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Ве сна ЗАР КО ВИЋ
Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на /Ле по са вић

РАД СРП СКЕ ДИ ПЛО МА ТИ ЈЕ НА ЗА ШТИ ТИ 
СР БА У СТА РОЈ СР БИ ЈИ У ПО СЛЕД ЊОЈ 

ДЕ ЦЕ НИ ЈИ XIX ВЕ КА*

Ап стракт: У ра ду је при ка зан рад срп ских ди пло ма та на за шти ти срп ског 
на ро да у Ста рој Ср би ји. Ка ко су глав ни про го ни те љи Ср ба у Ста рој Ср би ји би-
ли Ар ба на си иде је по те кле од кон зу ла ко ји су слу жбо ва ли у овом де лу Осман ског 
цар ства ишле су у том прав цу. Иде је су се раз ли ко ва ле од вре ме на ка да су на ста ја ле 
и кон зу ла од ко јих су по ти ца ле. По бољ ша ње по ло жа ја Ср ба на сто ја ло се оства ри-
ти на ви ше на чи на: збли жа ва њем са Ар ба на си ма, по себ но ви ђе ни јим, пла ћа њем и 
да ри ва њем по је ди на ца, и нaоружавањем Ср ба ра ди лич не за шти те.

Кључ не ре чи: Ср би, Ста ра Ср би ја, Ар ба на си, срп ски кон зу ли, ар ба на шки пр ва ци.

Оп ште при ли ке у Осман ском цар ству кра јем XIX ве ка би ле су ве о ма ло ше. 
Др жа ву су раз ди ра ли ло ша еко ном ска си ту а ци ја, по кре ти по је ди них на ро да за 
оса мо ста ље ње, не е фи ка сност др жав не упра ве, ко рум пи ра ност тур ских чи нов-
ни ка, лош фи нан сиј ски си стем, бе за ко ње у по је ди ним де ло ви ма. Јед ном реч ју, 
власт и за ко ни тост, као основ не др жав не по лу ге на ко ји ма је др жа ва тре ба ло 
да по чи ва ни су функ ци о ни са ле. На ро чи то је по пу стљи вост тур ске вла сти би ла 
из ра же на пре ма Ар ба на си ма. Док су их на јед ној стра ни ма сов но на о ру жа ва ли, 
на дру гој су Ср бе раз о ру жа ва ли. Иона ко те жак по ло жај срп ског на ро да још 
ви ше је по гор ша вао ова кав став тур ских вла сти ко је су у ар ба на шким на ме ра-
ма крај њег ис тре бље ња и исе ље ња Ср ба са ових под руч ја пред ста вља ле ве ли ки 
осло нац. У сво јим на ме ра ма као да су се утр ки ва ли и жу ри ли, пла ше ћи се да их 
Ср би ја у то ме не спре чи, а не ма сум ње да су има ли и по др шку Аустро у гар ске, 
као и по др шку из ар ба на шких цен та ра у Ца ри гра ду, Брисeлу и Бу ку ре шту.1 

* Рад је ра ђен у окви ру Про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(Ев. бр. 178028) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за про све ту и на у ку РС.

1 Бран ко Пе ру ни чић, Пи сма срп ских кон зу ла из При шти не 1890–1900, На род на књи га, 
Бе о град, 1985, 16–17.
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Узро ци те шког и не сно шљи вог по ло жа ја срп ског ста нов ни штва у Ста рој 
Ср би ји мо гу се по де ли ти у три гру пе:

1) ло шој тур ској ад ми ни стра ци ји ко ја се за сни ва ла на ра зли ци му ха ме-
дан ске и хри шћан ске ве ре, као и на ра зли ци од но са из ме ђу по бед ни ка ко ји 
упра вља ју и по бе ђе них ко ји се сма тра ју „ра јом“;

2) не при ме њи ва њу ва же ћих за ко на ко ји пред ста вља ју са мо „мр тво сло во 
на па пи ру“;

3) по вла ђи ва њу Ар ба на си ма чи јим зу лу ми ма ни је би ло гра ни ца због по-
ли ти ке ко ју је Осман ска др жа ва во ди ла пре ма њи ма.2 

Ср би ја се за ла га ла да ми ро љу би вом по ли ти ком пре ма Пор ти при до би је 
тур ску ад ми ни стра ци ју ка ко би се по што ва ли и спро во ди ли за ко ни, а све у 
ци љу за шти те срп ског ста нов ни штва. За да так је био по ве рен Сто ја ну Но-
ва ко ви ћу, ис ку сном срп ском по ли ти ча ру и та да шњем срп ском по сла ни ку у 
Ца ри гра ду.3 За хва љу ју ћи ње го вом ан га жо ва њу би ла је 1886. го ди не до го во ре-
на, а већ сле де ће 1887. го ди не и ко нач но по твр ђе на кон зу лар на кон вен ци ја. 
На осно ву ове кон вен ци је Ср би ја и Тур ска су да ле са гла сност за ме ђу соб но 
при хва та ње кон зу ла.4 

Ср би ја је, да би за шти ти ла свој на род у Осман ском цар ству, по че ла да 
отва ра кон зу ла те. Та ко је 1887. го ди не отво ри ла сво је кон зу ла те у Со лу ну 
и Ско пљу, а на кон две го ди не, тј. 1889. у Би то љу и При шти ни. Пре ње су 
кон зу ла те отво ри ле Ру си ја и Ен гле ска, и то: Ру си ја 1886. го ди не у При зре-
ну, а Ен гле ска 1878. го ди не, та ко ђе, у При зре ну и то у вре ме кад је за се да ла 
При зрен ска ли га, да би у ма ју 1880. го ди не био за тво рен кад је Ли га пре у зе ла 
власт у При зре ну. Ру си ја је свој кон зу лат отво ри ла и у Ко сов ској Ми тро ви ци 
1902. го ди не, док је Аустро у гар ска отво ри ла 1905. го ди не. Ита ли ја је отво-
ри ла кон зу лат у При зре ну 1907. го ди не.5 

Иако је пр ви срп ски кон зул у При шти ни уби јен, то ни је обес хра бри ло 
срп ску вла ду да ис тра је у сво јим за да ци ма ко ји су има ли са мо је дан циљ: са чу-
ва ти срп ски жи ваљ на тим про сто ри ма, оп ста ти и оста ти. Вла да у Бе о гра ду је 
по ку ша ва ла да на све на чи не са чу ва и ста нов ни штво и све ти ње, ко ли ко је то 
би ло у ње ној мо ћи. Ра ди ла је то на сле де ћи на чин: сла њем нов ца, оруж ја, књи-
га и сл. Нов цем ко ји би вла да сла ла пре ко сво јих кон зу ла, пот ку пљи ва ли би се 
ар ба на шки зли ков ци и по је ди ни зу лум ћа ри. Пла ћа њем по је ди них Ар ба на са 

2 Ар хив Ју го сла ви је, Збир ка Јо ва на Јо ва но ви ћа Пи жо на, фонд 80, фа сци кла 3, је ди ни ца 
опи са 765 (у да љем тек сту АЈ, 80-3-765).

3 Ми ха и ло Вој во дић, „Сто јан Но ва ко вић у спољ ној по ли ти ци Ср би је“, у: Пу те ви срп ске 
ди пло ма ти је (уред ник Зо ран Ха мо вић), Clio, Бе о град, 1999, 172–173.

4 Ми ха и ло Вој во дић, Сто јан Но ва ко вић и Вла ди мир Ка рић, Clio, Бе о град, 2003, 48. 
5 Исто ри ја срп ског на ро да, VI/1, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1988, 275–277 

(Но ви ца Ра ко че вић).
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на сто ја ло се да се за шти те нај у гро же ни ја се ла, че сто ма ња и ра штр ка на ко ја 
се ни су мо гла са ма шти ти ти. Ме ђу тим, и ве ћа се ла су би ла угро же на ште том 
ко ју су чи ни ли Ар ба на си пу шта њем сто ке у за се ја не њи ве, кра ђом и уни шта-
ва њем ле ти не. За то се до шло на иде ју да се по ста ви по љак Ар ба нас ко ји би 
чу вао се о ски атар. За свој труд био би пла ћен у на ту ри та ко што је сва ка ку ћа 
да ва ла по ши ник6 пше ни це и јеч ма го ди шње. На гра да се са сто ја ла и у ка зни 
ко ју је мо гао на пла ћи ва ти од чи ни те ља ште те. Ова ко за ми шље на ак ци ја у по-
чет ку је да ва ла до бре ре зул та те, али су за по ља ке све че шће на сил ним пу тем 
до ла зи ли ло ши љу ди, зли ков ци и зу лум ћа ри ко ји ма је за шти та по ља би ла на 
по след њем ме сту. Они су, све ви ше, од за штит ни ка по ста ја ли оп те ре ће ње за 
се ло ко је их је мо ра ло из др жа ва ти и хра ни ти то ком це ле го ди не. Ни то не би 
би ло ве ли ко оп те ре ће ње да они са со бом че сто ни су во ди ли сво је дру штво, 
углав ном са ста вље но од не рад ни ка и раз бој ни ка, ко ји су мал тре ти ра ли до ма-
ћи на и ње го ву по ро ди цу. Се о ски по ља ци су нај че шће би ли кри ви и за кра ђе у 
ко ји ма че сто ни су лич но уче ство ва ли, али су на во ди ли зу лум ћа ре на то. По ред 
то га, власт је пре ко њих зна ла за сва де ша ва ња у се лу. Ка ко су спа ва ли у ку ћа ма 
Ср ба че сто су пре но си ли за ра зне бо ле сти, ва ши и шу гу. Због све га то га по љак 
Ар ба нас по стао је си но ним у срп ским се ли ма за оп шту опа сност. С об зи ром 
на то да је ње го ва функ ци ја до не кле би ла уза ко ње на, Ср би ни су зна ли на ко ји 
на чин да их се осло бо де. Ус пе ли су тек уз по моћ кон зу ла Си ме Авра мо ви ћа 
ко ји је био при су тан ка да је по љак се ла До ња Гу ште ри ца Та фа мал тре ти рао 
се ља не уз по моћ сво јих дру го ва Ша ба на Ба шо ле и Се ли ма Гач ка. Ка да му се 
кон зул Авра мо вић су прот ста вио и упи тао га шта ра ди у се лу, Та фа је над ме но 
и хлад но, као се би рав ном, од го во рио: „Ја сам по љак.“ Ти ме је хтео ре ћи да је 
он ап со лут ни го спо дар се ла и да има пра ва да сву да до ђе, зван и не по зван. На 
при мед бу Авра мо ви ћа да је по ља ку ме сто у по љу, а не у се лу Та фа је иро нич-
но од го во рио: „Код нас је адет (оби чај) да по љак чу ва се ло, а не по ље, јер се 
по ље са мо чу ва.“ Ова ре че ни ца је од ра жа ва ла пра ви по ло жај по ља ка и ње го ву 
функ ци ју и зло у по тре бу. По љак Та фа је на зах тев Си ме Авра мо ви ћа на пу стио 
се ло, али се ка сни је вра тио са још ве ћим дру штвом иза зи ва ју ћи кон зу ла да 
иза ђе на ули цу где би га уби ли. На кон сми ри ва ња си ту а ци је кон зул Авра мо-
вић се вра тио у При шти ну и зва нич но за тра жио од му те са ри фа, а за тим и од 
ва ли је у Ско пљу и Пор те уки да ње по ља ка Ар ба на са у срп ским се ли ма. Ак ци ју 
је истим зах те вом по др жао и вла ди ка Ни ћи фор, а за тим и срп ско по слан ство 
у Ца ри гра ду. На зах те ве срп ске ди пло ма ти је, али и Па три јар ши је из Ца ри-
гра да, тур ска вла да је до не ла од лу ку да по срп ским се ли ма по љак мо ра би ти 
Ср бин. Ова од лу ка је об ја вље на на Ми тров дан 1902. го ди не.7 На овај на чин 

6 Ста ра за пре мин ска ме ра за жи то чи ја је ве ли чи на ва ри ра ла од ме ста до ме ста, у ра-
спо ну од 10 до 15 ки ло гра ма.

7 Ја ни ћи је По по вић, Жи вот Ср ба на Ко со ву 1812–1912, Ни ка нор, Гра ча ни ца, 2007,304–307.
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ски нут је ве ли ки те рет са ле ђа срп ског на ро да, али се и по сле овог да ту ма у 
не ким срп ским се ли ма још увек мо гао сре сти по љак Ар ба нас.

За шти ту су пла ћа ли и имућ ни ји ма на сти ри, ан га жу ју ћи по је ди не ар ба на-
шке по ро ди це да их чу ва ју. Ти чу ва ри ма на сти ра зва ли су се вој во де и чу ва ли 
су ма на сти ре Де ча не, Пећ ку па три јар ши ју, Де вич, Со ко ли цу. Све до нај но ви-
јег вре ме на у Дре ни ци се са чу ва ла по ро ди ца ко ја је но си ла пре зи ме Вој во да, 
по не ка да шњем за ни ма њу. Што се ма на стир Со ко ли ца, ко ји се на ла зио из-
ме ђу озло гла ше них ар ба на шких се ла одр жао, и што ма на стир ски го сти ни су 
до жи вља ва ли ве ли ке не при јат но сти, мо же се при пи са ти бра ћи Ах ме ду и Иси 
Аде мо ви ћу (Иси Бо ље тин цу). То по твр ђу ју ре чи кон зу ла То до ра Стан ко ви-
ћа, ко ји је у дру штву Вла ди ми ра Ка ри ћа и Ми ха и ла Ј. Ри сти ћа 1892. го ди не 
об и шао ма на стир.8 

Ина че, То дор П. Стан ко вић је по ста вљен на ме сто кон зу ла 1890. го ди не, 
по сле уби ства Лу ке Ма рин ко ви ћа. На том по ло жа ју је остао до 1892. го ди не, 
ка да је име но ван за кон зу ла у Ско пљу. Пет го ди на ка сни је би ће по ста вљен по-
но во на ме сто кон зу ла у При шти ни где ће про ве сти још јед ну го ди ну. Био је 
до бар по зна ва лац при ли ка у Ста рој Ср би ји, јер је 1871. го ди не ра дио у ви ла-
јет ској штам па ри ји у При зре ну где је уре ђи вао лист При зрен, ко ји је из ла зио 
на срп ском и тур ском је зи ку. Из При зре на је оти шао на пре по ру ку Ми ло ша 
С. Ми ло је ви ћа 1875. го ди не, по сле уки да ња ли ста и штам па ри је. На кон то га 
бо ра ви у Ца ри гра ду ра ди отва ра ња срп ске штам па ри је.9 По ред од лич ног по-
зна ва ња тур ског је зи ка и ве ли ког ан га жо ва ња на са мом те ре ну дао је ве ли ки 
до при нос у ци љу оп стан ка Ср ба у Ста рој Ср би ји. 

Ме ђу тим, кон зул Ср би је у При шти ни То дор П. Стан ко вић сма трао је 
да се ни је до вољ но ра ди ло на при до би ја њу Ар ба на са, осим што су по сто ја ла 
лич на по знан ства са по је дин ци ма. На вик ну ти на по пу стљи вост тур ских вла-
сти, са мо вољ ни Ар ба на си про те ру ју и уби ја ју кај ма ка ме, му те са ри фе, ва ли је 
и дру ге па ше. Та ко ђе је сма трао да би би ло по треб но да се Ср би ја ви ше ан-
га жу је на по љу про па ган де за збли жа ва ње са Ар ба на си ма ко ја би у по чет ку 
би ла упу ће на на ули ва ње ве ре да им је краљ Ср би је по сле сул та на је ди ни и 
истин ски при ја тељ ко ји би им при те као у по моћ у слу ча ју опа сно сти, ми сле-
ћи у пр вом ре ду на Аустри ју.10 За то је пред ла гао да се по ста ви ис ку сно ли це 
на ме сту ре фе рен та при ми ни стар ству на по сло ви ма про па ган де ко ји би се 

8 То дор П. Стан ко вић, Пут не бе ле шке по Ста рој Ср би ји 1871–1898, Штам па ри ја Ђ. 
Мун ца и М. Ка ри ћа, Бе о град, 1910, 170.

9 Ста ни ша Во ји но вић, „Два не по зна та пи сма То до ра Стан ко ви ћа упу ће на Сто ја ну 
Но ва ко ви ћу“, Ба шти на, Ин сти тут за про у ча ва ње кул ту ре Ср ба, Цр но го ра ца, Хр ва та и Му-
сли ма на, При шти на, св. 3/92, 205–206.

10 АЈ, 80-3-249, ПП № 266, То дор П. Стан ко вић – Вла да ну Ђор ђе ви ћу, При шти на 21. 
ок то бар 1897.
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за јед но са од бо ром ко ји би чи ни ли још и по гра нич ни вла дин ко ме сар и кон зул 
у При шти ни са ста ја ли и под но си ли из ве шта је по на ло гу ми ни стра. Та ко ђе, 
би ло би по треб но да се у То плич ком и Врањ ском окру гу за окру жне на чел ни-
ке по ста ве ли ца ко ја до бро по зна ју дух и ка рак тер Ар ба на са и иде ју за збли жа-
ва ње ка ко би у том прав цу усме ри ли сре ске на чел ни ке и оста ло осо бље, јер би 
и од по гра нич них вла сти за ви сио успех Ср би је. Што се ти че ра да кон зу ла та 
по сто ја ла је иде ја да се као тре ћи ка ваз ан га жу је Ар ба нас, по мо гућ ству ро ђак 
чу ве ног Му ла Зе ке из Пе ћи, пре ко ко јег би кон зул сту пио у ве зу не са мо са 
Му ла Зе ком, већ и са пр ва ци ма Пећ ке на хи је по чи јим на ло зи ма су вр ше ни 
нај ве ћи зу лу ми над срп ским ста нов ни штвом и чи ја је имо ви на би ла нај у гро-
же ни ја баш у тим кра је ви ма. Још јед на иде ја ко ја се ја ви ла би ла је за сно ва на 
на до де ли на гра да по је ди ним Ар ба на си ма. Те на гра де не би би ле стал не, већ 
по вре ме не, јер стал на на гра да по ред то га што би би ла ску пља пред ста вља ла 
би ве ћу опа сност јер би иза зва ла ме ђу соб ну за вист и на тај на чин осу је ти ла 
рад срп ске вла де. Сва ка ко, стал ним на гра да ма Ср би би се ве за ли за по је ди не 
Ар ба на се, за ви си ли од њих и не би их мо гли от ка за ти он да кад ви ше не би по-
сто ја ла по тре ба за њи ма.11 С дру ге стра не, стал на на гра да да ва на по је дин ци ма 
ства ра ла је код њих на ви ку и ми шље ње да је то не што што им при па да па би 
се па си ви зи ра ли у за шти ти Ср ба.

То дор П. Стан ко вић је сво је иде је о збли жа ва њу за сно вао на ис ку ству 
са те ре на ко је је сте као оби ла зе ћи пре де ле на се ље не ис кљу чи во ар ба на шким 
ста нов ни штвом и сту па ју ћи у кон такт са по је ди ним ви ђе ним Ар ба на си ма. 
Ва жан кон такт ко ји је ус по ста вио био је са Су леј ман-агом у Ву чи тр ну, по зна-
тим не са мо у том ме сту не го и ши рој око ли ни као за штит ни ком Ср ба. Том 
при ли ком од Су леј ман-аге је чуо: „Ова ко се не мо же ви ше, мо ра се тра жи ти 
не ко ко ће да ти сло бо ду.“ Стан ко вић се су сре тао и ус по ста вљао кон так те и 
са по зна тим Гњи лан ци ма, као што су Му ста-бег Џи нић, пр ви члан меџ ли са и 
Ибра јим-бег Џи нић, Му ста фин си но вац, та ко ђе члан меџ ли са. Ина че, обо ји ца 
су би ли по зна ти као ис кре ни и ода ни при ја те љи Ср ба.12

На осно ву по да та ка и ис ку ства ко је је сте као при ли ком пу то ва ња, као и 
ра ни је док је бо ра вио у При шти ни, Стан ко вић је сма трао да Ср би ја има вр-
ло плод но тло за рад са Ар ба на си ма.13 Да би се по сти гао и оси гу рао успех на 
овом по љу ра да, по Стан ко ви ће вом ми шље њу, би ла би по треб на од ре ђе на 
ко ли чи на нов ца ко јим би се ку пи ли ра зни по кло ни ка ко за по ме ну ту тро ји цу, 

11 АЈ, 80-3-250, ПП № 266, То дор П. Стан ко вић – Вла да ну Ђор ђе ви ћу, При шти на 21. 
ок то бар 1897.

12 То дор П. Стан ко вић, Пут не бе ле шке по Ста рој Ср би ји 1871–1898, Штам па ри ја Ђ. 
Мун ца и М. Ка ри ћа, Бе о град, 1910, 5–6. 

13 АЈ, 80-3-646, Пов. № 832, Сто јан Бран ко вић, ко ме сар пот пу ков ник – Ђор ђу Си ми ћу, 
Ниш 1. ок то бар 1897.



110 Весна Зарковић

та ко и за још се дам на ест ма ње по зна тих. По кло ни би за пр ву тро ји цу би ли 
у вред но сти до 150 ди на ра, док би за оста ле из но си ли од 80 до 100 ди на ра.14 
За ни мљи вост ко ју је ко ме сар у Ни шу чуо при ли ком са стан ка са Стан ко ви ћем 
је сте да су Ар ба на си, Дре ни ча ни чу ли да тур ска вла да на ме ра ва да их раз о ру жа 
и од ње га за тра жи ли са вет шта да ра де ако до ђе до раз о ру жа ња.15 

То дор П. Стан ко вић је сту пио и у ве зу са по зна тим ар ба на шким пр ва ци ма 
из Дре ни це, као што су Рам Љу тан из фи са „Бе ри ша нин“, Та хир Бај рак тар из 
фи са „Хот ћа нин“ и Оруч Се ли мо вић из фи са „Га ша нин“. Сма трао је да му они 
мо гу по мо ћи да сту пи у ве зу са оста лим ар ба на шким пр ва ци ма из Ђа ко вич ке, 
Пећ ке и При зрен ске на хи је. Њи хо ву сна гу и моћ обра зла гао је чи ње ни цом да 
су 1891. го ди не про те ра ли кај ма ка ма са осо бљем из Ла у ше, где је би ла ста ни-
ца кај ма ка ма, а ху ћу мат сру ши ли. Од та да Дре ни ца ни је има ла ху ћу мат, ни је 
по што ва ла цар ску власт и њом су упра вља ли на пред по ме ну ти. По ред њих 
кон зу лу су би ли по зна ти и Џе мал Об ри ња и Ха лит Ре за ла.

По зна вао је То дор П. Стан ко вић и оста ле ви ђе ни је пр ва ке од ко јих је 
за ви си ла суд би на Ср ба у Ста рој Ср би ји. У то вре ме нај у ти цај ни ји су би ли 
Бај рам Цур из фи са „Кра снић“, ко ји је на сул та нов по зив оти шао у Ца ри град 
где је про из ве ден у жан дар ме риј ског бим ба шу, Ха лил-па ша и ње гов брат од 
стри ца Зеј нел-бег Мах муд Бе го вић из Пе ћи, Мех мед За јим, та ко ђе из Пе ћи, 
Ше риф ефен ди ја из При зре на на чи ји на го вор су При зрен ци про те ра ли при-
зрен ског му те са ри фа Му ха рем ефен ди ју, за тим Ху се јин-ага Ђа ко вац, ко ји је 
жи вео у Гњи ла ну, Ибра хим-бег Џи нић из Гњи ла на, Су леј ман-ага Ха џи Мех-
ме до вић из Ву чи тр на. По ред ових нај зна чај ни јих ар ба на шких пр ва ка кон зул 
је лич но по зна вао још три де се так Ар ба на са ко ји су има ли ве ли ки ути цај у 
При зрен ској, Ђа ко вич кој, Пећ кој, Ву чи трн ској, Ми тро вич кој, Дре нич кој и 
При штин ској на хи ји.16

Кон зул је сма трао да су му за учвр шће ње ве за са ар ба на шким пр ва ци ма 
по треб на нов ча на сред ства од 1.500 ди на ра, јер би се ра зним нов ча ним на-
гра да ма и по кло ни ма при до би ли ути цај ни ар ба на шки пр ва ци ко ји би шти-
ти ли Ср бе.17

Сва на сто ја ња кон зу ла То до ра П. Стан ко ви ћа и по ред нај бо ље ње го ве 
во ље и по знан ста ва ко ја је имао са нај ви ђе ни јим Ар ба на си ма ни су да ла 

14 АЈ, 80-3-647, Пов. № 832, Сто јан Бран ко вић, ко ме сар пот пу ков ник – Ђор ђу Си ми ћу, 
Ниш 1. ок то бар 1897.

15 АЈ, 80-3-648, Пов. № 832, Сто јан Бран ко вић, ко ме сар пот пу ков ник – Ђор ђу Си ми ћу, 
Ниш 1. ок то бар 1897.

16 Ар хив Ср би је, Ми ни стар ство ино стра них де ла, По ли тич ко-про свет но оде ље ње (у 
да љем тек сту АС), МИД ПП, 646 (VI) 1898, П.П. № 149, То дор П. Стан ко вић – Вла да ну 
Ђор ђе ви ћу, При шти на 4. ју ни 1898; Бран ко Пе ру ни чић, Пи сма срп ских кон зу ла из При-
шти не 1890–1900, На род на књи га, Бе о град, 1985, 304–305.

17 Исто.



111Рад српске дипломатије на заштити Срба у Старој Србији у последњој деценији XIX века

ре зул та те. Због то га је срп ска ди пло ма ти ја и да ље на сто ја ла да до ђе до ре-
ше ња. За кљу чак до ко га је ди пло ма ти ја до шла био је да су про бле ми ко ји се 
сре ћу ши ром Ста ре и Ју жне Ср би је исте при ро де па је на сто ја ла да на ђе 
за јед нич ко ре ше ње. Због то га су кон так ти и раз го во ри у по гле ду ре ша ва ња 
ових про бле ма ме ђу срп ским кон зу ли ма би ли ин тен зив ни. Ка ко се си ту а ци ја 
све ви ше по гор ша ва ла, у Ни шу су се на пред лог ше фа про свет но-по ли тич ког 
оде ље ња Ни ко ле Пе тро ви ћа са ста ли Па вле Де лић, кон зул из Ско пља, Ми-
ха и ло Ри стић, кон зул из Би то ља, и Све ти слав Си мић, кон зул из При шти не. 
На са стан ку су се по ред од ре ђи ва ња де ло кру га ра да кон зу ла та ре ша ва ла и 
бит на пи та ња ко ја су од ве ли ке ва жно сти за оп ста нак Ср ба у Ста рој и Ју жној 
Ср би ји. Од ре ђе но је да скоп ски кон зу лат об у хва та Скоп ску епар хи ју са де-
ло ви ма Ве ле шко-де бар ске и Стру мич ке, ко ји пот па да ју под упра ву скоп ског 
сан џа ка и ве ле шку ка зу из со лун ског ви ла је та. У ову област ула зе гра до ви: 
Ско пље, Ку ма но во, Пре ше во, Те то во с Го сти ва ром, Ко ча не, Кра то во, Кри-
ва Па лан ка и Штип, Ка ла Осма ни је (Ма леш), Ве лес и ње го ва се ла. Област 
при зрен ског кон зу ла та об у хва та При зрен ски и Пећ ки сан џак, са гра до ви-
ма При зрен, Ђа ко ви ца, Пећ, Бе ра не и ма на сти ри Де ча ни и Пећ ка па три-
јар ши ја. При штин ски кон зу лат би об у хва тао део При штин ског сан џа ка са 
При шти ном, Гњи ла ном, Ву чи тр ном, Ми тро ви цом и Фе ри зо ви ћем. Област 
о ко јој ца ри ник као пот чи ње ни ор ган при штин ског кон зу ла та во ди бри гу, 
об у хва та Пље ваљ ски сан џак и сје нич ку област до Но во па зар ског сан џа ка. 
Глав на ме ста су Пље вља, При је по ље, При бој, Би је ло По ље, Но ва Ва рош, док 
је ра шки ца ри ник као пот чи ње ни ор ган при штин ског кон зу ла та за ду жен за 
Но во па зар ски сан џак са се ди штем у Но вом Па за ру. Област би тољ ског кон-
зу ла та об у хва та ла би део би тољ ског ви ла је та са Би то љем, При ле пом, Кру-
ше вом, Ки че вом, Охри дом и Де бром. Област со лун ског кон зу ла та об у хва та 
со лун ски ви ла јет без ве ле шке ка зе и Се ре ског сан џа ка, са гра до ви ма Со лун, 
Ђев ђе ли ја, Во ден, Је ни џе Вар дар, Стру ми ца, Дој ран, Ку куш, Не го ти но, Ка-
ва дар ци.18 Кон зу ли су се оба ве за ли да ће се пре ма тур ским вла сти ма др жа ти 
од сеч но и ме ђу соб но раз ме њи ва ти ин фор ма ци је о ва жним пи та њи ма, као и 
љу ди ма ко ји спе ку ли шу про па ган дом. 

Ина че, при штин ски кон зул је био над ле жан и за Но во па зар ски сан џак, 
али због ком пли ко ва не си ту а ци је на Ко со ву, срп ска вла да је од ре ди ла ца-
ри нар ни цу Ја вор за по ли тич ки рад у ње му, ко јој је по ма га ла ца ри нар ни ца 
Ра шка, та ко да је ак тив ност кон зу ла би ла кон цен три са на го то во ис кљу чи во 
на Ко со во.19 

18 АЈ, 80-3-698, За пи сник о ра ду кон зул ске кон фе рен ци је одр жа не у Ни шу 27, 28, 29. 
ју ла 1899. (пре пис).

19 Бран ко Пе ру ни чић, Пи сма срп ских кон зу ла из При шти не 1890–1900, На род на књи-
га, Бе о град, 1985, 14.
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Уви ђа ју ћи ко рист од уче шћа са мог ста нов ни штва у про па ган ди и не моћ 
тур ских др жав них ор га на да за шти ти срп ско ста нов ни штво чи ја би па сив-
ност на не ла ште ту ра ду срп ских вла сти, тре ба ло је на о ру жа ти Ср бе у Ста рој 
Ср би ји.20 По сма тра ју ћи ка ко се Ар ба на си на о ру жа ва ју и пред ви ђа ју ћи опа-
сност си ту а ци је на Ко со ву, кон зул Све ти слав Си мић је 1898. го ди не пред ла-
гао вла ди у Бе о гра ду да на о ру жа Ср бе. Сво је за ми сли и иде је обра зла гао је 
ре чи ма: „Ар ба на си по се би ни су ни ка кви ју на ци али др ско вр ше зло чи не, јер 
не на и ла зе на от пор. То у њих раз ви ја рђа ве прох те ве, а код на ших да је ма ха 
сла бо ду шно сти.“21 Иде ја о на о ру жа ва њу Ср ба ста ри ја је и по те кла је у не ким 
кру го ви ма у Бе о гра ду, у пр вом ре ду од ди пло ма та ко ји су слу жбо ва ли у срп-
ским пред став ни штви ма и кон зу ла ти ма у Осман ској др жа ви. Иде ју су до би ли 
по сма тра ју ћи на о ру жа ва ње бу гар ског ста нов ни штва и при ста ли ца ег зар ха та 
у Ма ке до ни ји од стра не Бу га ра, због че га су се Ср би на шли у де фан зи ви ка-
ко пре ма Тур ци ма и Ар ба на си ма у Ста рој Ср би ји, та ко и пре ма Бу га ри ма у 
Ма ке до ни ји.22 

С об зи ром на то да је нај у гро же ни је би ло срп ско ста нов ни штво у Ста рој 
Ср би ји иде ја о на о ру жа ва њу се у пр вом тре нут ку од но си ла на њих. По сто ја ла 
је за ми сао да се нај пре на о ру жа ста нов ни штво ко је би оруж је др жа ло у ку ћи 
за од бра ну од зу лум ћа ра, а за тим да се на о ру жа ју по је ди не гру пе ко је би уби-
ја ле нај ве ће зу лум ћа ре ко ји су чи ни ли зло чи не над Ср би ма. Ова за ми сао ни је 
спро ве де на у де ло, јер су по сто ја ли и про тив ни ци на о ру жа ва ња ко ји су сма-
тра ли да би ис ход био не по во љан и ло ше би се од ра зио по срп ски на род. Они 
су би ли би ли за го вор ни ци иде ја да се срп ски на род мо же бра ни ти: 1) ди пло-
мат ским ак ци ја ма на Пор ти и код ве ли ких си ла, 2) ми ро љу би вом по ли ти ком 
пре ма Тур ској, 3) пот ку пљи ва њем и пла ћа њем од ре ђе них Ар ба на са ко ји би 
шти ти ли по је ди на се ла и кра је ве. Ме ђу тим, ве ли ке си ле су у пр вом ре ду гле да ле 
сво је ин те ре се и ни су ре ал но са гле да ле си ту а ци ју на те ре ну о че му све до чи и 
аустро-угар ски до го вор из 1897. го ди не, ка да је до го во ре но спре ча ва ње рас-
ту ра ња Осман ског цар ства и одр жа ва ње sta tus quo-а.23 Же ле ћи да оси гу ра ју 
свој ути цај на те ре ну, ве ли ке си ле су про те жи ра ле сво је шти ће ни ке, а нај бо љи 

20 АЈ, 80-3-699, За пи сник о ра ду кон зул ске кон фе рен ци је одр жа не у Ни шу 27, 28, 29. 
ју ла 1899. (пре пис).

21 Бран ко Пе ру ни чић, Пи сма срп ских кон зу ла из При шти не 1890–1900, На род на књи-
га, Бе о град, 1985, 25.

22 О су ко би ма ви де ти: Алек са Јо ва но вић, „Чет нич ки по крет у Ју жној Ср би ји под Тур-
ци ма“, у Спо ме ни ца два де сет пе то го ди шњи це осло бо ђе ња Ју жне Ср би је 1912–1937, Ско пље 
1937, 271–325; уп. Ми ха и ло Вој во дић, „Ср би ја и Ма ке дон ско пи та ње“, у: Ср би ја и Бал кан-
ско пи та ње (1875–1914), Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2000, 225–242.

23 Ми ха и ло Вој во дић, „При ли ке на Ко со ву и Ме то хи ји и по ли ти ка Ср би је 1881–1912“, 
у: Ср би ја и Бал кан ско пи та ње (1875–1914), Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2000, 49. Исти, „Ср-
би ја и грч ко-тур ски рат“, у: н. д., 199.
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при мер за то је Аустро у гар ска – Ар ба на си.24 Ар ба на си су ква ри ли иде ју ми ро-
љу би ве по ли ти ке Ср би је пре ма Осман ском цар ству, али су има ли и по ма га-
че ко ји су их под сти ца ли на не ми ре и не по слу шност пре ма вла сти ма. Вр ше ћи 
мно го број не зло чи не над Ср би ма и упа да ју ћи на те ри то ри ју Ср би је, вла ду у 
Бе о гра ду ни су мо гли оста ви ти рав но ду шном и за то та ква по ли ти ка ни је има ла 
без ре зер вне при ста ли це. Иде ју пот ку пљи ва ња и пла ћа ња од ре ђе них Ар ба на са 
ко ји би шти ти ли по је ди на се ла и кра је ве по ред њих са мих на ру ша ва ла је и про-
па ган да Аустро у гар ске. Ни су би ли рет ки при ме ри да не ки Ар ба на си за од ре-
ђе ну су му нов ца при хва те да шти те Ср бе, а за тим пре ла зе на дру гу стра ну, што 
због сво је на за си то сти, што због под ле га ња аустро у гар ској про па ган ди чи ја се 
са др жи на мо гла чу ти и од хо џа у џа ми ја ма. На рав но, да им је Аустро у гар ска, као 
моћ ни ја др жа ва од Ср би је, мо гла по ну ди ти ви ше нов ца. Ка рак те ри стич ни при-
ме ри за та кво по на ша ње Ар ба на са су Иса Бо ље ти нац и Сеј ди Са ка из Ук че, ко ји 
је при мао пла ту од про те Ву кај ла Бо жо ви ћа по 30 ди на ра ме сеч но. Ме ђу тим, 
при ли ком ар ба на шких на па да на ко ла шин ска се ла пред во дио је је дан од њих.25

Сва ка од на ве де них иде ја има ла је ка ко сво јих пред но сти, та ко и ма на. Због 
ло ше си ту а ци је уоп ште у Осман ској др жа ви, као и на ру ша ва ња ми ро љу би вих 
од но са из ме ђу Пор те и Бе о гра да по сто ја ла је на за ин те ре со ва ност вла сти да 
се си ту а ци ја по пра ви. Раз ло зи за то су би ли број ни, а не ки од њих су ко рум пи-
ра ност и пот ку пљи вост тур ских вла сти и чи нов ни ка. Ка ко се по ло жај срп ског 
на ро да из да на у дан све ви ше по гор ша вао, то су се иде је о на о ру жа ва њу че шће 
мо гле чу ти. Иако се из бе га ва ло ди рект но ме ша ње кон зу ла Ср би је, као др жав-
них чи нов ни ка у ова кве по сло ве и ако су сви би ли упо зна ти са раз во јем та кве 
иде је, ни су има ли исте ста во ве. Глав ни за го вор ник на о ру жа ва ња био је кон зул 
Све ти слав Си мић ко ји је на овим по сло ви ма на сле дио То до ра П. Стан ко ви ћа. 
Ни је до че као ре а ли за ци ју ове иде је јер је с ме ста кон зу ла из При шти не 1900. 
го ди не пре ме штен на ме сто на чел ни ка у Ми ни стар ству ино стра них де ла. На 
ме сту кон зу ла на сле дио га је Си ма Авра мо вић, ко ји је за раз ли ку од ње га био 
до ста опре зни ји ка да је би ло ре чи о на о ру жа ва њу. За раз ли ку од њих, на осно ву 
ис ку ства, Сто јан Но ва ко вић је 1898. го ди не раз вио је дан ком про ми сни план 
ко ји је по ред на о ру жа ва ња срп ског ста нов ни штва под ра зу ме вао и при ти сак на 
Пор ту. Уоча ва ју ћи и схва та ју ћи озбиљ ност си ту а ци је на те ре ну, он је пред ла гао 
вла ди да се срп ско ста нов ни штво на о ру жа, а за тим из вр ши ди пло мат ски при-
ти сак на Пор ту. Ње гов план је био не што ста ри ји, из 1896. го ди не.26 

24 Ве сна Зар ко вић, „При ме ри де ло ва ња ве ли ких си ла и Ср би је ме ђу Ар ба на си ма у Ста-
рој Ср би ји по чет ком ΧΧ ве ка“, у: Ду хов ност пи са не кул ту ре Ср ба у кон тек сту кул ту ре 
бал кан ских Сло ве на“, Ин сти тут за срп ску кул ту ру, При шти на/Ле по са вић, 2006, 183–196.

25 Ве сна Зар ко вић, Афе ра у Ибар ском Ко ла ши ну 1901–1902. го ди не, Ин сти тут за срп ску 
кул ту ру, При шти на/Ле по са вић, 2008, 35–36.

26 Јо ван М. Јо ва но вић, „Но ва ко вић у ди пло ма ти ји“, у: Спо ме ни ца Сто ја на Но ва ко ви ћа, 
Бе о град, 1921, 196.
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Иде ју о на о ру жа ва њу тре ба ло би по тра жи ти и у не сно шљи вом ста-
њу у ко јем се на ла зио срп ски на род ко ји је од вла де у Бе о гра ду тра жио 
оруж је ко јим би се шти ти ли. Гру пе Ср ба су у сво јим пи сми ма упу ће ним 
вла ди тра жи ле оруж је.27 Би ло је иде ја и да се уме сто оруж ја Ср би ма до-
ста ви но вац ко јим би са ми ку по ва ли оруж је, а Ср би ја на тај на чин из бе гла 
од го вор ност. Ка ко по ре чи ма кон зу ла Све ти сла ва Си ми ћа то ни је би ло 
мо гу ће због не до стат ка нов ца, ја ви ла се иде ја да се Ср би ма до ста ви оруж је 
ко је по ти че из срп ско-тур ског ра та 1876–1878. го ди не и ко јег по ма га-
ци ни ма у Ср би ји има у ве ли ким ко ли чи на ма.28 Ова ква мол ба је упу ће на 
вла ди у Бе о гра ду и на кон ду жег вре ме на краљ Ми лан ју је при хва тио. На 
сед ни ци Оде ље ња за про па ган ду срп ске вла де одр жа ној у Ни шу кра јем 
ју на 1899. го ди не, у при су ству кон зу ла Ср би је из При шти не, Ско пља и 
Би то ља, по ред оста лог, би ло је од лу че но да се за поч не са на о ру жа ва њем 
срп ског на ро да у Ста рој Ср би ји.29 На осно ву ова кве од лу ке вла да др Вла-
да на Ђор ђе ви ћа по че ла је у про ле ће 1899. го ди не да до ста вља та мо шњим 
Ср би ма оруж је ко јим би се бра ни ли. У по чет ку је, до ца ри нар ни це Ра шка 
до ста вље но пе де се так пу ша ка са му ни ци јом, ода кле се тај ним ка на ли ма 
пре но си ло пре ко гра ни це и из да ва ло, под стро гим над зо ром, по вер љи вим 
ли ци ма.30 Са пре но ше њем оруж ја се на ста ви ло и у 1900. го ди ни. Ме ђу тим, 
глав ни за го вор ник ове иде је, кон зул Све ти слав Си мић пре ме штен је из 
При шти не, а на ње го во ме сто до ла зи Си ма Авра мо вић, ко ји је за раз ли ку 
од ње га био уме ре ни ји и оба зри ви ји у по гле ду пре но ше ња оруж ја и на о-
ру жа ва ња срп ског ста нов ни штва.31

Ци ти ра ни из во ри и ли те ра ту ра

Нео бја вље ни из во ри
Ар хив Ју го сла ви је
Збир ка Јо ва на Јо ва но ви ћа Пи жо на

Ар хив Ср би је 
Ми ни стар ство ино стра них де ла – По ли тич ко-про свет но оде ље ње

27 Бран ко Пе ру ни чић, Пи сма срп ских кон зу ла из При шти не 1890–1900, На род на књи га, 
Бе о град, 1985, 159–198.

28 Ја ни ћи је По по вић, Жи вот Ср ба на Ко со ву 1812–1912, Ни ка нор, Гра ча ни ца, 2007, 
168–169.

29 Јо ван М. Јо ва но вић, Ју жна Ср би ја од кра ја XVI II ве ка до осло бо ђе ња, Ге ца Кон, Бе о-
град, 1941, 84.

30 Ми ха и ло Вој во дић, Ср би ја у ме ђу на род ним од но си ма кра јем XIX и по чет ком XX ве ка, 
СА НУ, Бе о град, 1988, 331.

31 Ја ни ћи је По по вић, Жи вот Ср ба на Ко со ву 1812–1912, Ни ка нор, Гра ча ни ца, 2007,169.
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Ve sna ZAR KO VIĆ 

THE WORK OF SER BIAN DI PLO MACY 
ON THE PRO TEC TION OF SERBS IN OLD SER BIA 

IN THE LAST DE CA DE OF THE 19TH CEN TURY

Sum mary

The aut hor sta tes that in his en de a vo urs to pro tect Ser bian po pu la tion in the Ot-
to man’s em pi re, Ser bia had de ci ded to do it by me ans of di plo macy, and the out co me 
of such de ter mi na tion was the sign of Con su lar con ven tion. Thanks to this con ven tion, 
Ser bia ma na ged to open con su la tes in Thes sa lo ni ca, Sko pje, Bi tolj and Pris hti na very 
qu ickly upon the sign of it. Ser bian con suls im me di a tely star ted sen ding re ports on the 
dif fi cult po si tion of Ser bian pe o ple and lo o king for pos si ble so lu ti ons. The most dif fi cult 
was the po si tion of Ser bian pe o ple in Ko so vo and Me to hia, which we re un der the com-
pe ten ce of Pris hti na’s con sul. His po si tion was not sa fe eit her, what had been te sti fied 
by the mur der of the first Ser bian con sul in this pla ce Lu ka Ma rin ko vić. His suc ces sor 
was To dor P. Stan ko vić, who was in bet ter re la ti on ships with pro mi nent Al ba ni ans due 
to his know led ge of lan gu a ge and ear li er ac ti vi ti es. The re fo re, he in si sted in the so lu tion 
of Ser bian is sue by brin ging to get her of Al ba ni ans and Serbs. Alt ho ugh he pas sed two 
man da tes in that po si tion, and ma de per so nal ef forts for this plan to co me true, he did 
not suc ceed. The re we re many re a sons why he co uld not ma ke a suc cess, but one of the 
most im por tant was the in ter ven tion of ot her sta tes, first of all Austria-Hun gary. 

The part of this plan was the buying of af fec tion of so me Al ba ni ans by gi ving them 
tem po rary pre sents, but ne it her this one was suc cessful. All re sul ted in gi ving many 
pre sents to so me Al ba ni ans, the most fre qu ently ones in arms and mo ney. Per ma nent 
pe ri o dic paying of so me Al ba ni ans aro se from the men ti o ned in or der to pro tect so me 
vil la ges and mo na ste ri es, in clu ding co un try’s are as from dif fe rent op pres sors, evil-do ers 
and pests. The lar gest num ber of the se „pro tec tors“ tur ned in to its con trast and bur den 
lying on Serbs. In the last de ca de of the 19th cen tury, the in sti tu tion of co un try’s fi eld 
gu ard, who was ob vi o usly Al ba nian, was le ga li zed. Out of the dan ger cal led fi eld gu ard 
Al ba nian, Serbs we re set free by the con sul Si ma Avra mo vić in 1902. 

As no ne of the plans had gi ven sig ni fi cant re sults, un der the in flu en ce of the con sul Sve ti-
slav Si mić, a plan that Serbs sho uld be pro tec ted with ar ma ment ap pe a red. Ne vert he less, this 
plan had not gi ven ex pec ted re sults due to com plex po li ti cal cir cum stan ces, but led to the mo-
ve ment of the Al ba ni ans in or der to de tect arms, what re sul ted in new mis de eds aga inst Serbs. 

Key words: Serbs, Old Ser bia, Al ba ni ans, Ser bian con suls, Al ba nian le a ders. 
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