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Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић

ПО КРЕ ТИ АР БА НА СА НА КО СО ВУ  
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Ап стракт: У ра ду је дат при каз де ло ва ња Ар ба на са уочи мла до тур-
ске ре во лу ци је. Мла до тур ска ре во лу ци ја у Осман ском цар ству ја вља се као 
ре зул тат ду го го ди шње кри зе и не спро во ђе ња ре фор ми ко ји ма би се кри-
за ре ши ла и омо гу ћи ло нор мал но функ ци о ни са ње др жа ве. Нео п ход ност 
спро во ђе ња ре фор ми уви ђа ли су и по је ди ни тур ски функ ци о не ри, али је 
по сто јао јак от пор, ка ко у са мом др жав ном апа ра ту, та ко и у на ро ду, че сто 
из ма ни пу ли са ном ра зним про па ган да ма. На ро чи то јак от пор спро во ђе њу 
ре фор ми био је на про сто ру Ста ре Ср би је. От пор је пру жа ло ар ба на шко 
ста нов ни штво иза ко јег су нај че шће ста ја ли ло кал ни пр ва ци, сма тра ју ћи да 
ре фор ма ма угро жа ва ју ин те ре се Ар ба на са. На то их је под сти ца ла и про-
па ган да Аустро у гар ске ши ре ћи гла си не да су за ре фор ме кри ви Ср би, због 
че га се Ар ба на си бу не про тив њи хо вог уво ђе ња. Иако су по кре ти пре вас-
ход но усме ре ни про тив др жа ве ко ја из во ди ре фор ме, у зби ва ња су, не сво-
јом во љом, укљу че ни и Ср би, што њи хов по ло жај чи ни још не из ве сни јим. 

Кључ не ре чи: Ср би, Ар ба на си, Ста ра Ср би ја, Осман ско цар ство, 
ре фор ме, по кре ти.

Ре жим Аб дул Ха ми да је за срп ски на род био ве о ма по гу бан. Ср-
би у Осман ском цар ству и по сле ве ли ких на по ра и жр та ва ни су мо-
гли да обез бе де не са мо мир и рав но прав ност, не го и ко ли ко-то ли ко 
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**Рад је на пи сан 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 про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.
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под но шљив жи вот. Го ди не тог ре жи ма ис пу ње не су за Ср бе нај ра зно-
вр сни јим пат ња ма, ко ји ма су би ли нај и зло же ни ји они у при зрен ском, 
пећ ком, при штин ском и де бар ском сан џа ку, као и у го сти вар ској ка зи. 
Ко ра ци ко је је срп ска вла да пред у зи ма ла у Ца ри гра ду уз по моћ Ру си-
је 1896, 1899, 1901. и 1902. го ди не ни су има ли ни ка квог успе ха, а ре-
форм на ак ци ја из 1903. го ди не, на ста ла као ре зул тат при ти ска ве ли ких 
си ла због зу лу ма чи ње них то ком афе ре у Ибар ском Ко ла ши ну, ни је се 
рас про сти ра ла на по ме ну те обла сти.1

Пред став ни ци срп ске вла де на сто ја ли су да се у ин те ре су Ср ба у 
Ста рој Ср би ји обез бе ди пра вил на и пра вед на при ме на тур ских за ко-
на по мо ћу ре фор ми ко је је пред ви део 23. члан Бер лин ског уго во ра. 
У скла ду с тим је зах те ва но: 1) да се раз о ру жа ју Ар ба на си, или да се 
до пу сти и Ср би ма пра во сло бод ног но ше ња оруж ја, ко је је уоста лом 
при зна то у Ха ти ху ма ју му 1856. го ди не; 2) да се сме њу ју или ка жња-
ва ју они пред став ни ци вла сти ко ји по ма жу Ар ба на се у вр ше њу зло де-
ла пре ма Ср би ма и за ме њу ју их, без об зи ра на на род ност, спрем ним 
и са ве сним чи нов ни ци ма; 3) да се по ја ча ју вој ни гар ни зо ни у оним 
ме сти ма где је са мо во ља Ар ба на са ве ли ка; 4) да се уве ду ад ми ни стра-
тив не и суд ске ре фор ме с уче шћем хри шћан ског еле мен та у суд ству и 
ад ми ни стра ци ји; 5) да се при ме не аграр но-фи нан сиј ске ре фор ме. Ре-
зул тат ра да ди пло ма ти је Ср би је и дру гих др жа ва до вео је до ре форм-
ног про гра ма из ра ђе ног у Мир цште ту, али је на ро чи тим на сто ја њем 
Аустро у гар ске би ла ис кљу че на баш Ста ра Ср би ја, где су оне би ле 
нај по треб ни је. Област Ста ре Ср би је где су жи ве ли Ср би об у хва та ла 
је цео Ко сов ски ви ла јет, за јед но са ста рим но во па зар ским сан џа ком, 
се ве ро за пад ни део ска дар ског ви ла је та с ја дран ском оба лом (Драч, 
Љеш, Сан Ђо ва ни ди Ме дуа, итд.), се вер ни и ис точ ни део би тољ ског 
ви ла је та (Дрим кол, Де бар, По реч, При леп). Ге о граф ска гра ни ца би-
ла је од тро ме ђе на срп ско-бу гар ско-тур ској гра ни ци од Па та ри це 
на југ во до дел ни цом из ме ђу Зле тов ске ре ке и Бре гал ни це, а од уто ка 
Зле тов ске ре ке Бре гал ни цом до уто ка у Вар дар, а ода тле Ба бу ном, та-
ко да При леп и Ки че во с Охри дом и њи хо вом око ли ном ула зе у њен 
са став. Од Охрид ског је зе ра до не кле Цр ним Дри мом па он да ре ком 
Шкум бом.2

1 В. Зар ко вић, Афе ра у Ибар ском Ко ла ши ну 19011902. го ди не, Ин сти тут за 
срп ску кул ту ру При шти на-Ле по са вић, Ле по са вић, 2008. 

2 Ар хив Ју го сла ви је, Збир ка Јо ва на Јо ва но ви ћа Пи жо на фонд 80, (у да љем 
тек сту АЈ, ЈЈП), 80-1-2. 
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У ова ко огра ни че ној Ста рој Ср би ји срп ско ста нов ни штво је, пре-
ма не ким ми шље њи ма пред ста вља ло ве ћи ну и пре ма не про ве ре ним 
тур ским по да ци ма бро ја ло: у Но во па зар ском сан џа ку, Ко со ву и Ме-
то хи ји до Ша ра 472.000, Скоп ском, без Шти па, Пах чо ва и Ра до ви шта 
285.000, Де бар ском (Гор ња Ре ка) 42.800, Ки че ву и По ре чу 32.300, 
Ска дар ском (се ве ро за пад ни део) 28.900.3 

Број ност срп ског, ни ти оста лог ста нов ни штва, ни је би ло ла ко 
уста но ви ти, чак и у ова квим слу ча је ви ма ка да се ди пло ма те Ср би је 
по зи ва ју на зва нич ну тур ску ста ти сти ку. С дру ге стра не, срп ско ста-
нов ни штво ни је под јед на ко би ло за сту пље но у свим кра је ви ма Ста-
ре Ср би је, због че га је би ло по год но за број не ак ци је ко је су би ле 
спро во ђе не про тив ње га. Те ак ци је су нај че шће спро во ди ли обе сни 
Ар ба на си, а не рет ко је и ло кал на власт на њих гле да ла са одо бра ва-
њем. Тек ка да би по је ди нач ни зу лу ми пре ра сли у не што ве ће до ла-
зи ло је, на при ти сак Ср би је, Ру си је и дру гих др жа ва, до од ре ђе них 
ак ци ја у ци љу сми ри ва ња си ту а ци је. Ак ци ја је по ла зи ла од Пор те, 
али се че сто на пу ту до ме ста где је тре ба ло спро ве сти, гу би ла или 
се пре тва ра ла у не што са свим дру го. Нај ве ћу смет њу ре а ли зо ва њу 
ак ци ја на уво ђе њу ре да ко је су по ла зи ле из Ца ри гра да пред ста вља-
ли су ло кал ни ор га ни вла сти, у ко ји ма су че сто по ред Ту ра ка би ли и 
Ар ба на си, ло кал не аге и бе го ви и пр ва ци. Због то га ве ли ке си ле уви-
ђа ју да је за уво ђе ње ре да у европ ским де ло ви ма Осман ског цар ства 
по треб но из вр ши ти ко ре ни те ре фор ме ко је би за хва ти ле све по ре 
тур ске др жа ве. Овим су нај ви ше би ле по го ђе не ло кал не вла сти и ве-
ли ка ши, па је и от пор про тив ре фор ми нај ве ћи на ло кал ном ни воу. 
Не ис кре ност по је ди них за пад них си ла и тур ске ад ми ни стра ци је по-
го до ва ле су по кре ти ма про тив ре фор ми. То је, ме ђу тим, до во ди ло 
до нео др жи вог ста ња, у ко ме пре о вла да ва ју две стра не: јед на у вр хо-
ви ма вла сти ко ја уви ђа нео п ход ност ре фор ми и дру га ко ја се опи ре 
њи ма. Ср би су се на шли не ка ко по стра ни, али не до вољ но уда ље ни 
да не би би ли уву че ни у су ко бе око ре фор ми. Си ту а ци ја је кул ми ни-
ра ла пред 1908. го ди ну, а мла до тур ска ре во лу ци ја је про из вод тог 
су ко ба. Глав ни про тив ни ци ре фор ми би ли су Ар ба на си, у по за ди ни 
чи јих ак ци ја че сто сто ји Аустро у гар ска, ко ји се то ком чи та ве 1907. 
го ди не бу не про тив ре фор ми и пред у зи ма ју од ре ђе не по кре те ка ко 
би др жа ву при мо ра ли да од у ста не од њих. По крет је за хва тио ши ро-
ки про стор.

3 АЈ, ЈЈП, 80-1-2.
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На кон из ве сног ко ме ша ња Ар ба на са и по кре та ко ји се ши рио 
на све стра не, без ве зе са оста лим кра је ви ма, по крет је за хва тио це лу 
гњи лан ску на хи ју, Лаб, Ко со во, Дре ни цу, Ми тро ви цу, па чак и Но ви 
Па зар. Пре го во ри Ар ба на са и тур ских вла сти ни су да ва ли ни ка кве ре-
зул та те и уме сто да се сти ша ва ју они су се све ви ше ши ри ли. У том мо-
мен ту ни су би ли из ра же ни је ди но у При зре ну и Пе ћи. Сма тра ју ћи да 
су ра ни је би ли ини ци ја то ри ра зних по кре та, При зрен ци су сво је др жа-
ње прав да ли ре чи ма: „Ми смо до са да, по ру чу ју они Ко со ву, пр ви по-
ди за ли бу не па смо пр ви, и нај ви ше, и стра да ли због њих. Пра во је да 
је дан пут ви от поч не те.“ За раз ли ку од њих, пред став ни ци пећ ке на хи је 
ни су се из ја шња ва ли, али по че стим збо ро ви ма, на ко ји ма се ве зи ва ла 
бе са да се ду жна крв не тра жи, ла ко је би ло за кљу чи ти ка кве су им би ле 
на ме ре и ка кав био био њи хов од го вор. По ред то га, би ло је без у спе-
шних по ку ша ја од Ар ба на са, на ро чи то од оних на Ко со ву, да и Ср бе 
при до би ју за овај по крет. Цео по крет је био из ра жен пре ко збо ро ва и 
пре го во ра са тур ским вла сти ма и до су ко ба ни је до ла зи ло. Је ди но је у 
Но вом Па за ру по ку шан на пад на ху ћу мат, услед че га је но во па зар ска 
чар ши ја би ла за тво ре на.4 

У по чет ку су се Ар ба на си бу ни ли про тив Ђа ко ва ца ко ји су слу-
жбо ва ли у при штин ском сан џа ку, на ро чи то про тив ко ман да на та 
жан дар ме ри је Ће мал-бе га и Мур те за Цу ра, зах те ва ју ћи да се укло-
не из При шти не. Основ ни раз лог што су би ли про тив њих је тај што 
су ови би ли пред став ни ци цен трал них вла сти, и као та кви тру ди ли 
се да спро ве ду на ред бе из Ца ри гра да. Иако је власт да ла обе ћа ње да 
ће укло ни ти по ме ну те лич но сти, ка сни је је од у ста ла. Ин те ре сант но 
је да Ар ба на си ни су има ли ви ше та кве зах те ве, већ су ин си сти ра ли 
да се ре фор ме не уво де, јер су уви де ли да ак ци ја по ла зи од вр ха, а не 
од по је ди них пред став ни ка ор га на вла сти у ло ка лу. Упо ре до с тим, 
кру жи ле су раз не при че ко је су за ми шље не ре фор ме ком про ми то-
ва ле, па се, та ко, го во ри ло о ре фор ми по ре ског си сте ма, ко ји ма се 
пред ви ђа ло уво ђе ње по ре за на вра та и про зо ре, а ини ци ја ти ва за те 
ре фор ме при пи си ва ла се Ср би ји, Аустри ји или оста лим ве ли ким си-
ла ма. Ве ћи део Ар ба на са из Ла ба го во рио је да ће при ћи Ср би ји. На 
то су их од вра ћа ли Ар ба на си из Ср би је, из го ва ра ју ћи се исе ља ва њем  

4 Ар хив Ср би је, Ми ни стар ство ино стра них де ла Ср би је, По ли тич ко-про свет-
но оде ље ње (у да љем тек сту АС, МИДС, ППО), 1907, А-ред 36, ПП Бр. 126, М. 
Ра кић – Ни ко ли Па ши ћу, При шти на, 16. фе бру ар 1907; До ку мен та о спољ ној по ли
ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 3/1, док. бр. 174, 437. 
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и на во де ћи не ка уби ства ко ја су се до го ди ла и све прав да ли ре чи ма: 
„А зар ви са ми да уђе те дра го вољ но у ја рам и под но си те срп ске зу-
лу ме?“5 

Ве ли ки ар ба на шки збор одр жан је у се лу Ва рош, бли зу Фе ри зо-
ви ћа на ко ме су уче ство ва ли пр ва ци овог кра ја, али и из Дре ни це, 
Си ри ни ћа и Ка ча ни ка са око ли ном. Око хи ља ду и две ста Ар ба на са, 
на оки ће ним ко њи ма и до зу ба на о ру жа ни, про шли су кроз Фе ри зо-
вић. На са мом збор ном ме сту, где се на ла зи ло око три хи ља де љу ди, 
по стиг нут је до го вор да ни ко не сме из вр ши ти ни ка кво уби ство до 
Ђур ђев да на и да се при дру жу ју од лу ци оста лих ар ба на шких збо ро ва 
да се не при ма ју но ви при ре зи и ре фор ме. У слу ча ју ако би се по ја-
вио цар ски чи нов ник за на пла ту по ре за тре ба ло је да се про те ра из 
се ла. У про тив ном, се ло ко је не би по сту пи ло по тој од лу ци би ло би 
на пад ну то и спа ље но.6 

Иако су на сво јим збо ро ви ма ве зи ва ли бе су да ни ко не сме до Ђур-
ђев да на да из вр ши уби ство или по чи ни не ки зло чин, Ар ба на си ни су 
про пу сти ли при ли ку да оште те Ср бе на тај на чин што су се око ми ли 
на чу ва ре срп ских се ла. На и ме, они су из ја вљи ва ли да је са свим до вољ-
на бе са и да су чу ва ри се ла из ли шни. За то су вр ши ли при ти сак на Уку 
Јо ну за да пре ста не са чу ва њем се ла Дра го љев ца. Из бор је пао на Уку 
за то што је он био нај ја чи и ако би он на пу стио тај по сао, исто би учи-
ни ли и оста ли чу ва ри. Са том на ме ром је по слат по зна ти Суљ Ка сап 
из Пе ћи да пре го ва ра и ка да ни је ус пео, Ука је од ве ден у Пећ. У вре ме 
од су ства Суљ Ка са па у пећ кој на хи ји су из вр ше не ка зне над дво ји цом 
Ар ба на са, ко ји су и по ред од лу ке збо ра па ли на крв. Би ли су то Идриз 
Бај ра мов из се ла Ис то ка и Идриз Фа зли ја из се ла Љу бо жде. Убр зо за-
тим, пред во ђе на Суљ Ка са пом го ми ла Ар ба на са је на па ла и ку ће по ме-
ну тих Ар ба на са и спа ли ла их.7

Ар ба на си ву чи трн ске на хи је одр жа ли су збор у Но вом Се лу на ко-
ме су ре ша ва ли пи та ња као и Ар ба на си дру гих на хи ја, ко ји су ве зи ва ли  

5 АС, МИДС, ППО, 1907, ред 36, ПП. Бр. 88, М. Ра кић – Ни ко ли Па ши ћу, 
При шти на, 8. март 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, 
св. 3/I, док. 140, 388-389.

6 АС, МИДС, ППО, 1907, А ред 36, ПП. Бр. 103, М. Ра кић – Ми ни стар ству 
ино стра них де ла, При шти на, 11. фе бру ар 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци 
Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 3/I, док. 148, 396-397.

7 АС, МИДС, ППО, 1907, А ред 36, ПП. Бр. 129, М. Ра кић – Ни ко ли Па ши-
ћу, При шти на, 16. фе бру ар 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, 
књ. II, св. 3/I, док. 175, 438.
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бе су да се од у пру из во ђе њу ре фор ми.8 Исто вре ме но, Ар ба на си су и у 
Пећ ком Под го ру ве зи ва ли бе су, али се она раз ли ко ва ла од оста лих за-
то што је утвр ђе на са зна њем и уз по моћ вла сти. Ви ђе ни ји Ар ба на си 
су сма тра ли да би се на тај на чин спре чи ло уво ђе ње ре фор ми и но вих 
на ме та о ко ји ма се све че шће при ча ло. Та ко ђе, би ли су убе ђе ни да ре-
фор ме не до ла зе од сул та на, не го са стра не, а све под из го во ром да би 
се „ра ји“ олак шао по ло жај. Власт ни је ути ца ла са мо да се бе са скло пи, 
већ је ак тив но уче ство ва ла у ка жња ва њу оних ко ји би је пре кр ши ли, као 
што је био слу чај Идри за из се ла Дра го љев ца, ко јег је, по сле пре кр ше не 
бе се, тре ба ло ка зни ти спа љи ва њем и ру ше њем ку ла и оста лих згра да. 
Тим по во дом оку пи ло се 200 пр ва ка да из вр ше ка зну. На кон Идри зо-
ве од луч но сти да се не пре да сти гло је по ја ча ње из Пе ћи од три де се так 
вој ни ка на че лу са Сма ил-ефен ди јом. Идриз ни је имао дру ги из бор, на-
пу стио је ку лу ко ју су Ар ба на си за шти ће ни вој ском, до те ме ља по ру-
ши ли. Дво ји ца Ар ба на са, Идриз из Дра го љев ца и Идриз из Љу бо жде, 
пре кр ши ли су бе су и би ли ка жње ни про пи са ном ка зном. С об зи ром на 
то да су уби ли Ар ба на се, ни је се мо гло пред ви де ти да ли би се пре ма 
њи ма ова ко енер гич но по сту пи ло и да су зло учи ни ли Ср би ма.9

У дру гој по ло ви ни 1906. го ди не би ло је ре ла тив но ма ло уби ста ва, 
док је у де цем бру за бе ле же но јед но уби ство и је дан по ку шај уби ства. 
Та рет ка по ја ва мо гла би се об ја сни ти по след њим по кре том Ар ба на са, 
ко ји су, пред о се ћа ју ћи су коб с вла сти ма, осе ти ли по тре бу да на не ко 
вре ме оста ве Ср бе на ми ру, што су и учи ни ли, уно се ћи од ред бе у сво је 
бе се да не чи не зу лу ме над њи ма. Иако су се уби ства сма њи ла, ста ње 
срп ског на ро да се ни је по пра ви ло. Оно је по ти ца ло од ап со лут не кри-
вич не не до дир љи во сти ар ба на шких зу лум ћа ра, због сла бо сти са мих 
вла сти и од уве ре ња, ство ре ног дру гим ис ку ством и уро ђе ним стра хом 
да се све мо же у тре нут ку пре о кре ну ти на ште ту Ср ба.10

8 АС, МИДС, ППО, 1907, А ред 18, ПП. Бр. 164, М. Ра кић – Ми ни стар ству 
ино стра них де ла, При шти на, 26. фе бру ар 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци 
Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 3/I, док. 232, 513.

9 АС, МИДС, ППО, 1907, А ред 18, ПП. Бр. 176, М. Ра кић – Ни ко ли Па ши-
ћу, При шти на, 1. март 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. 
II, св. 3/I, док. 241, 527-528; М. Ра кић, Кон зул ска пи сма 19051911, При ре дио, по-
го вор и ко мен та ре на пи сао Ан дреј Ми тро вић, Про све та, Бе о град, 1985, 111-112.

10 АС, МИДС, ППО, 1907, З-ред 112, ПП Бр. 197, Кон зу лат Кра ље ви не Ср-
би је у При шти ни – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је у Бе о гра ду, 
При шти на 18. март 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, 
св. 3/I, док. 275, 569.
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На кон за тиш ја ко је је тра ја ло три ме се ца у пећ кој на хи ји, у кра је-
ви ма где ни је ве за на бе са Ар ба на си су на ста ви ли са уби стви ма и зу лу-
ми ма. На па ди на по је ди не ви ђе ни је Ср бе су уче ста ли у свим кра је ви-
ма, сем Под гор ја. Ка рак те ри сти чан при мер је слу чај углед не по ро ди це 
Ра кић из Ки је ва ко ја се, у не мо гућ но сти да под но си зу лу ме, исе ли ла са 
сво је зе мље и пре шла у Но во Се ло на има ње Мах му да За ји ма. Ме ђу-
тим, Ар ба на си ни су на па да ли са мо срп ски на род већ и њи хо ве све ти-
ње. Ис па ли ли су не ко ли ко ме та ка на Пећ ку Па три јар ши ју, по раз би ја-
ли мно ге про зо ре и оште ти ли цр кве на ку бе та.11

Ар ба на си из Дре ни це и Ла ба су, по угле ду на до га ђа је ко ји су 
прет хо ди ли у Пе ћи, про те сто ва ли про тив уво ђе ња ре фор ми и по ре-
ских оба ве за. Оку пи ли су се у бли зи ни Ву чи тр на, тач ни је у Дуб ни ци, 
зах те ва ју ћи осло ба ђа ње од за ма (по ре ске по ви ши це), за пре ти ли на па-
дом на Ву чи трн и про те ри ва њем кај ма ка ма уко ли ко им се не ис пу не 
зах те ви.12 Услед по кре та ко ји је усле дио и био упе рен про тив цар ских 
вла сти, у При шти ни је био по ја чан вој ни од ред са два но ва та бо ра (ба-
та љо на). Исто вре ме но, по ја ча на је и вој ска у При зре ну, Пе ћи и Ђа ко-
ви ци. По ја ча ње је пред ста вља ло де мон стри ра ње си ле ко јом би се Ар-
ба на си при мо ра ли на уво ђе ње ре фор ми. Ме ђу тим, не у спех вој ске да у 
Ла бу по пи ше сто ку и по ку пи по ре ску осно ви цу, јер им Ар ба на си ни су 
до зво ља ва ли, осман ским вла сти ма је по слу жи ло као оправ да ње пред 
Евро пом да је у тим кра јев ма не мо гу ће уво ђе ње ре фор ми, а ујед но и 
за во ђе ње ре да.13

На дру гој стра ни, у Пре ше ву се оку пи ло око 2000 на о ру жа них Ар-
ба на са на чи јем че лу се на ла зио Идриз Се фер14 и Се лим Нар ча, бар јак-
та ри, док им је во ђа био Мех мед До шљак са по моћ ни ци ма Усе и ном и 
Сеј ру гом Ше вић. Зах те ва ли су да се у Пре ше ву уки ну да ци је (да ва ња) 

11 АС, МИДС, ППО, 1907, З-ред 112, ПП Бр. 246, М. Ра кић – Ни ко ли Па ши-
ћу, При шти на, 22. март 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. 
II, св. 3/I, док. 336, 671-672.

12 Ђ. Ми кић, Дру штве не и еко ном ске при ли ке ко сов ских Ср ба у XIX и по чет ком 
XX ве ка (од чиф чиј ства до бан кар ства), СА НУ, Бе о град 1988, 58.

13 АС, МИДС, ППО, 1906, О-ред 200, ПП Бр. 297, На стас На ста си је вић – 
Ми ни стар ству ино стра них де ла, При шти на, 29. март 1906. Ве ро ват но по гре шно 
1906. На ђе но у ко шу љи ци „Ор га ни за ци ја на шег ко мит ског ра да на Ко со ву“, ППО 
за 1907. Са др жи на од го ва ра 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би
је, књ. II, св. 3/I, док. 368, 728-730. 

14 М. Ја го дић, Срп скоал бан ски од но си у Ко сов ском ви ла је ту (18781912), За вод 
за уџ бе ни ке, Бе о град 2009, 89.
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и по ста ве стра ни офи ци ри, сме њен је ка ди ја и по ста вљен дру ги чо век 
да су ди, док је кај ма кам при мо ран да се по ко ра ва њи хо вим на ред ба ма. 
У Пре ше во је био упу ћен и је дан та бор вој ске, а да би по крет из гле дао 
оп шти, а не са мо му ха ме дан ски, из Пчи ње је би ло по ве де но де се так 
срп ских пр ва ка, ко ји су се ка сни је из ву кли. Пре шев ски Ар ба на си су 
би ли у ве зи са пчињ ским, а цео по крет је по те као ини ци ја ти вом гњи-
лан ских Ар ба на са.15 

По крет про тив ре фор ми се из Пре ше ва про ши рио на Ку ма но во 
и био по др жа ван од вла сти ко ја је на го ва ра ла срп ске кме то ве да се 
при дру же Ар ба на си ма. Не же ле ћи да се при дру же та квом по кре ту, 
јер ни су има ли одо бре ње од срп ског кон зу ла у Ско пљу, Ср би су би-
ли бој ко то ва ни и ни је им се сме ло ни шта ни про да ти, ни ку пи ти од 
њих. У слу ча ју ар ба на шког при ти ска да им се при дру же, Ср би ма је од 
стра не кон зу ла са ве то ва но да обе ћа ју Ар ба на си ма по моћ пре ко сво-
јих ста ре ши на, али да не иду за јед но са њи ма. Исто вре ме но, тре ба ло 
је ре а го ва ти упу ћи ва њем жал би пре ко Хил ми па ше про тив тур ских 
вла сти због ова квог по на ша ња, а то је са ве то ва но и у окол ним се ли ма. 
Прет по став ку да је це ла ак ци ја на ста ла ини ци ја ти вом Аустро у гар ске 
по твр ђу је чи ње ни ца да је по крет на стао и био нај жи вљи у Пре ше ву, 
где је Аустро у гар ска има ла нај ве ћи ути цај и где су пред ви ђе ним жан-
дар ме риј ским ре фор ма ма тре ба ли да до ђу ње ни офи ци ри.16 По што 
се по крет ши рио, вла сти су упу ти ле у Ку ма но во и Пре ше во чу ве ног 
Шем си па шу, ди ви зи о ног ге не ра ла из Ми тро ви це. Он је у Ку ма но ву 
пре го ва рао са два де се так ар ба на шких по гла ва ра и по сти гао до го вор 
да се сва пи та ња од ло же на не ко вре ме, на кон че га су се Ар ба на си 
раз и шли. По сле Ку ма но ва Шем си па ша је оти шао у Пре ше во, где су 
пре го во ри те же ишли, јер Ар ба на си ни су од у ста ја ли од сво јих зах-
те ва, па су му у по моћ сти гли ко ман дант ди ви зи је из Ско пља Осман 
па ша и ко ман дант бри га де Ка дри па ша. Уз ве ли ки на пор, по сле не-
ко ли ко да на пре го во ра, по шло им је за ру ком да при ми ре Ар ба на се 
на не ко вре ме. Ар ба на си су се по ву кли из Пре ше ва, а це ла ак ци ја се 

15 АС, МИДС, ППО, 1907, Р-ред 18, ПП Бр. 315, Ге не рал ни кон зу лат Кра-
ље ви не Ср би је у Ско пљу – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је у 
Бе о гра ду, Ско пље, 26. март 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, 
књ. II, св. 3/I, док. 355, 702-703.

16 АС, МИДС, ППО, 1907, Р-ред 18, ПП Бр. 320, Ге не рал ни кон зу лат Кра ље-
ви не Ср би је у Ско пљу – Ми ни стар ству ино стра них де ла Ср би је у Бе о гра ду, Ско-
пље, 2. април 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 3/
II, док. 378, 737-738.



Покрети Арбанаса на Косову и Метохији уочи Младотурске револуције 183

пре не ла на Гњи ла не, где је пла ни ра но да се одр жи је дан оп шти збор из 
свих по ме ну тих ка за.17 Због на ста ле си ту а ци је Шем си па ша је из не на-
да, без на ја ве, до пу то вао у При шти ну и од сео код Џе ма ил аге, по зна-
тог ко сов ског спа хи је. У то вре ме су го то во сва срп ска се ла на Ко со ву 
под но си ла ту жбе ху ћу ма ту про тив не пра вил ног раз ре за по ре за, на ро-
чи то вој ни це, па су Ср би до че ка ли при ли ку да се про тив ове не прав де 
по жа ле и Шем си па ши. Исто вре ме но, на до го вор код Шем си па ше до-
ла зи ли су ар ба на шки пр ва ци са Ко со ва и Дре ни це, а за њи ма и пр ва ци 
из Ла ба и Го ла ка, ко ји ма је, уз при су ство му те са ри фа, ве ли ког ка ди је и 
јед ног ту ма ча обе ћа но ис пу ње ње свих зах те ва од стра не сул та на, што 
је под ра зу ме ва ло сма ње ње по ре за, укла ња ње из При шти не Бај ра ма и 
Мур те за Цу ра, као и от пу шта ње из слу жбе ко ман дан та при штин ске 
жан дар ме ри је. За уз врат они би оста ли мир ни, пла ћа ли по рез и да ва-
ли вој ни ке. Ин те ре сант но је да се Шем си па ша ов де про ти вио бе си, 
док се у Гњи ла ну за ла гао да се одр жи.18 На кон од ла ска Шем си па ше 
из При шти не на ста ло је за тиш је ме ђу Ар ба на си ма, јер су им ис пу ње ни 
сви зах те ви за ко је су се за ла га ли по след њих шест ме се ци.

С об зи ром на то да се бе са ве зи ва ла до Ђур ђев да на, про па ла је сву-
да, осим у гњи лан ској ка зи где су Ар бан си по ку ша ли да је ве жу, али без 
ре зу ла та. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је власт у овом кра ју ути ца ла да 
се бе са ве же, чак и ка жња ва ла пре ступ ни ке ко ји су оме та ли и спре ча-
ва ли спро во ђе ње ре фор ми, до ла зи мо до за кључ ка да бе са ни је про па ла 
у Гњи лан ској на хи ји за то што је она би ла нај и зло же ни ја ре фор ма ма. 
Од мах по пре стан ку бе се Ар ба на си су, као по ко ман ди, на ср ну ли свом 
си лом на срп ски на род, док су пу те ви из Пе ћи и При зре на би ли пре се-
че ни. Ко ли ко је си ту а ци ја би ла ло ша све до че и ре чи Ту хол ке из Ми тро-
ви це да „ни кад ни је ви део ова ко ве ли ке не сре ће, а ма ње мо гућ но сти за 
по моћ и по прав ку ста ња“, док је Ку тје по из При зре на сма трао „да са мо 
Бог мо же по мо ћи“.19 У пећ кој на хи ји бе са ни је сву да при хва ће на па су 

17 АС, МИДС, ППО, 1907, А-ред 36, ПП Бр. 391, Ге не рал ни кон зу лат Кра ље-
ви не Ср би је у Ско пљу – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је у Бе-
о гра ду, Ско пље, 19. aприл 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, 
књ. II, св. 3/II, док. 462, 861-862.

18 АС, МИДС, По слан ство Ца ри град 1907, Ф-129, ПП Бр. 322, М. Ра кић – 
По слан ству Кра ље ви не у Тур ској, При шти на, 3. мај 1907; До ку мен та о спољ ној по
ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 3/II, док. 519, 924-925.

19 АС, МИДС, По слан ство Ца ри град, 1907, Ф-129, ПП Бр. 357, М. Ра кић – 
По слан ству Кра ље ви не Ср би је у Тур ској, При шти на, 15. мај 1907; До ку мен та о 
спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 3/II, док. 571, 1005-1007.
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се зло ста вља ња Ср ба не сме та но на ста вља ла у при су ству са мих тур ских 
вла сти, ко је уоп ште ни су ре а го ва ле на по чи ње не зло чи не.

Од свих бе са ко је су се од је се ни 1906. до Ђур ђев да на 1907. го ди не 
ве зи ва ле у овим кра је ви ма, јед на од нај ин те ре сант ни јих и нај трај ни јих 
би ла је у гњи лан ској ка зи. Ина че, срп ски на род је у овој ка зи, ко ја је 
по ред пећ ке, би ла из ло же на нај ве ћим при ти сци ма ка ча ка и ра зних цу-
бо ва, осе тио ре ла тив но по бољ ша ње ста ња јер су се ка ча ци и цу бо ви по-
ву кли, а уби ства и кра ђе ско ро пре ста ле. Иако је бе са би ла под окри љем 
вла сти ко ја је по ма га ла и уче ство ва ла у из вр ше њу пре су да ар ба на шког 
су да, Ар ба на си су са ми из вр ша ва ли пре су ду из ре че ну њи хо вим су дом, 
а за тим крив ца пре да ва ли др жав ном су ду на по нов но су ђе ње. Ова кав 
по сту пак, да се за јед ну кри ви цу су ди два пу та, оправ да ва ве зи ва ње бе се 
и ње но што ду же тра ја ње. Од Ђур ђев да на је уве де на јед на из ме на у бе-
су ко ја ни је ва жи ла за це лу гњи лан ску на хи ју, а то је при кљу че ње Ср ба. 
Иако је би ло за ми шље но да сви Ср би из це ле гњи лан ске на хи је уђу у 
бе су, то се ни је до го ди ло, јер су би ли укљу че ни са мо они из ка ме нич ке 
оп шти не ко ја је бро ја ла се дам де сет се ла и ко ја је би ла нај коп мпакт ни ја 
срп ска сре ди на у том кра ју. Овим је би ло пред ви ђе но да Ар ба на си има-
ју свој суд за ме ђу соб не спо ро ве, а Ср би та ко ђе свој. У слу ча ју ме шо-
ви тог спо ра оба су да би се укљу чи ла у рад: у слу ча ју да је кри вац Ср бин 
пре да вао би се срп ском су ду, а ако је кри вац Ар ба нас, ар ба на шком. За 
пред сед ни ка Срп ског су да био је име но ван Трај ко из Ка ме ни це, док су 
чла но ви би ли сви оп шти на ри ка ме нич ке оп шти не. Срп ски суд имао би 
иста пра ва као и ар ба на шки, пре су ђи вао би и из вр ша вао пре су ду, док 
би по из вр ше њу пре су де крив ца пре да вао др жав ном су ду.20 Број ни су 
при ме ри де ло ва ња срп ског и ар ба на шког су да у гњи лан ској ка зи.21

Ар ба на шки пр ва ци из Дре ни це, Ор та ко ла, Ла ба и Ша ље Ву чи трн-
ске ка зе су по угле ду на оне из дру гих кра је ва по сле ду жих пре го во ра 
код џа ми је у По љан цу за кљу чи ли бе су ко ја је са др жа ла де вет та ча ка. 
Бе сом је би ло пред ви ђе но:

1) Да ни ко не чи ни зу лу ме до сле де ћег Ми тров да на;
2)  Ко уби је да му се за па ли све што има, а у слу ча ју да се су прот-

ста ви и бра ни са сво јим ро ђа ци ма или фи сом, из вр ше ње пре су-
де бе си ног су да пот по мо ћи ће са ма власт;

20 АС, МИДС, ППО, 1907, А-ред 36, ПП Бр. 401, М. Ра кић – Ни ко ли Па ши-
ћу, При шти на, 3. јун 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, 
св. 3/II, док. 637, 1117-1119; М.Ра кић, Кон зул ска пи сма 19051911, 111-112.

21 М. Ра кић, Кон зул ска пи сма 19051911, 125-129.
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3)  Ко укра де или узур пи ра ту ђе има ње ка зни ће се исто као и уби ца;
4)  Ко на пу ту пре сре ће пут ни ке, Ср бе или Тур ке, спа ли ће му се 

све згра де;
5) Ко гло би ра ју сма тра ће се као уби ца и та ко ће би ти ка жњен;
6)  Но ве по ре зе (би да те) да ни ко не да је, а они ко ји то учи не сма-

тра ће се из да ји ца ма;
7)  Ко укра де пла ти ће оште ће ном дво стру ку вред ност укра де не 

ства ри;
8)  Да се чу ве ни зли ков ци Фе ка и Ха мид, ко ји су узур пи ра ли зе мљу 

ма на сти ра Де ви ча пре да ју цар ском су ду, по што је та пар ни ца 
већ ра ни је пре шла у над ле жност цар ског су да;

9)  Ако Фе ка и Ха мид по чи не и нај ма њи зу лум Де ви чу би ће спа-
ље ни без ика квог ис пи та чим до ма ћин Де ви ча и ча уш до ста ве 
„бе си“ спи сак учи ње них зу лу ма.

Ве зи ва њем ове бе се у Ву чи трн ској ка зи Ар ба на си су ис по љи ли 
те жњу да се ус по ста ви из ве стан по ре дак ко ји се не би одва јао од цар-
ских вла сти као што је ра ни је био слу чај.22 Ова ква бе са скло пље на је 
под ути ца јем јед ног ро да Ма ђу на ко ји ни су же ле ли да ула зе у су коб са 
вла сти ма. По угле ду на оста ле кра је ве, и Ар ба на си При зре на и око-
ли не су по сле ду жег вре ме на одр жа ли збор 12. ју ла 1907. го ди не код 
Зо ић ког ду ба. О овом збо ру и ње го вим од лу ка ма срп ског кон зу ла у 
При шти ни из ве стио је Јев та Га пић, бо ја џи ја из При зре на.23 На кон зо-
ић ког збо ра одр жан је и збор у При зре ну на ко јем су би ли при сут ни 
пред став ни ци Љу ме, При зрен ског Под го ра и Под ри ма, као и пред-
став ни ци гра ђан ства. Збор је ин те ре сан тан још и по др жа њу вла сти, 
ко је ни су спре чи ле на о ру жа не Љу мља не да уђу у град, што ја сно ства-
ра сли ку тур ске упра ве у овим кра је ви ма. На са мом збо ру иза бран је 
„ко ми си он“ од бор ко ји је имао уло гу да се ста ра о из вр ше њу бе се, 
што ука зу је на чи ње ни цу да су се Ар ба на си, по ред ра ни јег по вла ђи-
ва ња, још ви ше оси ли ли узи ма ју ћи власт у сво је ру ке, док би цар ска 
власт би ла са мо из вр шни ор ган јед ног од бо ра иза бра ног ме ђу њи ма.24 

22 АС, МИДС, ППО, 1907, А-ред 36, ПП Бр. 445, М. Ра кић – Ни ко ли Па ши-
ћу, При шти на, 21. јун 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. 
II, св. 3/II, док. 708, 1229-1232.

23 До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 4/I, док. 53, 199-202.
24 АС, МИДС, ППО, 1907, А-ред 36, ПП Бр. 420, Упра ва При зрен ске Бо го сло ви-

је, Ми лан Че ме ри кић – Глав ном ту тор ству фон да Си ме Игу ма но ва, При зрен, 29. ју ли 
1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 4/I, док. 110, 282-284.
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Ме ђу ар ба на шким ста нов ни штвом на сту пи ло је не спо кој ство због 
ши ре ња гла си на да ће до ћи стра на упра ва. За то су се и опре де ли ли на 
оп ште ве зи ва ње бе се, сма тра ју ћи да на тај на чин мо гу да се за јед нич-
ки од у пру. Ве ли ко уз не ми ре ње ме ђу Ар ба на си ма иза зва ле су гла си не 
да је сул тан про дао це лу зе мљу, на кон че га ће до ћи до про ме не упра-
ве. Иако узро ци ве зи ва ња бе се ни су би ли до кра ја по зна ти, сма тра ло 
се да би мо гли би ти у на ме ри да се осу је ти до ла зак не ког дру гог ко ји 
би за вла дао овом те ри то ри јом, ка ко се у про па ган ди мо гло чу ти. Ка-
рак те ри стич но је да Ср би и Фан де ни су по зи ва ни ка да су се бе се ве-
зи ва ле, јер су се пла ши ли њи хо ве из да је. На су прот му сли ма ни ма ко ји 
су стре пе ли од про ме на, код ка то ли ка је у ве зи с тим по сто ја ла ве ли ка 
на да о че му све до че и ре чи јед ног фан де из ора хо вач ке на хи је упу ће не 
јед ном се о ском све ште ни ку да ће у нај ско ри је вре ме: „слат ки Хри-
стос да нас спа се од ту ђин ске вла сти“.25 

У ђа ко вич кој на хи ји до шло је до су ко ба из ме ђу Ар ба на са и фан да,26 
у ко јем је, по при ча ма, спа ље но два де сет фан дан ских ку ћа у се лу Ра ко-
чу, а би ло је мр твих и са јед не и са дру ге стра не. До та да су Ар ба на си 
и фан де жи ве ли ре ла тив но мир но, би ло је крв них осве та, али су се оне 
ре ша ва ле као ме ђу са мим Ар ба на си ма. Од овог су ко ба на ста ло је но-
во гру пи са ње на род но сти за бор бу, јер су ра ни је и Ар ба на си и фан де 
би ли про тив Ср ба, а на кон овог до га ђа ја Ар ба на си су би ли про тив ни-
ци и Ср ба и фан да. Глав ни еле ме нат ко ји се уву као у ову бор бу, био је 
вер ски. Ар ба на си су за ро би ли ка то лич ког све ште ни ка, па тер Лу и ђи ја, 
а ка то ли ци оскр на ви ли ар ба на шку џа ми ју.27 О су ко бу Ар ба на са и фан-
да Пе тар Ко стић је по слао Ту тор ству у При шти ни из ве штај из ко јег се 
ви ди да фан де у ђа ко вич кој на хи ји стра да ју, ку ће им се па ле, не пру жа ју 
ве ли ки от пор про тив ни ци ма, ко ји су на ме ра ва ли да их што ви ше осла бе 

25 АС, МИДС, ППО, 1907, А-ред 36, ПП Бр. 379, Упра ва При зрен ске Бо го-
сло ви је, Ми лан Че ме ри кић – Глав ном ту тор ству фон да Си ме Игу ма но ва, При зрен, 
5. ју ли 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 4/I, док. 
23, 161-164.

26 М. Ја го дић, Срп скоал бан ски од но си у Ко сов ском ви ла је ту (18781912), За вод 
за уџ бе ни ке, Бе о град, 2009, 92.

27 АС, МИДС, ППО, 1907, А-ред 36, Бр. 675, Упра ва При зрен ске Бо го сло-
ви је, Ми лан Че ме ри кић – Глав ном ту тор ству фон да Си ме Игу ма но ва, При зрен, 
8. сеп тем бар 1907; Исто, ПП Бр. 6189, Кон зу лат Кра ље ви не Ср би је у При шти ни, 
М. Пе ћа нац – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је у Бе о гра ду, При-
шти на, 14. но вем бар 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, 
св. 4/II, док. 446 и 460, 829-830, 860.
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и при мо ра ју да бу ду ра ја без пу ша ка. Јед на де пу та ци ја фан да је по се ти-
ла аустро у гар ског кон зу ла где је на и шла на лош при јем и сва ка по моћ 
им је ус кра ће на. Ре зул та ти по се те де пу та ци је ита ли јан ском кон зу ла ту 
ни су по зна ти, док им у ру ском та ко ђе ни је пру же на ни ка ква по моћ.28 
Ме ђу тим, кон зу лат Ср би је у При шти ни је рас по ла гао ин фор ма ци ја ма 
да су из При зре на и Ми тро ви це сти за ле ве сти о озбиљ ним не ми ри ма у 
бе ран ском кра ју и да су Мир ди ти ја ви ли фан да ма из ђа ко вич ке на хи је, 
да ће им Цр но гор ци пру жи ти по моћ у бор би про тив Ар ба на са.29

Ло шу си ту а ци ју у Ста рој Ср би ји то ком 1907. го ди не, по ред стал-
них зу лу ма ко ји су вр ше ни од стра не Ар ба на са над Ср би ма, ме ђу соб-
ним за о штре ним му сли ман ско-ка то лич ким од но си ма обе ле жи ли су и 
до га ђа ји по чет ком ле та исте го ди не у се лу Па сја ну, у гњи лан ској ка зи, 
ка да је от кри ве на јед на срп ска че та ко ја се кре та ла у прав цу По ре ча. 
Том при ли ком је до шло до бор бе у ко јој су из ги ну ли го то во сви чет ни-
ци, док је би ло жр та ва и на ар ба на шкој стра ни и ме ђу тур ским вој ни ци-
ма. У од ма зди ко ју су Ар ба на си спро ве ли стра да ло је и ло кал но срп ско 
ста нов ни штво, као и срп ско ста нов ни штво ши ром Ко сов ског ви ла је-
та.30 По сле па сјан ске афе ре до га ђај гу би ло кал ни ка рак тер јер Ар ба на-
си из дру гих кра је ва, огор че ни због си ту а ци је, пред у зи ма ју ме ре про-
тив срп ских че та, чи ју су по ја ву опет оче ки ва ли и из тог раз ло га по чи њу 
још ви ше угње та ва ти Ср бе. Иако би осман ске вла сти мо гле ути ца ти на 
Ар ба на се из гњи лан ске на хи је да се не све те због па сјан ске афе ре, не би 
мо гле да спре че оне из оста лих кра је ва да на па да ју не ду жне Ср бе. Ова-
ква си ту а ци ја је по го до ва ла и вла сти ма јер су по кре ти Ар ба на са про тив 
ре фор ми са да би ли усме ре ни про тив Ср ба. За то су се по ја ви ле и при че 
о но вим срп ским че та ма ко је се спре ма ју за упад на те ри то ри ју Осман-
ског цар ства, на кон че га су усле ди ли но ви на па ди.

28 АС, МИДС, ППО, 1907, А-ред 36, Бр. 689, Упра ва При зрен ске Бо го сло ви-
је, Ми лан Че ме ри кић – Глав ном ту тор ству Си ме Игу ма но ва у Бе о гра ду, При зрен, 
13. сеп тем бар 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 4/
II, док. 459, 859-860.

29 АС, МИДС, ППО, 1907, А-ред 36, Пов. Бр. 959, М. Пе ћа нац – Ми ни стар-
ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је у Бе о гра ду, При шти на, 17. де цем бар 
1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 4/II, док. 545, 
985-987. 

30 С. Не дељ ко вић, "Су коб срп ских чет ни ка и Ар ба на са у се лу Па сја ну 1907. 
го ди не“, у: Збор ник ра до ва Фи ло зоф ског фа кул те та, бр. 26-27, При шти на, 1997, 
189-195; В. Зар ко вић, „По ги би ја срп ске че те у Па сја ну 1907. го ди не“, Ба шти на, 
бр. 26, При шти на-Ле по са вић, 2009, 195-210.
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Ар ба на шки по крет упе рен про тив Ср ба нај ја че се осе тио у кра је-
ви ма где тур ска власт ни је има ла раз ло га да одр жа ва ко ли ко-то ли ко 
мир но ста ње, за тим у обла сти ма где су Ср би ма ло број ни и где им је 
нај те же по мо ћи. Та ко би нај ве ће по сле ди це па сјан ске афе ре сно си-
ли Ср би у пећ кој и при зрен ској на хи ји, та мо где је од нос срп ског 
жи вља пре ма Ар ба на си ма био 1:10 (у при зрен ској) и 1:15 (у пећ-
кој). Тур ци се ни су бо ја ли да ће се у те две на хи је уве сти ре фор ме, 
а бо ја зан од ре фор ми је дан је од глав них раз ло га што по не кад ни су 
об у зда ва ли Ар ба на се. За то што ни су мо гли да за ве ду ред у пећ кој 
на хи ји, стран ци ма су за бра њи ва ли да пу ту ју по овим кра је ви ма, прав-
да ју ћи се оп штом не си гур но шћу ко ја је вла да ла у њи ма. Бе са ко ја је 
ра ни је би ла ве за на у При зре ну ви ше се ни је по што ва ла. Љу мља ни 
су одр жа ли збор у Мех мед-па ши ној џа ми ји у При зре ну на ко јем су 
зах те ва ли да се при сту пи ис тре бље њу Ср ба и да се од ре ди дан ка да 
ће се сви Ара ба на си ла ти ти оруж ја и из вр ши ти оп шти по кољ, на во-
де ћи да се не ће за у ста ви ти док по сто ји и је дан Ср бин. Сма тра ли су 
да се Ср би стал но жа ле стран ци ма и на тај на чин иза зи ва ју би да те 
– ре фор ме, па чак и до во де че те из Ср би је. Оста ли Ар ба на си, же ле-
ћи да бар са чу ва ју фор му, про ти ви ли су се та квом ре ше њу до но се ћи 
од лу ку да се Ср би по на хи ја ма уби ја ју тај но, не ма сов но, већ по је ди-
нач но. Та ко ђе, од ре ди ли су че те ко је би го ни ле оне из Ср би је, а као 
осве ту за Па сја не да упа да ју у Ср би ју. У ту свр ху Остро зуб ски бар јак 
би дао 480 вој ни ка, По лу шки 350, Ора хо вач ки 300, Су хо реч ки 350 и 
Ма ло хоч ки 180, што би укуп но из но си ло 1660 вој ни ка, ви ше од три 
ба та љо на. На кон ових збо ро ва усле ди ли су мно го број ни на па ди на 
Ср бе, па ље ви не и кра ђе.31

Гла со ви о ре фор ма ма су се све ви ше ши ри ли и по ре чи ма Ми ла-
на Ра ки ћа тре ба ло их је, ини ци ја ти вом са ме Тур ске, уво ди ти у це лом 
при штин ском сан џа ку. Као ва жни је ре фор ме по ми ња ла се ор га ни за-
ци ја жан дар ме ри је и ства ра ње се о ских оп шти на, а као при мер по слу-
жи ло би устрој ство оп шти на у Ср би ји. Ме ђу тим, нео збиљ ност ове 
ре фор ме ко ју је Тур ска про јек то ва ла нај бо ље по ка зу ју пр ви по ку ша-
ји обра зо ва ња оп шти на, за ми шље ни да се пр во спро ве ду у Дре ни ци: 
„У Дре ни ци, у ко јој не ма ни ху ћу ма та ни вла сти, ко ја по рез не пла ћа 

31 АС, МИДС, ППО, 1907, А-ред 36, ПП Бр. 548, Ми лан Ра кић – Ан дри Ни-
ко ли ћу, за ступ ни ку ми ни стар ства ино стра них де ла у Бе о гра ду, При шти на 7. ав густ 
1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 4/I, док. 141, 332-
334; М. Ра кић, Кон зул ска пи сма 19051911, док. бр. 30, 133-136.



Покрети Арбанаса на Косову и Метохији уочи Младотурске револуције 189

и не иде у вој ни ке!“32 Ни је би ла ис кљу че на мо гућ ност да је Тур ска, 
по сво јој ста рој так ти ци пред у зи ма ла ове ре фор ме ка ко би пред у-
пре ди ла ак ци ју ве ли ких си ла у овим кра је ви ма. Ујед но, по сто ја ла је 
и мо гућ ност и да је са ма власт иза зва ла ове не ми ре раз ли чи тог ин-
тен зи те та же ле ћи да ука же на то ка кве би по сле ди це има ло уво ђе ње 
ре фор ми.

Ка да су у пи та њу жан дар ме риј ске ре фор ме по сто ја ли су из гле ди 
да се оне про ши ре на Пре ше во и Гњи ла не. Ина че, Пре ше во и Гњи-
ла не су при па да ли аустро у гар ском жан дар ме риј ском ре јо ну и она је 
тре ба ла да на те две ка зе про ши ри жан дар ме риј ску ре фор му „чим се 
мо гућ ност ука же“, а би ла би усло вље на бро јем офи ци ра и жан дар ма. 
Го ди ну да на ра ни је Ру си ја је про ши ри ла жан дар ме риј ску ре фор му на 
Ка сан дру, а Ита ли ја на Ср би цу, на кон че га је де Ђор ђи-па ша ин си сти-
рао да Аустро у гар ска про ши ри сво ју ре фор му на Гњи ла не и Пре ше во, 
али се она из го ва ра ла не до вољ ним бро јем офи ци ра и жан дар ма. За то 
је тре ба ло из вр ши ти ре гру то ва ње за жан дар ме ри ју, без ко јег се не би 
мо гла про ши ри ти жан дар ме риј ска ре фор ма на Гњи ла не и Пре ше во, 
та мо где је би ла ја ко по треб на. Ина че, Пор ти ни је би ло у ин те ре су да 
се жан дар ме риј ска ре фор ма про ши ру је у ове кра је ве. По ја ва да је ре-
гру та ци ја за хва ти ла Гњи ла не и Пре ше во и да су жан дар ми из тих ка за 
ре гру то ва ни, на ве ла је Жи во ји на Ба луг џи ћа на за кљу чак да ће се жан-
дар ме риј ска ре фор ма и на њих од но си ти. Ме ђу тим, за ла га ње Аустро-
у гар ске за ре фор му на и шло би на ве ли ки от пор код Пор те и Ар ба на са. 
За то се и прет по ста вља ло да ар ба на шки по кре ти у тим кра је ви ма има-
ју за циљ оме та ње аустро у гар ских же ља.33 

Да би спа си ли свој на род у Ста рој Ср би ји од да љег про па да ња, 
пред став ни ци срп ске вла де у Ца ри гра ду и Пе тро гра ду још ви ше су се 
ан га жо ва ли по том пи та њу. Ко ри сте ћи се упут стви ма ко је је срп ска 
кра љев ска вла да ра ни је упу ћи ва ла у Пе тро град, от прав ник по сло ва је 
ука зао на по тре бу да се ре форм на ак ци ја про ши ри на све сан џа ке Ко-
сов ског ви ла је та, као и на зна чај за у зи ма ња дру гих си ла ко је би ве ро-
ват но има ло ви ше успе ха и пред ста вља ло нај прак тич ни ји по ку шај да 

32 АС, МИДС, ППО, 1907, А-ред 36, ПП Бр. 88, М. Ра кић – Ни ко ли Па ши ћу, 
При шти на, 8. март 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, 
св. 3/I, док. 140, 388-389; М. Ра кић, Кон зул ска пи сма 19051911, 334.

33 АС, МИДС, ППО, 1907,Р ред 18, Пов. Бр. 107, Жи во јин Ба луг џић – Ни ко-
ли Па ши ћу, Ца ри град, 11. фе бру ар 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не 
Ср би је, књ. II, св. 3/I, док. 149, 397-398.
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се у тим кра је ви ма по вра ти „ка кав та кав ред и мир“.34 Исто вре ме но, на 
дру гој стра ни, пре ма Пор ти су упу ће ни зах те ви ко је је тре ба ло по сте-
пе но по ста вља ти и оства ри ва ти и ко ји су са др жа ли:

1) При зна ње срп ске на род но сти у Осман ском цар ству;
2)  Да се Но во па зар ски сан џак очу ва у це ли ни и не издвја из 

Осман ског цар ства;
3)  Да се срп ски по да ни ци (тр гов ци, на став ни ци, све ште ни ци 

и др.) не оме та ју при ли ком бо рав ка и оба вља ња про фе си је у 
Осман ском цар ству;

4)  Да се у ре ша ва њу цр кве них пи та ња увек на ђе пот по ра на Пор ти, 
на ро чи то у слу ча ју по ста вље ња вла ди ка Ср ба, и по ку ша ја на ану-
ли ра њу фер ма на из 1765. го ди не о уки да њу Пећ ке па три јар ши је;

5)  Зах тев да се ус по ста ви же ле знич ка ве за код Мер да ра са При-
шти ном, При зре ном и Ја дран ским мо рем, а код Ра шке са Ми-
тро ви цом;

6)  Да се одо бре све ме ре ко је би ути ца ле да се тр го вач ки са о бра ћај 
жи вље и ја че раз ви ја;

7)  Да се ма на стир Хи лан дар сву да шти ти кад бу де об на вљао ста ре 
по ру ше не цр кве и бу де по ди зао но ве;

8)  Да се не оме та отва ра ње кон зу ла та у При зре ну, Ми тро ви ци и 
Пље вљи ма из раз ло га што у тим ме сти ма по сто је и кон зу ла ти 
дру гих др жа ва, а кон зу ли Ср би је има ли би кон тро лу над про-
па ганд ним не при ја тељ ским ра дом, на шта Ср би ја има пра во по 
кон зу лар ној кон вен ци ји;

9)  Да се у су до ви ма ко ји би се пре у стро ји ли по ста вља ју и Ср би за 
су ди је;

10)  Да се Ср би у што ве ћем бро ју при ма ју у др жав ну слу жбу у Ко-
сов ском ви ла је ту, на ро чи то у скоп ском сан џа ку, због рав но-
прав но сти и јед на ко сти с оста лим на род но сти ма;

11)  Да се уве ду оштри је ме ре про тив си сте ма тич ног ис тре бља ва-
ња Ср ба од стра не Ар ба на са о че му у ар хи ву По слан ства има 
мно го по да та ка;

12)  Да се што ве ћи број ђа ка при ма у тур ске сред ње, струч не и ви-
ше шко ле ко ји би се оспо со би ли за раз не по зи ве;

34 АС, МИДС, ГК Бу дим пе шта, 1907, Пов. Бр. 295, Ми ни стар ство ино стра-
них де ла Кра ље ви не Ср би је – Ге не рал ном кон зу ла ту Кра ље ви не Ср би је у Бу дим пе-
шти, Бе о град 14. фе бру ар 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, 
књ. II, св. 3/I, док. 159, 415-416.
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13)  Да се ам не сти ра ју сви Ср би осу ђе ни у тур ским пре ким су до-
ви ма за уче шће у од бра ни од сво јих не при ја те ља.35 

Сви ови зах те ви би ли су од оп штег зна ча ја и за сни ва ли су се на 
јед на ко сти пре ма дру гим на род но сти ма и би ли у ду ху та да шње про-
кла мо ва не тур ске по ли ти ке, ко ја је пред ви ђа ла об на вља ње Тур ске, уз 
одр жа ва ње рав но те же ме ђу хри шћан ским на ро ди ма.

Исто вре ме но, док је срп ска вла да по ја ча ла сво је ан га жо ва ње на 
по љу ди пло ма ти је, ка ко би по мо гла срп ском ста нов ни штву у Ста рој 
Ср би ји, зу лу ми и на си ља над ње ним ста нов ни штвом ни су пре ста ја-
ли. Не сно шљи во ста ње би ло је у пећ кој на хи ји из ко је је исе ља ва ње 
узе ло ма ха.36 Из тог раз ло га се де пу та ци ја гра ђа на Пе ћи жа ли срп-
ском кон зу лу на не сно сно ста ње у тим кра је ви ма, сма тра ју ћи да је 
за њи хов оп ста нак по треб но отва ра ње срп ског, цр но гор ског или ма 
ко јег дру гог кон зу ла та. Нај ви ше су же ле ли да се отво ри кон зу лат Ср-
би је, а ако то ни је мо гу ће да се отво ри ита ли јан ски. Иде ју за отва ра-
ње ита ли јан ског кон зу ла та дао им је не ки зва нич ник тог кон зу ла та 
у Ско пљу и га ран то вао отва ра ње кон зу ла та у Пе ћи уко ли ко би им 
се они, или не ки дру ги ви ђе ни ји љу ди, тим по во дом обра ти ли. Иако 
ни је би ло по жељ но да Ита ли ја ни са сво јом про па ган дом про дру у 
ср це Бал кан ског по лу о стр ва, би ло је од ве ли ке ко ри сти да не ко из ве-
шта ва ца ри град ско по слан ство о не чу ве ним зло чи ни ма над срп ским 
ста нов ни штвом.37

Пећ ки иза сла ни ци ни су од ла зи ли ви шим тур ским чи нов ни ци ма да 
се жа ле јер је би ло при ме ра да су њи хо ви су гра ђа ни из тог раз ло га ра-
ни је стра да ли. Срп ски кон зул је ми слио да би би ло ко ри сно из ло жи ти 
очај но ста ње у Пе ћи и око ли ни ва ли ји или Хил ми па ши. Сма трао је 
да би то пот кре пи ло пред став ке и ру ског ци вил ног аген та, ко је су го-
во ри ле о стра да њу Ср ба. Ме ђу тим, од лу ка о да љој жал би би ла је на 
иза сла ни ци ма ко ји су од лу чи ли да се пре ко Ми тро ви це вра те ку ћа ма. 

35 АС, МИДС, ПО, 1907, Ф-III, Д-5, К Пов. Бр. 2542, Ми ни стар ство ино стра-
них де ла Кра ље ви не Ср би је у Бе о гра ду – По слан ству Кра ље ви не Ср би је у Ца ри-
гра ду, Бе о град, 16. фе бру ар 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, 
књ. II, св. 3/I, док. 171, 430-433.

36 М. Се ку лић, „Не ко ли ко по да та ка о по ло жа ју, по гро ми ма и исе ља ва њу Ср ба 
Пе ћи и око ли не под осман ском вла шћу у по след њој де це ни ји XIX и пр вој де це ни ји 
XX ве ка“, Ба шти на, св. 3, При шти на, 1992, 109-132. 

37 АС, МИДС, ППО, 1907, З-ред 112, ПП Бр. 740, М. Ј. Пе ћа нац – Н. Па ши-
ћу, При шти на, 15. ок то бар 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, 
књ. II, св. 4/II, док. 356, 670-671.
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Ми шље ње иза сла ни ка де лио је и ми тро по лит Ни ћи фор ко ји је на ме-
ра вао да за јед но са кон зу лом са чи ни је дан екс по зе о ло шем ста њу у 
Пе ћи и упу ти га Хил ми па ши и па три јар ши ји. Отва ра ње срп ског или 
не ког дру гог кон зу ла та у Пе ћи би ло је нео п ход но и нео д ло жно, јер је 
пре о ста ли срп ски на род из тих кра је ва услед ве ли ких зу лу ма кре нуо 
да се исе ља ва, а нај у глед ни ји се ља ци да се тур че. За то су у ци љу пру-
жа ња по мо ћи срп ском на ро ду у пећ ком, при зрен ском и при штин ском 
сан џа ку пред ло же не ме ре ко је су под ра зу ме ва ле да се из деј ству је код 
Тур ске сла ње што ве ћег бро ја вој ске, на ро чи то у пећ ком сан џа ку, као 
и да се у Пе ћи што пре отво ри кон зу лат, ако не срп ски, он да ита ли јан-
ски или ен гле ски.38 

Ар ба на шки по кре ти уочи мла до тур ске ре во лу ци је по ка зу ју јед ну 
сти хиј ност без ја сно уоб ли че ног ста ва. Ја вља ју се као ре ак ци ја на на ја-
вље не ре фор ме, а че сто су слу жи ли вла сти ма да из бег ну њи хо во спро-
во ђе ње. Власт је ви ше-ма ње успе шно ка на ли са ла те по кре те и са мо рет-
ко ко ри сти ла си лу за њи хо во су зби ја ње. Че шћа је би ла де мон стра ци ја 
си ле пот по мог ну та обе ћа њи ма да тим по је ди ним пр ва ци ма. По след њи 
ар гу мент ко ји је увек успе вао да Ар ба на се окре не од за по че тих про те-
ста про тив вла сти, био је на вод на опа сност од Ср ба. Том ар гу мен ту су 
при сту па ли ор га ни вла сти, али и пред став ни ци по је ди них си ла, пре све-
га Аустро у гар ске, што је, иона ко те жак по ло жај срп ског ста нов ни штва 
у Ста рој Ср би ји, чи ни ло још те жим, ста вља ју ћи Ср бе пред но ве иза зо ве.

Ци ти ра ни 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

Ци ти ра ни об ја вље ни из во ри:

До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903-1914, књ. II, св. 3/I, при ре-
ди ли Љ. Алек сић-Пеј ко вић и Ж. Анић, СА НУ, Бе о град, 2004.

До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903-1914, књ. II, св. 3/II, при-
ре ди ли Љ. Алек сић-Пеј ко вић и Ж. Анић, СА НУ, Бе о град, 2004.

До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903/1914, књ. II, св. 4/I, при-
ре ди ли Љ. Алек сић-Пеј ко вић и Ж. Анић, СА НУ, Бе о град, 2008.

38 Ђ. Ми кић, „На сто ја ње Ср би је на отва ра њу ру ског или ен гле ског кон зу ла та 
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Ve sna ZAR KO VIć 

MO VE MENTS OF THE AL bA NI ANS IN KO SO VO  
AND ME TO HIA IN THE EVE OF THE YOUNG  

TUR KISH RE VO LU TION

Sum mary

As per the aut hor’s vi ew, de ep cri sis which was up set ting the Ot to man Em-
pi res at the be gin ning of the 20th cen tury was the con se qu en ce of a long-term 
non-re so lu tion of the oc cur red pro blems, and a wrong ap pro ach to the events 
in the sta te. One of the ways of pro blems sol ving was the in tro duc tion of re-
forms what so me gre at po wers we re in si sting on. Non-ac cor dan ce among them, 
non-sin ce rity of the Ot to man po wers, and re si stan ce of the lo cal le a ders to get-
her with the in ha bi tants, we re main ob stac les in the exe cu ti on of the proc la i-
med re forms. The con se qu en ce of such sta te was the Young Tur kish Re vo lu tion 
which was up set ting the Ot to man Em pi re at the end of its exi sten ce. Al ba nian 
in ha bi tants to ok part in the strug gle aga inst re forms, partly un der the in flu en ce 
of the lo cal agas and beys, and partly due to the pro pa gan da co ming from the 
si de of Austria-Hun gary. Sto ri es which co uld be he ard among the Al ba ni ans we-
re that the main gu ilty ones for the re forms in tro duc tion who wo uld di mi nish 
the ir rights and equ a li ze the „Chri stian pe o ple“with them, Serbs and „Mu sco-
vi tes“who sup ports them. Be ing got used to self-will, the Al ba ni ans co uld see in 
each mo ve ments in tro du ced and im ple men ted by Tur key, if only that was abo ut 
ta xes col lec tion, the in tro duc tion of re forms, for what Serbs we re be ing bla med. 

The pres su re of gre at po wers on the re forms im ple men ta tion espe ci ally be-
ca me stron ger af ter the Af fa ir in Ibar ski Ko la šin 1901-1902, whe re the self-will 
of the Al ba ni ans ca me to its full ex pres si on. The en de a vo ur of the sta te to in-
tro du ce re forms was su bject to con flicts by the Al ba ni ans in the sen se of fre qu-
ent mu ti ni es, which we re rat her mo re ran dom with not pre ci se and ar ti cu la ted 
re qu ests, than re pre sen ted an or ga ni zed upri sing. Mu ti ni es we re ini ti a ted with 
the aim to be co me fru it ful from many si des: by sta te bo di es, which en ter the 
im po sed re forms with no sin ce rity, from lo cal le a ders, who think re forms we re 
di rectly po in ted to the ir in te rests, and from Austria-Hun gary pro pa gan da which 
se es re forms as an ob stac le in the pro ject Drang nach Osten re a li za tion. The se 
three im por tant fac tors in the mu ti ni es with the Al ba ni ans en lig hten them sel-
ves in the events in the eve of the Young Tur kish Re vo lu tion. By re ac ting to the 
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sto ri es on the re forms in tro duc tion the Al ba ni ans at many pla ces thro ug ho ut 
Old Ser bia or ga ni ze me e tings in which they „ta ke an oath“aga inst mu tual con-
flicts, and with the aim to cre a te a uni que front aga inst the ac tion of the sta te. 
Do cu ments are tel ling us that unity not only was it re a li zed, but the re we re mu-
tual con flicts as well, tho ugh mo re on re li gi o us ba sis bet we en the Al ba ni ans Mo-
slems and the ir fel low ci ti zens Cat ho lics – fan das. The re we re al so dif fe ren ces 
in the Mo slem’s cor pus, whe re le a ding Al ba ni ans we re sup por ting mo ve ments 
rat her dec la ra ti vely than in re a lity ha ving fe ar for the ir po si tion in front of the 
aut ho ri ti es. 

Furt her mo re, The Serbs from the area of Ko so vo and Me to hia fo und them-
sel ves in an inap pro pri a te po si tion. Alt ho ugh the Al ba ni ans left them in pe a ce 
for so me ti me due to the oc cu pa tion by the ir sta te for ma tion, they we re not ex-
clu ded from the events com ple tely. Calls from the Al ba nian si de we re co ming to 
join me e tings aga inst re forms, what was con si de red as cynic one, sin ce re forms 
sho uld ha ve im pro ved po si tion of Ser bian and ot her Ort ho dox in ha bi tants, whi-
le from the ot her si de, it was the ir wish, sup por ted by the in for ma tion of the Ser-
bian con sul, not to co me in to con flict with the sta te. They fa ced a di rect dan ger 
in the si tu a tion as such. By denying of jo i ning the mo ve ment aga inst re forms 
they we re ab sor bing ca pri ce of the Al ba nian in ha bi tants on them sel ves, sup por-
ted by pro pa gan da on them as main cul prits for re forms in tro duc tion. Two stre-
ams ap pe ar among the Al ba ni ans re gar ding re ac tion to such Ser bian be ha vi o ur 
– both fa tal. The first one, which had been ple a ded by Lju mlja ni, was that Serbs 
sho uld be kil led mas si vely and pu blicly, whilst the se cond one was mo re ca u ti-
o us and ple a ded for the sa me, but to be do ne in a dif fe rent man ner – sec retly 
and, at the sa me ti me, in less num ber, in or der not to draw the at ten tion of gre at 
po wers. Just in that ti me the re was the Pa sian’s af fa ir, when one Ser bian gu ard 
on its way to Po reč had been re ve a led and kil led, what ad di ti o nally di rec ted the 
Al ba ni ans’ at ten tion to ward the Serbs by ma king blunt the ir anyway bar ren mo-
ve ments aga inst re forms? This ser ved the sta te to con ti nue with proc ra sti na tion 
of re forms in tro duc tion, which fi nally re sul ted in the Young Tur kish Re vo lu tion 
in 1908. 

Key words: Serbs, Al ba ni ans, Old Ser bia, Osman’s Em pi re, re forms, mo ve-
ments.
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