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Весна ЗАРКОВИћ

СтАње у иСтоКу 1905. ГоДине нА оСнову 
извештАЈА КонзулА у ПРиштини*

Апстракт: У раду се описује тежак положај српског народа почет-
ком XX века у пећкој нахији. Слабљење турског државног апарата у Пећи 
и околини искористили су Арбанаси вршећи све већи зулум над српским 
становништвом. У таквим околностима нарочито је страдао Исток и 
његова околина. У жељи да поправе положај српског становништва, по-
ред највиђенијих и најугледнијих Срба, ангажовали су се конзули Србије 
и Русије. 

Кључне речи: Исток, Срби, Арбанаси, зулуми.

Почетком 20. века Срби у Старој Србији били су у незавидној 
ситуацији. Нарочито се у тешком положају налазило српско станов-
ништво пећке нахије.1 Услед слабљења турског државног апарата 
стање у Пећи и околини постајало је из дана у дан све несношљивије. 
Срби су били изложени великој опасности а самовоља Арбанаса 
постајала је неограничена. Арбанаси су као „царски синови“ били 
господари ситуације, нарочито што их турска власт из познатих 
политичких разлога није спречавала да чине разноврсна насиља.2 
њихови главари преузели су сву власт у своје руке, док су турске 
власти остале немоћне пред њима. Српска влада је, забринута за 

* Рад је написан у оквиру пројекта Духовне појаве и стваралаштво српског 
народа на Косову и Метохији од XV до XX века (бр. 148020), који је одобрило и 
финансира Министарство науке Републике Србије.

1 Милован Секулић, Неколико података о положају, погромима и исељавању 
Срба из Пећи и околине под османском влашћу у последњој деценији XIX и 
првој деценији XX века, Баштина 3, Приштина 1992, 109–132.

2 Јован М. Јовановић, Јужна Србија од краја XVIII века до ослобођења, 
Београд 1941, 38.
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свој народ у тим крајевима, на основу извештаја које је добијала, 
предузимала одговарајуће дипломатске кораке у Цариграду.3 

У прогањању српског живља у Метохији нарочито су се ис-
тицали чувени Хаџи Мула Зека и Махмудбеговићи, аустријски 
плаћеници, на чији су наговор поједини арбанашки зликовци напа-
дали виђеније српске куће. Уколико би нападнути тражили заштиту 
жалећи се именованима, били би дочекани следећим речима: „Ми 
не можемо ништа предузети противу зулумћара него, ако хоћете да 
се њих спасете, бежите у Србију, а ми ћемо вам дати наше људе да 
вас до границе отпрате, како вам се на том путу ништа рђаво не би 
десило“.4 Уплашени за своје и животе својих породица, остављали 
би имања и без игде ичега прелазили у Србију. Велики број српског 
живља иселио се почетком XX века, у нади да ће доћи нека боља 
времена када ће се вратити на своја огњишта. Године 1902. Хаџи 
Мула Зека је убијен у Пећи. Убио га је Адем Заим, који је од стране 
власти ухваћен и прогнан у Анадолију, где је и умро.5

Убиство Хаџи Мула Зеке није утицало да се положај српског 
становништва поправи. Наиме, Срби из пећких села, на граници 
митровичке казе из Рудника, Кострца и Истока, били су изложе-
ни зулумима Арбанаса, пребеглих из Призрена, Пећи и Ђаковице, 
где је сва пажња турских власти била усмерена. У селима није 
било војске и охрабрени арбанашки зулумћари слободно крста-
ре по њима. Најгори међу њима били су: браћа Вељмановићи, 
Јусуф и Амид, Камбер Смаиљевић и Садик Муса, сви из Истока. 
о њиховим злоделима чуо је и руски конзул Машков, који се у то 
време налазио у Митровици, па је предузео кораке да заштити по-
менута српска села.6

Притисци који су долазили од стране турских власти, а на 
инсистирање конзула Машкова, утицали су да дође до још већих 
окупљања Арбанаса. На то их подстиче и Аустроугарска. Стиче се 
утисак да притисак власти није био искрен. Арбанашки покрет се 
све више разбуктавао што се оцењивало као резулат „повлађивања 
Албанцима“. По речима српског конзула из Приштине, Симе 
Аврамовића, насиља над српским становништвом која су чинили 
Арбанаси низала су се из дана у дан и није им се назирао крај. 
Ништа боља ситуација није била ни у другим местима, у Ђаковици 

3 Милан Ракић, Конзулска писма 1905–1911, Београд, 1985, 314.
4 Петар Костић, Аутобиографија, Призрен, 1997, 69 (приредила Вјера Ми-

тровић).
5 Бранко Перуничић, Зулуми ага и бегова у Косовском вилајету, Београд, 

1989, 240–244.
6 Исти, Сведочанство о Косову 1901–1913, Београд, 1988, 181.
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или Вучитрну. Арбанаси су почели да се окупљају и држе зборове 
у Истоку, Дреници и другим местима, противећи се реформама.7

Главне кривце за реформе Арбанаси су видели у Србима, па 
настоје да их што више прореде, чак и истребе. У настојању да 
дођу до циља пљачкали су, уцењивали Србе и крали на сваком ко-
раку: Мурат Бољетинац из села Бање, Дина Мумић из села Суши-
це, Камбер Блакић из Истока, Садик тахир Фазловић из Великог 
Ђурђевика, Беца Кићић из села Шаљиновица, Адем Бајрушевић из 
села Укче, Муља Бујупац из Истока, Миран Балић из села Ракоша, 
Јусуф Капинић и брат му омза из села жача. Сви су били затвара-
ни и уз одобрење косовског валије ослобађани из затвора, и уместо 
да се примире, онако озлојеђени чинили су још веће зулуме које је 
било тешко побројати, а камоли побележити. Када би се неко од 
Срба пожалио властима добијали би одговор да су то „качаци“ и да 
им не могу ништа.8

За ситуацију у којој су се налазили, Срби су у косовском валији 
видели највећег и јединог кривца. њихова уверења потврђена су у 
извештајима које су конзули слали влади у Београду. Валијина по-
сета Пећи и Призрену била је фатална по ред и мир у том делу Ко-
совског вилајета. та посета је још једном уверила Србе у валијину 
кривицу и одговорност за све зулуме који су чинили зликовци, јер 
их је ослобађао из затвора. Нарочито је био одговоран за немарност 
власти која ништа није предузимала против свакодневних злочина 
и зверстава. Валијин останак представљао би наставак политике 
повлађивања Арбанасима.9

охрабрени ситуацијом која им је ишла на руку, Арбана-
си су вребали Србе на сваком кораку, вршећи над њима насиља, 
пљачке и убиства. Нарочито су Исток и још неколико села, којa су 
представљалa најздравије језгро српског народа у пећкој нахији, 
билa изложенa свакодневним арбанашким зулумима. У првим ме-
сецима 1905. године десили су се следећи зулуми:

7 Михаило Војводић, Изазови српске спољне политике (1791–1918), огле-
ди и расправе, Београд, 2007, 306; уп: Владимир Стојанчевић, Друштвено- 
-политичке прилике међу Арбанасима у Косовском вилајету на почетку XX века 
и арбанaшки отпор против турских реформи 1902/1903. године, Историјски ча-
сопис XI (1960), Београд, 1961, 193–200.

8 Б. Перуничић, Сведочанство о Косову 1901–1913, Београд, 1988, 216–
217.

9 Архив Србије, Министарство иностраних дела, Политичко-просветно 
одељење, А ред 455, ПП№ 506, М. Спалајковић–Николи Пашићу, Приштина 10. 
мај 1905. (у даљем тексту АС, МИД, ППо).
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– 14. фебруара Имер Смаил из Истока узео је Радоњи Сед-
ларевићу из Драгољевца два вола и гађао га више од десет пута 
пушком;

– 15. фебруара осман Лабовић узео је Симону Џафићу једну 
краву;

– 16. фебруара Камбер Бљакић, заједно са забитом источке 
деврије (војничка патрола) заклао је једног овна Радоју Ђурићу, а 
затим запретио Радивојевој жени, да ће, уколико их тужи, или не-
коме каже, у њену кућу довести аскере;

– 24. фебруара Муља Бујупац, поглавица Сула, оглобио је 
Станиславу Величковић са 230 гроша да јој не би довео аскере у 
кућу;

– 26. марта Камбер Бљакић оглобио је Радојка Бојића са 124 
гроша говорећи како он није дозволио Ниману да у кућу уведе 
аскере;

– 30. марта Ниман Дервиш узео је од Миленка Миловановића 
150 гроша зато што је аскере из своје куће преселио у хан;

– 2. априла Јанићије Петровић и теодосије из Белице, враћа-
јући се из Истока, наишли су код Белог поља на Садика Реџу и 
још два лопова који су покушали да им одузму брашно. Пошто су 
Јанићије и теодосије били наоружани покушали су да их отерају, 
али је теодосије био рањен у руку.

─ 6. априла Камбер Бљакић оглобио је Недељка Рашића са 46 
гроша.10

У Истоку је постојала деврија која је требало да штити Србе 
од зулумћара. то се Арбанасима није допало па су се 12. новембра 
1904. године окупили око џамије. Било их је 5 до 6000 и намера-
вали су да отерају деврију. Пошто су нашли официра, старешину 
те патроле, изјавили су да не могу да поднесу стање какво јесте 
и да желе слободно да носе оружје, као и раније. официр је под 
претњама попустио, а Арбанаси су нашли два најбоља Србина од 
којих су захтевали да им се врати 270 пушака (мартинке), које су 
им биле одузете претходне године од стране власти.11 Децембра 
месеца из прогонства у Малој Азији, вратили су се Ука Суљевић 
из Истока, Наман Беља из томанца и Маха Куртулић из Пећи. По 
њиховом повратку почеле су се ширити вести да ће се сви про-
гнаници вратити. Долазак Уке Суљевића у Исток пропраћен је 

10 АС, МИД, ППо, ред 455, ф VII, К.П.П.№506, Приштина 10. мај 1905, 
p. 3–5.

11 Б. Перуничић, Сведочанство о Косову 1901–1913, Београд, 1988, 271.
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шенлучењем и том приликом је из оружја испаљено преко 500 ме-
така. По наредби источког официра чак су и војници пуцали.12

Изложени прогонима многи су се Срби, сећајући се ранијих 
убистава, по зими разбежали из Истока. Забринут за њихову суд-
бину митрополит рашко-призренски обраћао се косовском валији 
с молбом да се заложи код власти у Пећи како би се прекинуло 
гоњење, поштедела сиротиња и нејач и избегли вратили својим 
домовима.13 Ситуација се, међутим, није поправљала. 

тежак положај Срба још више је погоршаван међусобним 
сукобима и поделама. Ни Срби у Истоку нису били поштеђени 
међусобних размирица. Наиме, долази до сукоба између Радоја 
Ђурића, богатог и честитог човека и Сретка и Цветка Савића. 
Узрок је био следећи: Сретко је с братом захтевао од Радоја да му дâ 
своју кћер за жену, иако је био ожењен. Пошто није добио тражену 
девојку он је убио Милоја, Радојевог синовца. Радоје, након чети-
ри дана жалости, убија најстаријег Сретковог и Цветковог брата. 
После овакве узајамне погибије, народне старешине, свештенство 
и пријатељи, измирили су завађене, јуна месеца 1903. године. Али, 
исте године, у новембру Сретко је убио Милосава, другог Радојевог 
синовца. турски суд их је огласио зликовцима, тако да их је свако 
могао убити; отац Сава и стриц Рака умиру у затвору.

Сретко и Цветко вребали су Радоја и његову породицу, не би 
ли их убили. Међутим, ни Радоје није чекао скрштених руку, па је 
у марту 1904. године ухватио и затворио обојицу, затим их убио и 
затрпао у земљу. Захваљујући руским калуђерима из Дечана пећки 
мутесариф најстроже наређује забиту, који се с неколико војника 
налазио у Истоку, да испита цео случај. овакву наредбу источки 
чувар једва је дочекао. Наводно истражујући злочин, зверски је по-
ступао са Србима испитаницима, па чак и са онима који нису има-
ли никакве везе са поменутим догађајима. то ће натерати Србе да 
се разбеже из Истока. У селу су остала само деца, жене и стока. Из-
бегли су се плашили повратка, јер раније ухапшени Радоје Ђурић, 
Мико и Станко Царевићи и Петар Илић још нису били пуштени из 
затвора. Док је Радоје одговарао за своја дела, остали нису били 
криви, али им то није много значило. турски суд је захтевао да се 
ухвате и затворе сви Срби из Истока, тако би цело село пропало 

12 Исто.
13 АС, МИД, ППо, Српска православна митрополија, бр. 41, митрополит 

рашко-призренски Нићифор–валији косовском, Приштина 11. јануар 1905. (пре-
пис).
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што је и био циљ источких Арбанаса и тамошње турске власти.14 
У време Радојевог боравка у затвору, у његовој кући су се налази-
ли аскери, што је још више отежавало ситуацију у самом селу.15 
Несрећа која се догодила у Истоку давала је повода арбанашким 
зликовцима да још више гањају и муче преостали српски живаљ. 
И док су се једни скривали и бежали, други су тражили заштиту. 
тако су нпр. Арса Ђурић и Милан Перић почетком фебруара 1905. 
год. боравили у Приштини, и у име села тражили помоћ и зашти-
ту од рашко-призренског митрополита Нићифора. Захтевали су од 
митрополита да се заложи код месних власти, да се измире и преко 
пећког суда званично потврди и добије гаранција (јемство) да их 
Арбанаси неће дирати, у супротном повратак је немогућ. У том 
случају Радоје Ђурић би платио само једну крв Вујки, мајци поги-
нулих. Како удовице погинулих не би прихватиле нагодбу источки 
Арбанаси врше велики притисак: Ниман Дервиш, Камбер Смајил, 
Ниман Садик, Јусуф Сељман и други, са намером да истерају све 
имућније Србе и одузму им земљу.16 Арбанаси су овако поступа-
ли и због љутње на виђеније Србе који су се годину дана раније 
осмелили и приликом посете Пећи Ферик-паше, у име целе пећке 
нахије, жалили на зулуме који су почињени над њима. На тај на-
чин су се Срби замерили и месним властима и Арбанасима, који су 
користили сваку прилику да нанесу што више зла.17

Када је сукоб добио велике размере умешала се, на захтев Ис-
точана, и рашко-призренска митрополија, али и руски монаси из 
Дечана. Лоши односи између митрополије и Дечанаца били су 
видљиви, преламајући се преко леђа несрећних Источана. Ства-
рао се утисак да се сукоб не може решити без укључивања руских 
калуђера. Више чинилаца указивало је на то. 

На основу акта митрополита Нићифора упућеном архиман-
дриту Дечана, Мирону, да се заложи око измирења Срба у Исто-
ку, позван је отац теофило из овог манастира да, са још неколико 
грађана и сељака, пође у село код Вујке Савић с молбом да опрости 
и измири се са Радојем и другима. Међутим, отац теофило није 
придавао важност овом акту. његову незаинтересованост покушао 

14 АС, МИД, ППо, Српска православна богословија, бр. 75, поверљиво, 
Призрен 23. јануар 1905 (Изјава Милосава Димића и Јована Миловановића из 
Гораждевца).

15 АС, МИД, ППо, 1905, ред 237, без датума, Призренски митрополит 
Нићифор–валији косовском (препис).

16 АС, МИД, ППо, без броја, Саслушање Арсе Ђурића и Милана Перића, 
Приштина 1. фебруар 1905. 

17 Исто.
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је да искористи други дечански монах Арсеније. он је лукавством 
убеђивао људе да, осим њега, ни Мирон, ни остали мештани не би 
могли да измире завађене. У сукоб се уплео и источки свештеник 
Ђорђе Рајичић, чије нам намере нису биле најјасније. његови по-
ступци упућују на везу са дечанским калуђерима, а посебно са мо-
нахом Арсенијем. о томе сведочи и писмо упућено Јовану Герићу 
у којем стоји да људи из групе за измирење завађених не крећу у 
село без Арсенија. тиме се давао велики значај руским калуђерима, 
док су се српски омаловажавали. Дакле, Арсенијево лукавство је 
очигледно, јер, да му је стало до тога да се завађени измире, урадио 
би то много раније, а не би чекао да цео случај поприми широке 
размере. жене убијених су неколико пута ишле код Арсенија у Де-
чане, али се не зна како их је саветовао.18

Са стањем у Истоку био је упознат и мутесариф. Читав догађај 
описивао је на следећи начин: „тужили су се неки муфетишу бајаги 
да су се сви Срби источки разбегли од зулума“. тим поводом по-
слао је изасланике да испитају цео случај и поднесу извештај. У 
складу са присутном праксом и политиком у извештају је стајало 
да су се сви Срби налазили у селу, осим оних које је суд гонио 
за убиство Цветка и Сретка. Претпостављало се да је свештеник 
Ђорђе Рајичић дао изасланицима изјаву на српском језику у којој 
се каже: „како су Срби у Истоку на миру од вајкада и да им никаква 
опасност не прети“. то писмо је мутесариф превео на турски језик 
и послао га муфетишу. Уједно, писмо је оправдавало и поступке 
мутесарифа.19 

И српски конзул у Приштини, Мирослав Спалајковић, био је 
преокупиран ситуацијом у којој су се налазили источки Срби. Циљ 
му је био да се стане на пут дивљаштву Арбанаса и турских вла-
сти, заустави безакоње и народ врати својим кућама. Настојао је и 
да завађене измири. Двојица најотреситијих и најсмелијих Срба, 
Арса Ђурић и Милан Перић остављају моћне задруге и имања и 
три месеца бораве у Скопљу, Митровици и Приштини, тражећи 
заштиту од валије, руског конзула орлова и српског конзула. Стра-
ховали су не само за сопствене животе, већ и због тога што су оста-
ли или избегли или у завађи, па не би било представника српског 
народа. Били су решени да остану у својој намери и не враћају се 
кућама све док „не сврше народну работу“. Како би се зауставило 

18 АС, МИД, ППо, 1905, ред 237, без броја, Сава Јовановић, свештеник–
митополиту рашко-призренском Нићифору, Пећ 1. фебруар 1905.

19 Исто.



134 Весна Зарковић

безвлашће и арбанашки зулуми у Истоку и околини а народ вратио 
кућама Арса, и Милан захтевају следеће:

1) одузети оружје од Арбанаса, у противном да се и Србима 
дозволи да носе оружје;

2) Променити деврије у Ђурђевику, Руднику, Истоку, жачу, 
Грабовници, јер су се у свим тим селима војници удружили с цу-
бовима (разбојницима). Нарочито се истицао неки Арслан чауш из 
Рудника, који је једном приликом с војницима напао српске сва-
тове и испребијао их, јер је код њих нашао две пушке (иако је био 
обичај да се у таквим приликама носи оружје). Разлог да се проме-
не деврије лежао је и у томе што би војници, који чине стражу тре-
бало да станују у хановима, као и раније, а не по српским кућама. 
У Истоку, су нпр. деврија и аскер били смештени у кући тодора 
Ђурића, усред села;

3) Послати што пре у пећки округ довољан број трупа, које 
би биле распоређене у местима где су арбанашка насиља била 
највећа.

трећи предлог је био најважнији јер би се ред одмах повратио. 
По Арсином мишљењу било је потребно три табора (батаљона) 
војске да би се Арбанаси примирили.20 

Како би оправдале нехатост и безакоње турске власти су 
изнуђивале потписе, и то баш оних које су гонили; чак и свештени-
ка. Потписима су доказивали како је у пећкој нахији све у најбољем 
реду и како се не чине никакви злочини. Зато ће се српски конзул 
у Приштини, Мирослав Спалајковић, обраћати Влади Љотићу, 
српском генералном конзулу у Скопљу, да се преко Хилми паше 
и цивилних агената предузму најстрожије мере у Истоку и пећкој 
нахији како би се повратио законски ред и мир. Уједно, захтевало 
се и то да власти примају жалбе Срба хришћана које су се односиле 
на арбанашке злочине.21

Поред Спалајковића, за ситуацију у Истоку интересовао се и 
руски конзул у Митровици орлов. он саветује Арси Ђурићу и Ми-
лану Перићу да се не предузимају велики кораци против Нимана 
Дервиша и осталих првака – зулумћара у Истоку, јер за то није 
време. По његовим информацијама, баш је тада турска влада ра-
дила на уклањању арбанашких првака и организацији арбанашке 

20 АС, МИД, ПП№ 107, М. Спалајковић–Николи Пашићу, Приштина 3. фе-
бруар 1905.

21 АС, МИД, ППо, ПП№ 133, М. Спалајковић–Влади Љотићу, краљ. ген. 
конзулу у Солуну, Приштина 10. фебруар 1905.
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милиције. орлов је своје тврдње потврђивао чињеницом да је код 
Арбанаса у Феризовићу постојала зебња да их не узму у војску.22

Ангажовање Арсе Ђурића и Милана Перића на поправљању 
положаја Срба у пећкој нахији било је примећено и од стране Ар-
банаса, који су вребали прилику да им се освете. Ниман Дервиш је 
организовао заседу 5. јуна у којој је убијен Арса Ђурић. Убио га је 
Амит Јусуфовић са дружином из Истока.23 

Српски конзул у Приштини обраћао се с молбом посланству у 
Цариграду да се заузме код турске владе и да се оптужени Радоје 
Ђурић и остали помилују још пре суђења и ослободе затвора. Сма-
трао је да би се осудом Радоја и његовог друштва уништиле многе 
породице у Истоку. Посланик у Цариграду, Света Симић мислио 
је да се не могу постићи никакви резултати, ма колико они били 
у интересу српског народа. Сматрао је да кривица није политичке 
природе, да би се посланство могло позвати на ираду о амнестији, 
која је била издата годину дана раније. У овом случају, у питању су 
били прости кривци и турски поданици, осуђени надлежним судом. 
Порта би могла, с разлогом, да одбије ове захтеве наводећи да је то 
мешање у њену унутрашњу администрацију и судство.24 Зато је сва 
пажња око помиловања осуђених била усмерена на ангажовање 
приштинског конзула и митрополита рашко-призренског као и ло-
калних власти.25

Захваљујући српској дипломатији у Истоку су измењене 
деврије и уместо њих је дошло 100 низама са двојицом официра. По 
наредби паше они нису улазили у српске куће, јер је било довољно 
ханова у селу. Но, Ниман Дервиш из Истока, поглавица целе Под-
горе, дошао је и разместио војнике по српским кућама. од 100 
војника, колико их је било, по 20 је било смештено у кућама Радоја 
Ђурића, Арсе Ђурића, Милана Перића, Мате Љушића и Миленка 
Миловановића. Из ових кућа у затвору су се налазила осморица, 
а седморицу је тражио турски суд по наредби Нимана Дервиша.26 

22 АС, МИД, ППо, ПП№ 139, М. Спалајковић–Николи Пашићу, Приштина 
11.фебруар 1905.

23 Задужбине Косова, споменици и знамења српског народа, Призрен–
Београд 1987, 694.

24 АС, МИД, ППо, ПП№ 158 и 159, Посланик Симић–министру иностра-
них дела у Београду, Цариград 15. март 1905.

25 АС, МИД, ППо, ПП№ 1157, М. Ракић–Министарству иностраних дела, 
Приштина 8. април 1905.

26 АС, МИД, ППо, ПП Бр. 294, М. Спалајковић–Николи Пашићу, Пришти-
на 21. март 1905.
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Ипак, изгледало је да има мало помака. По речима тухолке, руског 
вице-конзула у Призрену, власти су добиле наређење:

1) Да се суди официру Зрзи-ефендији који је злоупотребио 
свој положај тукући и злостављајући Србе у Истоку да би од њих 
насилно изнудио признање о убиству Сретка и Цветка;

2) Да се убрза судски претрес и обрати пажња на то да се не-
вини људи, који су због ових догађаја у затвору, не осуде.27

тухолка је веровао да ће се сви Источани спасити, осим Радоја 
Ђурића, који је и пред судом у Призрену поновио своје признање. 
Иако му је адвокат давао многобројне савете и упутства за исказе 
на претресу, све околности су биле против њега. Уједно, тухолка је 
био и за то да се војници уклоне само из српских кућа, али никако 
да се удаљавају из села. У случају да и по наредби Нимана Дер-
виша остану у српским кућама, и ма какве непријатности имали 
Срби, било би боље него да остану на милост и немилост Арбана-
сима. У противном сви би се Источани морали иселити.28

Крајем 1905. године турска власт је у Пећи и Ђаковици то ли ко 
ослабила, да је постојала само формално. Користећи се слабошћу 
турског државног апарата Арбанаси су готово загосподарили 
ситуа цијом. У Пећи и Ђаковици су уклоњени српски жандарми, 
док је у Призрену од 85 остало само 20. Уместо њих доведени су 
католици (Фанде), чијим ће зулумима Срби бити изложени у на-
редним годинама. Фанде су захтевале од Арбанаса (муслимана) да 
не узимају рају у заштиту и да ће их уништити за две до три годи-
не, док су Србима обећавали заштиту ако се њима потчине. Пошто 
их је опасност од Фанда вребала на сваком кораку, морали су да 
се сналазе на разне начине, а један од њих је био и поткупљивање 
Арбанаса муслимана који би их заштитили.29 

Да би сачували своју имовинску и материјалну сигурност Срби 
су ангажовали угледне Арбанасе тзв. „чуваре српских села“. Чувар 
села Истока у 1905. години био је неки Ука Јонузов. Четири села у 
призренском округу чувао је Хасан Хусеин из Будакова, док је за 
долачку парохију код Пећи био одређен Џеладин (Дина) Арифовић 
из Сврха. Чувари српских села радили су то уз одређене новчане 
надокнаде, али ни они нису били поштеђени Арбанаса који су у 
то време везивали бесе.30 Нарочито су на удару били они који су 

27 Б. Перуничић, Сведочанство о Косову 1901–1913, 262.
28 АС, МИД, ППо, ПП Бр. 377, М.Спалајковић–Николи Пашићу, 4. април 

1905.
29 Ђорђе Микић, Друштвене и економске прилике косовских Срба у XIX и 

почетком XX века (од чифчијства до банкарства), Београд, 1988, 57.
30 Исто.
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савесније обављали своју дужност, као Ука Јонузов у Истоку. Зато 
су од њега, на основу бесе, захтевали да не буде више чувар Ис-
тока. Када он на то није пристао власти су га позвале у Пећ, где су 
га саслушали арбанашки бегови и власт. Пустили су га да се вра-
ти кући, оставивши да касније коначно реше питање чувара Уке и 
села Истока.31
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SummaRy

At the beginning of the 20th century Serbian people in Old Serbia 
was exposed to everyday pressures and oppression by the Albanians. The 
oppressions were getting bigger from day to day and they could not reach 
the end. The Albanians made a great use of the Turkish state apparatus and 
became the master of the situation. They took over all power in their hands 
and the Turkish authorities remained weak in front of them. In the persecution 
of Serbian people Mahmudbegović’s and Hadži Mula Zeka distinguished 
themselves especially. The latter was killed in 1902. His murder had a greater 
impact on the deterioration of Serbian people position. In such circumstances 
Istok and its surrounding suffered a lot in 1905. The Albanians tried to make 
use of each opportunity to maltreat the Serbs, and one of them came into 
view in 1905. A mutual conflict among Serbs in Istok served the Albanians to 
commit reprisals over the most eminent Serbian families under the pretext of 
the situation pacification. 

These events from 1905, known in the diplomatic correspondence as the 
East affair, in which Serbs were persecuted, arrested and killed, could not 
frighten the Serbian people. Firmly determined to stay with their homes, they 
were seeking assistance at many places. Consuls of Serbia in Prishtina and 
Skopje demanded from the government in Belgrade and consuls of Russia to 
claim from Porta in Tsar Grad the amelioration of Serbian position.


