никако преhи Сит'Ницу, а камо 'ли отић.и у шуму. Ухвате ли кога од 
њих тамо, бију на мртво име где стигну. Сад су радни Прилужани 
на великој муци. Младићи хоће Да беже 1у Србију, а њих старе да 
оставе, јер више не могу да трпе ~а их 'Арбанаси бију. Не имајући 
дрва, морали су због ове зиме да обаљују своје плотове и кошаре, 
да би се огрејали. Изгледа да Арбанаси чине ово по наговору про
тивника Алил-пашиних у овоме за инат, не би ли натериали При
лужане да 'се селе, а њега - да прода овај свој чифлук. 

Јуче је он дошао изјутра рано са најстаријим Прилужанима да 
се жали овде мутесарифу и да iГiошље депешом жалбу валији, а дво
јици је, као што споменух, наредио да се мени јаве за овај случај и 
да ми кажу како их је он послао. 

И због ових, а и због многих других овима сличних догађаја и 
послова, ја сам једва чекао да валија дође у Приштину, те да га 
овде на лицу места уверим, колико су основане преставке, које сам 
му у три маха чинио, решен у исто време Да нађем прилику, да у 
његову присуству осрамотим rчим било овд. муфтију као главног 
виновника свих недаћа у овом Санџаку. Данас пак сазнадох да ће 
валија и овога 'пута обићи Приштину, као што је то већ досад два 
пута учинио, и ако је ;од пре 'чешће свраћао у овај град. 

Овом 'његовом последњем путовању није био смер да испита 
стање и да се постара поправити што не ~аља. На :rryт га је нагнала 
по оваком времену друга 'невоља - новчана оскудица, које је узела 
до сад нечувене :размере. Чu'Нов'Ници 'Нису при.мили плату по 8, 7 и 
6 .месеца. Кредит су исцрпи.љи, јер се 'На !вересију 1'Не .може :живети 
до краја. Ако други ,чиновници морају да трпе без ропота, имају 
начина да другим путем дођу до пара, али је тешко официри.ма, а 
'Нарочито о'Нима који су оптереhе'Ни породицом. Приближује 1се ра.ма
за'Н, а у ,касама ие.ма 'пара. Што ~од пад'Не, раз'Несу .о'Ни који су и.лt 
'Н.ајб.л.ижи ,и 'Најсu.л.'Нuји, што lод 1Њих преоста'Не шиље се 'ry Цари~рад, 
а оии остају 1и без пара и '6ез из~леда да he их скоро добити. 
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На ~овом свом путу валија је једва успео сакупити ЗОО.ООО zроШа 
а то 'Није "ништа према тро.м:но ве.љи-ким. издаци.м.а -које треба задо
вољити. Ва.љија се враhа у Скопље, 'а одавде иде у Гилане .мутеса
рифу да скуп.ља rпорезу. Су.ма порезе 'Коју дуzује овај крај прелази 
2 112 .милиона ~раша. После валије .мучно he :Што у Гилану остати 
за .мутесарифа, -који та.мо иде, 'Не 1да што ск.упи, неzо да се уклони 
одавде, јер су и :сувише озбиљноzа .значаја сцене које су се ових 
дана одиzравале у овд. хуhу.мату. 

Официри су поч,еЈ/,и озбиљно правити "штрајк". Данас је пет~ 
дан, како су официри овд. коњичког пука изјавили своме пуковнику 

да неће долазити у касарну ни на какав посао, док им се не изда 
плата. Осим пуковника у касарни је остао само један официр, који 
надгледа издавање хране војницима; остали "штрајкују" и прете да 
ће напустити гарнизон и разићи 'се својим кућама да траже себи на 
други начин зараде, јер не .мо~у zЈ1,адни служити цара. Јуче су пак 
били у хућумату код мутесарифа изасланици атрилеријских официра 
да ,траже паре. Кад су добили одговор да пара нема, развила се 
оштра препирка, у којој један официр за мало те није потегао сабљом 
на мутесарифа. Како се шuhasebedzija .морао направити болестан, да 
неби био :у ,својој -канцеЈ1,арији, официри су отишЈ/,и iње~овој куhи 
nретеhи ,да· he ia извуhи "болесна" из куhе, јер њи.ма требају паре. 
Један официр :из ~иланск.о~ ~арнизона, који је овде био ''На (Некој 
сљужби, да пе би умро од zљади, утекао је у Гиљапе, ~де ,бар ~оже 
па -казану јести што се војницима даје за храну. 

Разу.ме се, :све се ове сцене дешавају "иза кулиса" и надлежни 
"Ч.ипе све 'да 1се о :њи.ма ништа ие сазна. :Али су официри тако раздра
жени, да своје нево.ље не таје од својих '~ 'Кредитора, те се о њим.а 
јавно прича по ~раду. Адем паша, овд. командант, није се устру

чавао изражавати се најопорнијим речима о мутесарифу и приликама 
пред једним овд. обућарем, Србином, који има грдну суму новаца на 
дуговању код официра. Ако се до рамазана ма од куд не нађе толико 
пара, да официрима, који од јула нису примили ништа, издају бар 
двомесечну плату, према данашњем њиховом расположењу, у изгледу 

су још озбиљније сцене. 

Из Призрена ми пишу, да је официрима тамошње батерије наре
ђено да се крену за Дибру, али су они изјавили, да не могу ићи док 
им се не изда плата. 

Пре.ма оваким сцена.ма, кад се и.ма на у.му трпељивост Турака, 
.м.оже се мислити, како је јака новча·н,а оскудица, која је, у iкрајњој 
лииији, последица анархије. Официри виде, шта се у ови.м крајеви.ма 
ради. Они добро ':знају начине ;који.ма Суљеј.ман паша и 1,муфтија 
исцеђују милионе, док они не .мо~у да добију ;ни оно што .и.м rк;ао плата 
по за-копу, припада и с то~а и ;ие крију своје нерасположење према 
виновници.ма ово~а стања. Грдећи мутесарифа, што је слаботиња, 
Адем паша је узвикнуо пред једним Србином: "Нас овде има триста 
официра, па нека се добро узму у памет, ако не нађу одкуд знају 
паре да нам исплате, што имамо да примамо". У овој претњи Има 
и претераности, којом се хоће да правда дужник пред повериоцем, 
али је опет она карактеристична и садржином и с тога што се изјав
љује пред Србином. 
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Овакве последице политике повлађивања Арбанасима за нас не 

могу бити штетне и с тога сам држао да је потребно да вам на њих 

скренем пажњу. 

Примите, господине министре председниче, уверење о мом нај
одличнијем поштовању. 

АС - МИД ПО - А/21 - 1899. 

" 

Консул, 
Свет. Ст. Си.миh 
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Писмо јаворског цариника игуману Василију 

Краљ. срп. Царинарница јаворска 
20. феб. 1900. 
П. број 53. 

Г. Председниче, 

Срби из· села Амзиhа и :вранеша 'У Турској, каза ново-варошка, 
послали су ми молбу, :коју вам у прилогу овог извешћа понизно ша
љем. Ова два села, у близини су 1наше државне границе и дуж ње 
на 8. до 10 километара. 

Истина, да се не могу описати ужаси тирјанства и зулума, :које 
ова наша злосрећна браћа трпе у Ново-пазарскоме санџаку. Убиства, 
разбојништва, арање, пљач:к:ање, отимање, премлаћивање, женских 
грабљења, отимања, безчашћења и све друге зулуме, врше до зуба 
наоружани Турци над овом јадном нашом, без икаквог оружја распа-
саној браћи, :који немаду ниђе заштите и уточишта. 1 

Никакав сабор српски код цркава, не може бити а да толико 
не буде на њему Турака и аскера, колико Срба и Српкиња. 

Све што сирома Србин донесе на сабор, да после молитве руча, 
то му поједу и попију турски разбојници и аскери. Ако је слава, 
свадба, крштење, преслава или смртни случај, ту су Турци као гу
сенице, те пошто :Поједу оно што је домаћин спремио и пошто се 
напију, онда се ватају у коло до српских девојака и млади жена, па 
ако се женска пусти из кола онда одма настаје бој њеног оца, брата 
и ма каквог њеног сродника, јер тада Турци веле, да јој је он на
мигнуо да се из кола пусти. 

Турци онако напити, улазе у цркве, те се ругају српској светињи 
и богомољи. 

Ја сам и напред казао да се зулуми ови не могу описати и мо

лиоце је, гор:к:а мука натерала те су ову молбу и послали . 

Ја понизно молим, да се молиоцима даде, ако има ђе земљишта; 
тим пре, што су они добри земљорадници. 

Оба села: Амзићи и Вранеша за сада су насеељни само са Србима 
и ни једне куће у њима нема турске, а земља је искључиво својина 
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ново-варошких Турака и, ако се молиоци преселе у Србију, то Ће 
се иста села населити 'Са Турцима - муаџерима. 

Молим понизно, да ми по овоме изволите дати упуства шта ћу 
молиоцима одговорити. 

29. 2. 900. Управник. 
Јавор 

АС - МИД ПП - Ф III - 1900 (Фонд-Царинарница Јавор) 
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llогибија срйског крвоuије )Дин Бурјана 

Српско Краљевски Консулат 
у Приштини 
Пов. N!! 113. 

24. маја 1900. године 

Министарског савета, министру иностраних дела, 

итд. итд. итд. - Београд 

Господине министре председниче, 

Из извештаја мога претходника ви сте подробно упознс.ти са 
зверствима арбанашког зликовца Дин Бурјана, који је, најзад, и до
лијао и својом главом платио толико српских 'жртава. Осветник раје 
био је овом приликом Арбанас, Миџа Имер, из Ђаковичке нахије, 
који је, услед тога, у место да буде награђен и 1похваљен од царске 
власти, морао напустити сво своје имање и бегством у Приштину 
спасавати своју главу, јер се на њ ;подигла сва породица и сви при
јатељи убијеног зликовца. Власт га је оставила без икакве награде, 
као да би тиме хтела показати, да .ће тако проћи :сви они, који се 
усуде подићи руку против најстрашнијих зулумћара арбанашких, које 
власт трпи да годинама врше свој ;мрски занат. 

Мој претходник помагао га је, с времена на време, и, са свим 
умесно, предложио га за сталну награду од 40 динара месечн'~ остав
љајући ми у аманет да тај његов предлог, ако не буде брзо усвојен, 
поновим. 

С позивом, дакле, на писмо :Консулата Пов. Бр. ,34, од 23. П 
1900, које је поновљено 15. марта ове године, част ми је, још једном, 
покорно умолити вас, господине министре председниче, да овај пред

лог усвојите, као посве целисходан, јер је речени Миџа Имер сада 

овде, без икаквих срестава, а од велике iми је користи као повереник 

за арбанашка кретања, као што су ми и његови синови, који су 

овде заптије, врло потребни као достављачи. И без тога, Миџа Имер 
је заслужио нашу потпору, па чак и много већу, кад је смакао са 

света највећег зулумћара српскога, а пошто ми је он и сада веран, 

а од користи и обећава све учинити што од њега затражим, - а 
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међутим, биће ,и сувише прилике где се нећемо моћи проћи без ње
гових услуга, - то се тврдо надам, да ћете им одобрити ову сраз
мерно малу награду, за коју у ствари добијамо три јуначна Арбанаса, 
вољна да се за нас свакад жртвују. 

Изволите примити, господине министре председниче, молим вас, 
уверење о мом највишем поштовању. 

АС - МИД ПО - П/50 - 1900 . 

• 

С. Ј. Авра.мовиh 
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Хвашање Хафус Омер йаше, сељење неких 

шурских и ариауШских iiородица у Анадолију, 

знамепиШосши у сшарим црквама и манасширима 

на Косову 

Краљев. Српски Конзулат 
Приштина 
Пов. бр. 39. У Приштини, 25. фебруара 1900.године 

Господину Др Владану Ђорђевићу, председнику Мин. савета 
Мин. ин. дела - Београд 

Господине министре председниче, 

У своме извештају Пов. бр. - имао сам част доставити вам, на 
основу саопштења мојих повереника из Пећске нахије, како се тамо 
пре извесног времена виђао некакав оџа, који је дошао из Сарајева 
и обилазио тамошње присталице аустријске пропаганде. 

Јуче је пак цела Приштина била узбуњена вешћу, да је овде 
ухваћен некакав оџа, у коме као да је један овдашњи војник познао 
Хафус Омер пашу, који је после убиства Гани-беја у Цариграду, 
нестао, те се од тога доба свуда тражи. 

О том мистериозном оџи, сазнао сам као позитивно ово: 

У Пришти'Ну је сти~ао пре%ју-че и од.мах 1распитивао за куhу 
%Оја је овде 'Нају~лед'Нија. Кад су .му %азали да '.се овде као таква 
с.матра куhа А~уш бе~а, 'отишао је .к ње.му 'у ;~осте. Једа'Н вој'Ник који 
је, служеhи у Цари~раду, био посил'Ни ход ;Хафус О"њер паше у 
путу ia за~леда, поз'На 'и lто достави ,власти, хоја ,од.мах затражи од 
А~уша. да јој ia преда. ,Овај је то, после извес'Но~ ,одупирања, и 
у'Чи'Нио, али под условом да ia сам 'доведе ,у а:уhу.мат, ·~де су збо~ 
то~а сабра'Ни били сви овдашњи прваци. Кад су пре~.л,еда'Не исправе 
ово~а "оџе" 'Нашао се код ње~а аустријски пасош, издат .му у :пешти, 
~де веде, има јед'На .мус.л,а.мансха џа.мија, и датира'Н пре .месец и fпо 
дана. За ово вре.ме он је, npexo Босне дошао у ове крајеве, !обишао 
плеваљски и ново-пазарски Санџак, али се највише задржавао у 
Пеhској нахији, одакле 1је преко Митровице и Ву'Читриа дошао овде. 

• Јутрос су ia, по депеши .из Скопља, спровели са јако.м, пратњо.м 
у Скопље, а одатле, веле, наређено да се даље спроведе у Цари~рад. 

Док се бавио у rкуhи А~уш беzа, ,zоворио је о Аустрији, о блаzо
дети.ма њене управе у Бос'Нu и препору'Чuвао. да се пе плаше њеие 
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Девојчица из Вучитрна у народној ношњи 

окупације, јер he Турци.мд бити добро и 'Неhе им се дирати у права, 
која да'Нас имају. 

Примите, господине министре председниче, уRерење о мом нај
одличнијем поштовању. 

Консул, 
Свет. Ст. Си.лtиh 
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Српско краљевски Консулат 
у Приштини 

Пов. N!! 195. 10. септембра 1900. године 

Господину Алекси С. Јовановићу, председнику 
Министарскоr савета, министру иностраних деда, 
итд. итд. итд. - у Београду 

Господине министре председниче, 

Част ми је учтиво известити вас, господине министре председ

ниче, да је јуче, Стојан Глигоријевић, гаваз овог Краљевског консу
лата јавио, како су се ,из добрих кућа, осам турске породице из 
Вучитрна отселиле прекјуче у Анадол, а такође за отсељавање спре
ма се и цело черкеско село Бивољшк, као и још 20 арнаутске фами
лије, из овд. околних села. У овоме лежи нека несигурност и бојазан 

мухамеданаца. 

Данас пак, један достављач на саслушању изјавио је, како је 
чуо, да су се јуче пред самом мраку, до његовог дућана на окопу 
разговарали: Шахсувар ага, Абдулах ага, Џемал ага, Муахрем ага, 
Бејтулах ага, Ељас ага, Шериф ага, Селим ага, Мустафа ага и још 
неки овд. виђенији Турци, како се спремају да ускоро ударе на Ср
бију, јер се веле, овако дуго не може да трпи, и један другоме чести
тали речма: "Ђозун-ајди", - значи - светлоти око (тако свуда у 
Старој Србији и Маћедонији, сваки на свом језику један другоме 
нешто честита). Поред овога казао је, да је :чуо да ће се за овај ви
лајет - губернију - уписати још преко 250 полицајца. 

Овоме турскоме договарању о нападу на Србију, не може се по
клонити никаква важна пажња, јер се они тим теше и храбре, а 
при том им је најглавнија смер, да се та вест пренесе код овд. наших 
сународника, те да их не само застраше, но да им и покажу, како 

~е тобож ни мало од Србије не боје. 

Ако се буде обистинило уписивање полицајаца, онда је близу 
вероватности, да је Турска опет намерна, да предузме неке мере то
божње сигурности и предострожности којој he бити века, тако рећи: 
"од суботе, до недеље". 

Ово сам се усудио доставити вам, господине министре председ
ниче, само стога, да видите да се и при толиким нашим искреним 

држањем ~аспрам Турске, опет оваки гласови од самих Турака рас-
простиру наспрам наше Краљевине Србије. · 

Препис писма, послат је Цариградском посланству. 

Ч11ст ми је назвати се ваш најпокорни слуга, 

Настас Ђ. Настасијевић, 
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Српско Краљевски Консулат 
у Приштини 
N!>-службено поверљиво. 29. октобра 1900.године 

Господину Алекси С. Јовановићу, председнику 
Министарског савета, министру иностраних дела 
итд. итд. итд. - у Београду 

Господине министре председниче, 

Одавна се носим мишљу да вам, господине министре председ
ниче, поднесем доле означени предлог, али сам се увек бојао, па и 
сада бојим, да ми о томе неби замерили и применили реч: "ти ли се 
нађе, да о томе мислиш и бригу водиш", а ствар је у овоме: 

По 1шши.м стари.м црква.ма ,и .манастири.ма, у Старој Србији и 
Македонији, као у Грачаници, Пеhској IЈiатријаршији, :Високим Де
чани.ма и друzи.м ,.мести.ма, на.лазе се разне престаре ствари, као: књи
~е, списи, златне и друzе скупоцене, ?Соје !се "сада 'На друzи.м .мести.ма 
не .моzу наhи, а с ,друzи.м подражава'Ни.м .моzу ~.лако за.менити. !Како 
се ове ствари у опште држе и чувају по неки.м влажним и неподесним 

скривницама, па се нешто од бојазни Турака и Арнаута, а нешто и 
од занемарности, не чисте и не проветравају, те их усљед тога зуб 
времена и пре рока упропастити може; .а да би се могле сачувати 
и од друге разне и сувремене околности које нису на одмак ни туђих 
руку, и ако су инвентарисане; скромног сам мишљења, да све оваке 

ствари, сем оне, које нису од велике вредности и важности, као и оне 
које се сматрају као непокретне, - покупе и пренесе у Београдски 
музеј на чување са назначењем, кога су манастира и које цркве, јер 
би се само на тај начин могле сачувати од свакојаких могућих слу
чајева. Сигурнији је и боље, кад су своје ствари под својим ли~ним 
и подручним надзором. 

Ако би сте и ви, господине министре председниче, били ова:н:ог 
мишљења, (ако других препона нема), те ово одобрили, онда најnо
корније молим вас господине министре председниче, да изволите на
редити надлежнима, да исте ствари са старим инвентарима (куда их 

има) подесним и уметним путем одузму и истим, пренесу у Београд
ски музеум на чување. 

У осталом поново најпокорније молим вас, господине министре 
председниче, да изволите ми опростити, ако је ово неумесно, јер га 
из рђаве и зле намере, нисам написао. 

Част ми је назвати се ваш најпокорнији слуга, 

Настас Ђ. Настасијевиh 

АС - МИД ПО - 4/11 - 1900. 
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РЕГИСТАР ТУРСКИХ И ДРУГИХ МАЊЕ ПОЗНАТИХ РЕЧИ 

абердар - гласоноша 
або.Л,uција - укидање, rrоништење 

ад.Л,ија - реформни суд 
aza господар, турски властелин, 

велепоседник 

а~ал,ар - првак, господар 

azaJtapи - гооподари, прваци 

аzиа.м, - порез на круrrнУ стоку 

аzиостација - признање 
аза - одборник, члан комисије 
аза.Л,ар - члан суда 

а.Л,ај - скуп, мноштво људи сврстани 

у чете 

а.Л,ај-беz - вођа алаја 
а.Л,ах - бог 
аиархија - безвлашће, хаос, неред, 

распуштеност 

ара.м,ија - разбојник 
арзова.Л, - тужба, молба, потврда 

ариаут.Л,у% - предео насељен Арнау-
тима (Арбанасима) 

атеш - паљба 
ас%ер - војник 
аскерија - војница (дажбина), порез 
који су плаћали хришћани зато што 

не служе војску 

аутопсија - преглед болесника, пре

глед леша 

бајрам - муслимански празник 

ба'Чија - катун 

башибозу% - нерегуларна и недисци-

плинована турска војска, пљачкаши 

беде.Л,аТ - војница (дажбина) 
бе~ - велепоседник, господар, племић 
беz.Л,у% - бегов земљишни посед 

беија - трошарина 

бе.Л,едија - општина, градска ве!шица 
бел,едије реизи - председник општи-

не 

беса - обећање, задана реч, часна 

реч 

бимбаша - заповедник батаљона 
бу.Л,а - жена Муслиманка 

буљу% - чета 

вакуф - верска имовина 
вакуф - завештење, муслиманска за
дужбина која служи у верске сврхе 

ва.Л,uја - намесник, гувернер, запо

ведник покрајине 
ва.Л,ил,у% rюдручје надлежности 

валије 
везир - највиша титула у турској 
уrrрави 

вepzuja - сеоски порез 

веhu.Л, - заменик, заступник 

воz.Л,ија - нижи сталеж 

~аваз, %аваз - пандур, стражар, вра
тар 

~аваи - богаташ и шкртица 

дајаиити - издржљиви, чврсти људи 
дахија - присвајач, узурпатор 

деверија - патрола 
девл,ет - држава 
дерупдец,ил,ук - намет што су српска 
села плаћала Арбанасима да их чу
вају (јер су Арбанаси били наору
жани) 

десета% - дажбина коју су хриш
ћани плаћали турској држави У на
тури или у новцу 

ди,ч, - вера 

ди,и и имам - вера и закон 

драzо.м,ањ - преводилац 

др.м,јет - примирје 

дуња.Л,у'К (дуња) - свет, човечанство 

ђаур - неверник 
ђу.мру% иазири - шеф царинарliИЦе 
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едепсуз - безобразан, непристојан 
еzзекуи,ија - заплена имовине 
емлаn - порез на земљу 

enи.Jtt, хеnим - лекар 
ефендија - господин, титула за уче
не људе у Турској 

забит - официр 
зам - порез за школе - меариф 
заптија - жандарм, полицајац 
зулу.лt - насиље 

идадија - гимназија 
идаре снабдевање намирницама, 
издржавање 

ијапа - добровољни војни прилог 
иљава - други позив резервне војске 

интабулаи,ија - укњижба права вла-
сништва у земљишне књиге 

ирада - царска заповест 
исламизам - мухамеданство 

исљахат - код Арбанаса суд за ми

рење крвне освете 

ихтибарија - порез на радњу 
ихтијат резерва 

јабаn'Џија - странац 
јаваш - полако 
јавер - султанов ађутант 
јалан'Џија - лажљивац 
ја'Нич,ар - род турске војске, посто-

јао до 1826. године 
је.л~енија - врста мараме 
јилдиз - двор царски 
јузбаша - капетан у турској војсци 

кабулити - пристајати, усвајати 
кадија - судија турски 
каил - готов, спреман, вољан, задо

вољан, приправан 

кај.лtакам - управитељ среза или гра-
да 

каламитет - невоља, несрећа, беда 
каракол - ноћна стража 
катил - крвник, убојица 
каури'Н, каур, ђаур - неверник, хриш-
ћанин 

кауша - кућа за становање заптија 

комику'Н - споразум, договор 

КО'Нzра - конгрес, скупштина 

ко'Нзул - службена особа изаслана 
·ОД једне државе у неко место дру
ге државе. Представља и заштићује 

пред властима интересе своје зем

ље, као и интересе својих грађана 
и својих сународника у страној зем
љи. 

ко'Нзулат - представништво једне др

жаве у неком месту друге државе. 
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На челу конзулата налази се кон
зул. 

коr~раџија - војни лиферант 
крене - поглавице арбанашке 

кулук - бесплатан рад 
куфија - високи плот ок·о· зграда 

.лtазар - изјава 

мазбат - протокол, записник, извеш-
тај 

мал - .мудир - шеф прихода 
.Аtа'Нzал - посуда за грејање 

марифетлук - довитљивост, сналаж-
љивост 

.л~арти'Нка - врста пушке 

меариф - просвета, школство, школ
ски прирез, улози за фколски фонд 

менафи са'Ндук - новац за пољопри
вреду 

.Atepaja - јавни пашњак, општинска 

земља, сунцем обасјан крај 
меџидија - златна лира (турски но

вац) 

.л~еџ.лис - скупштина, верско мусли

манско веће 
мешfiема - кадијски суд 
минта'Н - хаљетак од белог или цр-
ног сукна, ређе од чохе 

ми.лет - народ, нација, вера 

мира.лај - пуковник 

.куави'Н - државни тужилац 

.лtуасебе'Џија - царски службеник 

мудеи у.мум - државни тужилац 

мудир - управитељ 

"њудериз - професор на медреси, од
носно на универзитету 

муктар 

села 

старешина махале, кмет 

му.лази.А~ - официр, поручник, помоћ-

ник 

.л~усте'Нтuк - истражни судија 

мутесариф - окружни начелник 

.муфетиш - инспект·ор, надзорник 

.муфтија - турски свештеник 

мухасебеџија - благајник 

мухаџир, .Аtухаџер - исељеник, досе

љеник 

мухур - печат, штамбиљ 

мушир - маршал, генералски чин у 

турској војсци 

низа.м - царска војска 

нуфус назир - шеф статистике 

'Нуфус, нуфуз - становништво 

о'Нбаша - десетар у војсци 



падишах - суверен, цар 
паша - високи турски достојанстве
ник 

пе'Ке - добро 
порта - турска влада 

рабош - дрвени штапић на коме су 
урезиване рецке. Рабошом су Арба
наси уцењивали и глобили Србе на 
Косову. Број рецки означавао је су
му новца, К!оју је неки домаћин -
Србин, морао да исплати (ни крив 
ни дужан). неком арбанашком зли
ковцу, који је рабош послао. 

рамазап - муслимански месец поста 

редифија - резервна војска 
рз - образ, част 
руждија - нижа гимназија 

санћим - тобоже, као бајаги 
сан'Џа'К - округ, област 
сенете - писмена потврда 

сербез - слободно, без страха 
си'Ктерисати - избацити 

субаша - надзорник имања, убирач 
прихода 

суварија - к;оњаник, коњица 

су.1tтап - цар турски 

cy.1tx - а'Јбанашка лига за исељава
ње Срба са Косова 

сур~ун - прогонство 

табор - батаљон 

та'Кси.1tдар - порезник 

тер'Џуман - преводилац 

тефтер - пописна књига 

тефтердар - књиговођа 

ћаба - муслиманско светилиште у 
Меки 

ћаја - управитељ, заступник, еко
ном, сеоски првак, чобански старе
шина 

ћатиб - писар 

ћехаја - управитељ, заступник, еко
ном, сеоски првак, чобански старе
шина 

y.r1,a1, - гласоноwа r.{yc.iIИ-
y.1teмa - правници и богослови 
мански 

урфија - преки војни суд 

указ 
ферман - султанова наредба, 
фесатлија - бунтовник 1,0вање, 
фетиш обожавање, поw не-
приписивање чудотворне моУ.И 
чему или некоме 

фис - племе 
фр'Ка - дивизија 

хаир - срећа, ~орист . к, ло-
харамија (apa.,iiиJa) - разбоЈНИ 
пов мусли-

харем - женско оделење У 

манскюј кући ; . 0 Му-
ха'Џија - човек КОЈИ Је посетИ 
хамедов гроб 

ха'Џилу'К - ходочашће у Ме&У paia 
. cJ(or • 

хуријета - девоЈIШ муслиман 

хућума - упрАвно над:~е.ш;во ЈV!еште
хућумат - зграда У КОЈОЈ Је С 
на управна власт 

цубови - зликовци 

турској 
·ч,ауш - подофицирски чин у 

војсци 
ки 1~9ти на 

'Чере'К - четвртина нечега, , 
череке - четвртине мљаш 

'Чив'Чија ('Чиф'Чија) - сељак безе ' 
раја посед 

'Читлу'К - феудални земљишнvf чиф
У Турској, који су обрађивалИ: 
чије, раја 

'Читлу'К сахибија власник <fvrтлука 
- ага или бег 

'Џеза реис - председник крwt3ичног 
већа, кривичног суда 

'Џемијат - удружење, збор 

ше'Нлу'К - весеље, забава, р~.довати 
се · 

шифра - уговорени знањови ~.а таЈ-
но писмо 

шубелија - сумњив 
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Стевановић Јован - 116, 193, 205, 206 
Стерђевић Душан - 378, 396, 415 
Стојановић Арса - 206 
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Стојанови Ђуро - 109 
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Стојановић Трпко - 192, 302 
Стојковић Ђура - 151 
Станојевић Димитрије - 110, 116 
Студић Јосиф - 29, 110, 333 
Студић Лазар - 104, 110 
Султан Абдул Хамид - 22, 131, 342, 

355, 356, 357, 361 
Сулејман ага - 195, 276, 292, 297, 305, 

388, 492, 503, 508 
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286, 305, 390, 406, 423, ~73, 474, 475, 
491, 496, 501, 502 

Цариградски патријарх - 117 
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79, 80 
Цинцари - 251, 252 
Црногорци - 77, 78 
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Чарнојевић Арсеније - 9, 10 
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Чачић Китан - 349, 417, 418 
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Чичкаревић Андреја '204, 205, 210, 

212, 213 
Чичкаревић 'Младен - 204, 205, 210, 
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Шабан ефендија - 320 
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Шакир ага - 21, 152 
Шалпер Тома '-- 204, 205, 210, 212, 213 
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Шешлија Митар - 301, 445, 458 
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Добриња - 173 
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Драганац - 286, 302, 406 
Драговац ~ 199, 294, 299 
Драма - 248 
Дреник - 449 
Дреница - 38, 42, 73, 78, 147, 271, 298, 

304, 305, 321, 323, 432, 435, 442, 452. 
490, 491, 514 

Дреновац - 62, 126 
Дреновчић - 449 
Дубница - 131 
Дубоки Поток - 116, 168, 192, 193, 302 
Дуље - 467 
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Дунав - 9, 10, 11 
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З<сtбељ - 298 
ЗеGница - 277, 288 
Зечиште - 109, 151 
Златар - 298 
Злокућани - 394 
Зочиште - 273, 287 
Зубни Поток - 298 

Изморник - 280, 520 

Јабланица - 197 
Јанина Вода - 189, 490 
Јања - 23 
Јањево - 278, 398 
Јасеновик - 179, 197, 298, 457 
Језерца - 291, 296, 403 
Јенце - 173 
Јошаница - 480 
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Каменица - 18, 105, .124, 141, 179, 186, 

190, 192, 206, 302, 390, 519 

545 • 

... ________________________________________________________ "", ... 



Карадаг - 88 
Качаник - 8. 10, 83, 88, 443, 490 
Кашика - 437 
Кијев - 353 
Кијевац - 298 
Клиновац - 106, 281 
Клобукар - 200, 390, 406 
Клокот - 180, 271, '289, 390, 407, 440 
Кметовце - 280 
Ковач - 197, 275 
Колашин - 21, 25, 26, 168, 186, 194, 
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Комевица -- 458 
Кончула - 281, 285 
Коњух - 173, 271 
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Крајиште - 173 
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Љубиште - 422 
Љума - 63, 148, 152, 202, 478, 484 
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316, 317, 319, 382, 514, 534, 535 
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287, 406 
Мала Азија - 18, 20, 34, 310, 311 
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Манастир Прохор - 105, 281. 282, 292 
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Матичево (Матичане) - 127. 201. 278. 

398 
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Мигановац - 179, 274, 296 
Милановац - 519 
Митровица - 14, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 

34, 37, '39, 42, 43, 70, 72, 83, 88, 104, 
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Могиља - 275, 288, 390, 476 
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Мосара - 184 
Мочара - 127 
Мошница - 197 
Мрамор - 123, 278 
Мушутиште - 181, 350 

Неваљани - 404 
Неродимље - 104, 110, 

290, 294, 295, 296, 302, 
455, 518 

Нова Варош 515, 516, 
Нови Пазар 12, 195, 

383, 466 
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217, 
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402, 403, 

269, 382, 

Ново Брдо - 286, 287, 288, 291 
Новопазарски санџак - 86, 207, 216 
Ново 'село - 189, 278, 294, 1350, 371, 

398, 504 

Обица - 272 
Оклап - 125, 286 
Опоље - 63 



Ораховац - 109, 134, 151, 287, 388, 405, 
407, 456, 480 

Осијане - 449, 464 
Остраћ - 389 

Паралов - 278, 391 
Партеш - 288, 423 
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Петровац - 190, 193, 280, 302 
Пећ - 10, 12, 14, '18, 22, '25, 26, 70, 73, 
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145, 146, 147, 151, 159, 176, 195, 202, 
207, 218, 219, 231, '244, 299, 320. 321. 
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Пећски санџак - 109 
Пиран - 38, 273 
Пирот - 135 
Плављани - 70 
Пљевља - 86, 207, 488 
Подгорце - 288, 476 
Подграђе - 280 
Подримље - 387, 405, 467, 479, 480, 484 
Пожаран - 274, 289, 351, 440 
Пољана - 68, 449 
Панеш - 278, 501 
Прејаци - 342, 351 
Преоце - 481 
Преполац - 131, 197, 436, 445, 466, 491 
Прешево - 132, 283, 284, 345, 498 
Придворица - 506 
Призрен - '14, 25, 26, 31, 35, 38, 58, 60, 

65, (66, \86, 128<, 136, 139, 140, 147, 148, 
149, 151, 152, 153, 159, 181, 195, 204, 
205, 210, 212, 213, 238, 244, 246, 247, 
251, 291, 323, 332, 344, 363, 366, 368, 
394, 402, 405, 441, 461, 463, 469, 478, 
483, 484, 485, 489, 490, '491, 513, 514, 
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Призренски санџак - 109 
Прилужје - 18, 473, 482, 524, 525 
Приштински санџак - 110 

Радево - 126, 173 
Радевце - 271, 428, 429 
Раиновац - 17 
Рајановац - 127, 201, 274 
Ракитница - 275 
Рамњане - 289 
Ранилуг - 18, 105, 190, 1193, 302 
Ранимир - 116 
Рашка - 333 

Рибаре - 173 
Рибник - 288 
Робовце - 46, 47, 182, 201, 270, 350, 
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Рогачица - 276 
Родос - 64, 
Рожаје - 411, 452 
Ропатово - 191, 274, 280 
Рудриге Доње - 17 
Рујановац - 184, 296 
Рујце - 173 
Ругова - 78, 465, 482 
Румунија - 320, 329 
Русија - 244, 326 
Сава, река - 10, 11. 145, 467, 468 
Самодрежа - 88, 111, 112, 114 
Санџак - 14, 86, 88. 320 
Сарајево - 135 
Света Петка - 106 
Свињарина - 519 
Свирац - 141 
Себрате - 283 
Сејаци - 281 
Сеноrражд - 456 
Сибовац - 182, 299 
Синаја - 387 
Сиринић - 63, 127, 193, 244, 296, 362, 

368, 468, 499, 518 
Ситница - 159, 271, 278, 291, 525 
Сјеница (Сеница) - 39, 195, 383, 459 
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Слатина - 289 
Словињ - 17, 125, 447 
Смолуша - 189. 389 
Согрло - 67 
Сојево - 289 
Солун - 85, 88, 198, 251, 383 
Софалиј а - 469 
Софија - 135 
Сочаница - 506 
Србица - 342, 352 
Срем - 12 
Стамбол - 221 
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Стара Србија - 13, 29, 214, 279, 298, 
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Старац - 283 
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Стрецка - 109, 151 
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Резала - 455 Сутеска, речица - 278 
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Сухо Грло - 275 
Сушица - 372, 373, 398, 469 
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Чегово - 455 
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САДРЖАЈ 

Претходна разматрања - - - - - -

Оснивање српског конзулата у Приштини -

1. Два писма конзула Луке Маринковића о затварању српских школа 
у Косовском вилајету 1890. године - - - -

2. Први извештај првог српског конзула из Приштине Луке Марин
ковића 1890. године - - - - - - - - - - - - -

3. Неколико извештаја српског конзула Бранислава Нушића, упућених 
из Приштине влади у Београду 1890. године - - - -

4. Цене производа на пијаци у Приштини и Призрену 1890. године 

5. Арбанаси гоне Србе са њихових стариначких баштина на Косову 

6. Распоред турске војске на Косову 1890. године - - -
7. Расветљено убиство Луке Маринковића у Приштини. Убица осуђен на 

смрт. Маринковићева супруга Смиљана добила оштету за свог пре-
минулог мужа - - - - - - - - - - -

8. О убиству српског конзула у Приштини Луке Маринковића - -
9. Оснивање прве српске књижаре у Приштини 1890. године - - -

10. Конзул Тодор Станковић: о српским школама и учитељима на Ко-
сову 1890. године - - - - - -

11. Списак српских учитеља на Косову 1890. године - -

12. Путовање вице-конзула Тодора Станковића у Самодрежу и Бањску 

13. Списак српских учитеља у основним школама на Косову 1891. године 

14. Интервенција цариградског патријарха код Порте за слободан рад 
српских школа 1892. године - - -

15. Вести из Конзулата у Приштини 1892. године 

16. Имање манастира Дечана 1892. године 

17. Турци ометају наставу у Богословији призренској 

18. Конзул Бр:шислав Нушић моли отправника послова Србије у Цари

граду да из Гиљанске казе уклони кајмакама Рустем ефендију, 

крвопију српског - - - -

19. Писма Бранислава Нушића 1893. године - - -

20. Митрополит Рашко-призренске епархије Мелентије тешко оболео. 

Предавач турског језика у Богословији призренској Етхем ефендија 

насрнуо на једног ученика да га силује 

21. Учитељи на Косову 1893. године -
22. Вести са Косова 1894. године 
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23. Бранислав Нушић - влади српској у Београду: тежак живот Срба 
у Приштини , - - - - - - - - - - - - - - 162 

24. Турски хајдуци у косовском Колашину - - - - - - - - 168 
25. Бранислав Нушић: о међусобним борбама Арбанаса у Ђаковици - - 170 
26. Бранислав Нушић: помоћ школама на Косову од стране сеоских 

општина. Предлог за оснивање житних кошева - - - - - 172 
27. Конзул Бранислав Нушић: о зулумима Арбанаса на Косову 1895. го-

дине - - - - - - - - - - - - - 175 
28. Списак српских учитеља на Косову 1896. године - - - - - 192 
29. Писма Бранислава Нушића Стојану Новаковићу 1896. године - 194 
ЗО. Бранислав Нушић јавља о буни, убиствима и насиљима Арбанаса 202 
31. Предлог Бранислава Нушића да се у Приштини оснује дворазред-

на гимназија - - - - - - - - - - - - - - - 207 
32. Покушај Арбанаса да убију митрополита Дионисија. Погибија два 

брата Чичкаревића - - - - - - - - - - - - - 210 
33. Народ српски из Старе Србије тражи юд српске владе да се подигне 

устанак против Турака - - - - - - - - - 214 
34. Преписка српског Конзулата у Приштини 1896. године - 216 
35. Предлог Бранислава Нушића да се укине Конзулат српски у Приш-

тини - - - - - - - - - - - - - - - 243 
36. Извештаји Конзулата приштинског од јануара до августа 1897. године 251 
37. Исплата косовских платежника 1898. године - - - - - 301 
38. Конзул Тодор Станковић учвршћује везе са неким арбанашким гла-

варима - - - - - - - - - - - - - - - 304 
39. Нестајање Срба са Косова - - - - - - - - - 306 
40. Разговор .писара приштинског Конзулата Ивана Иванића са сино-

вима Али Драге - Ајдин бегом и Ферхат бегом - - - 318 
41. Комешање међу Арбанасима - - - - - - - - 321 
42. Скупштина свих Арбанаса у Пећи и догађаји на Косову у вези 

са ЊОМ - - - - - - - - - - 324 
43. Коментари о арбанашкој скупштини у Пећи - - - - - - - 333 
44. Погибија Глигорија Костића у Митровици - - - - - - - 337 
45. Догађај у Митровици. Хитна потреба наоружавања косовских Срба 340 
46. Срби са Косова пишу султану 1899. године: ако нас не заштитиш 

нама опстанка на Косову нема - - - - - - - - - - 347 
47. О двадесет и четири зулума које су Арбанаси учинили над Србима 

на Косову у току само два месеца - - - - - - - - - 349 
48. Срби из Колашина (косовског), затим из Вучитрна и Митровице (ко

совске) обраћају се султану и моле га да их заштити од насиља 
Арбанаса - - - - - - - - - - - - - - - - 354 

49. Турска спрема реформе у европским областима царства - - - 359 
50. Конзул приштински доставља информацију српској влади у Београду 

о стању на Косову - - - - - - - - 360 
51. Исљахати - судови за мирење крвних освета - 369 
52. Случај села Сушице и Лапљег Села на Косову - 372 
53. Приштински муфтија - крвник српски - - - 375 
54. Зулуми Арбанаса над Србима у току месеца марта 1899. године. Пран 

Пољаку, Арбанас католичке вере и старешина фиса Фанда, штити 
Србе у селу Ђураковцу - - - - - - - - - - 378 

55. Бескрајни и гнусни зулуми Арбанаса над незаштићеном рајом -
Србима - - - - - - - - - - - - - - 398 

56. Зликовци Арбанаси опљачкали и спалили село Вериће 1899. године 408 
57. Исказ двојице Верићана о пропасти Срба у селу Верићу, у нахији 

пећкој - - - - - - - - - - - - - 412 
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58. Конзул српски у Приштини Светислав Симић: о косовској драм11: у 
току месеца априла 1899. године - - - - - - - - -

59. Гора је озелењела, насиља арнаутска се појачавају и шире. Косов~R:и 
валија руши куле неких арбанашких зликоваца - - - - ~ 

60. Анархија на Косову. Тенденција Турака и Арбанаса да истребе СРбе 

61. Писмо јаворског цариника игуману Василију - -
62. Погибија српског крвопије дин Бурјана - - - - - - - ~ 
63. Хватање Хафус Омер паше, сељење неких турских и арнаутскttх 

породица Андолију, знаменитости у старим црквама и манастирИIVЈ:а 
на Косову - - - - - - - - -

415 

434 
452 
528 
530 

532 

537 Регистар турских и других мање познатих речи 

Регистар личних нмена 

Регистар места - - -
....__ 540 

....__ 544 
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