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ЂА КО ВИ ЦА – „ЖИ ВИ СВЕ ДОК  
ПРО ПА СТИ СРП СТВА“

Ап стракт: У ра ду се са оп шта ва ју до са да по зна та са зна ња о исто риј-
ском раз вит ку Ђа ко ви це, јед ног од зна чај ни јих гра до ва у Ме то хи ји, са по-
себ ним освр том на по ло жај срп ске по пу ла ци је и ње но по сте пе но иш че за-
ва ње то ком пе ри о да од кра ја XV ве ка до Пр вог бал кан ског ра та. На пи сан 
је на осно ву се кун дар них исто риј ских из во ра и ре ле вант не ли те ра ту ре.

Кључ не ре чи: Ђа ко ви ца, срп ство, град, Ме то хи ја, Ар ба на си.

Ђа ко ви ца, овај жи ви све док про па сти Срп ства, та ко ме је рас ту
жи ла да ми је чи сто би ло ми ло ка да сам већ дру гог да на мо гао оста ви ти 
ва рош.1 Овом опо ром ре че ни цом ре зи ми рао је сво је ути ске на кон по-
се те Ђа ко ви ци, 1888. го ди не Спи ри дон Гоп че вић, исто ри чар, астро-
ном и пу сто лов. Она пред ста вља ре чи ту син те зу и, на сво је вр стан 
на чин, од сли ка ва тра гич ност ви ше ве ков ног би ти са ња и од у ми ра ња 
срп ског ет но са, не са мо у Ђа ко ви ци, већ и на чи та вом про сто ру Ко-
со ва и Ме то хи је.

О про шло сти Ђа ко ви це и, по себ но, ње ног срп ског жи вља, у по-
сто је ћој на уч ној и ли те ра ту ри пу бли ци стич ког ка рак те ра, за пи си 
су оскуд ни. Сем по је ди нач них чла на ка, пу то пи сних на пи са и фраг-
мен тар них це ли на из сту ди ја ко је тре ти ра ју ши ри про стор Ме то хи-
је, исто ри јат овог гра да, на жа лост, пред ста вља по при лич ну бе ли ну.  
О за че ци ма Ђа ко ви це као на се ље ног ме ста, по сто је по де ље на ми шље ња, 

* До цент, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у При шти ни / Ко сов ска Ми тро ви ца
1 С. Гоп че вић, Ста ра Ср би ја и Ма ке до ни ја, Бе о град, 1890, 216.
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ко ја сво ја упо ри шта гра де у ети мо ло шком ту ма че њу ње ног на зи ва или, 
пак, на на род ној тра ди ци ји. Шта ви ше, она су, на жа лост, кон фрон ти-
ра на из не на уч них раз ло га.

Сме ште на у ју го за пад ном де лу Ме то хиј ске рав ни це, по ред ре-
ке Ере ни ка (Риб ни ка), на про сто ру сред њо ве ков не жу пе Ал тин, у 
сред њем ве ку пред ста вља ла је зна ча јан тр го вач ки цен тар, ко јим је 
упра вљао ма ло по зна ти фе у да лац, вој во да Ја ков, ва зал об ла сног го-
спо да ра Ву ка Бран ко ви ћа, по ко ме је, из гле да, и до би ла име.2 Пре ма 
ту ма че њу на шег по зна тог лин гви сте, лек си ко гра фа и оно ма сти ча ра 
Ми тра Пе ши ка на, ње но име по ти че од ста ро срп ске ре чи d(i)jak.3 У 
на род ној тра ди ци ји с кра ја ХIX ве ка, о по стан ку Ђа ко ви це по сто ја ла 
су три пре да ња, ко ја је при бе ле жио про та Ми лош Ве ли ми ро вић. Пре-
ма пр вом, на зив гра да по ти че од „ђа ка“, тј. да је у њој би ла шко ла ко ју 
су из др жа ва ли срп ски сред њо ве ков ни вла да ри.4 Дру го на во ди да је 
на ме сту да на шње Ђа ко ви це, ко ја се на ла зи ла на пу ту При зрен-Ска-
дар, из ве сни Ја ков са гра дио ме ха ну и да је она по ње му до би ла на зив.5 
Тре ће ка же да је ње гов уте ме љи вач Ха дум Су леј ман-ефен ди ја, по знат 
под име ном Ха дум-ага, кти тор пр ве ђа ко вич ке џа ми је по диг ну те то-
ком по след ње де це ни је XVI ве ка.6 Ово по след ње, на сто је ћи да до ка жу 

2 Са чу ван је ње гов но вац са нат пи сом Иаков, чи ји се при мер ци на ла зе у На-
род ном му зе ју у Бе о гра ду, Му зе ју Ко со ва и не ким при ват ним збир ка ма. Се дам 
при ме ра ка про на ђе но је 1928. го ди не у се лу Ма лом Бо нин цу, а 1965. го ди не још 
де се так у Но вом Бр ду. – За ду жби не Ко со ва: спо ме ни ци и зна ме ња срп ског на ро да, 
При зрен-Бе о град, 1987, 442. 

3 Mir ja na De te lić, Ep ski gra do vi – lek si kon, Be o grad, 2007.
4 Ве ли ми ро вић на во ди по да так да су кра јем XIX ве ка у Ха дум-џа ми ји, нај ста-

ри јој у Ђа ко ви ци, по сто ја ли не ки ка за ни ве ли ки, за ко је се при ча да су би ли ђач ки. Ка-
за не по ми ње и Ге де он Ју ри шић, ко ји је 1844. го ди не бо ра вио у Ђа ко ви ци. – Ге де он 
Юси фа Юри шић, Де чан ски пр ве на ць, Но ви Сад, 1852, 101; Про та Ми лош Ве ли ми-
ро вић, Ва со је ви ћи и Ме то хи ја, Ан дри је ви ца-Под го ри ца, 2001, 108. 

5 Исто.
6 По што је био фет, Тур ци од ве ду у Је дре не не ко мом че из Ска дра ко је је би ло 

углед но. То се мом че до пад не ца ру, по тур чи га, да му име Му ста ва и по ста ви га за Ха
ремће ха ју. Као та кав Му ста ва је ду го слу жио. Јед ном при ли ком, кад га је цар за пи тао 
шта же ли да му да ру је, ка зао је, ка ко же ли да ви ди мје сто сво га ро ђе ња. Цар му то 
до зво ли и да му чин па ше. Кад је Му ста ва до шао, до пад не му се се ло Ро го ва у Асу, и ту 
хтјед не да на пра ви џа ми ју, па убо дом но жа опро ба зе мљу, но ту се по ја ви не ка не чи
сто та у ви ду не ке ба ла ве смје се. За то он по ђе да ље, па та кву про бу учи ни у Ђа ко ви ци, 
гдје је из зе мље по те кла крв – ђак. Му ста ва, кад је ви дио ка ко је про вре ла крв, за кљу
чио је да је и зе мља чи ста, и та ко он ту по диг не џа ми ју, амам и не ко ли ко ку ћа и осну је 



Ђаковица – „живи сведок пропасти српства“ 199

те зу о ар ба на шком ка рак те ру гра да, оби ла то екс пло а ти шу ал бан ски 
исто ри ча ри (Ха сан Ка ле ши, Али Ха дри, Ју суф Бај рак та ри и др.).7 

У пи са ним из во ри ма из XIV и XV ве ка Ђа ко ви ца се спо ми ње као 
се о ско на се ље са функ ци јом цен тра пи јач не тр го ви не, па је, као та-
ква, ре ги стро ва на и у осман лиј ском по ре ском деф те ру Ска дар ског 
сан џа ка из 1485. го ди не. Пре ма ње му, се ло Ђа ко ви ца бро ји 67 до ма-
ћин ста ва, од ко јих су са мо два (Кра гуј син Ма се ра и Ђон син Ге ге), ве-
ро ват но, ар ба на шког по ре кла и има се о ског по па.8 Ка да је по че ла да 
се раз ви ја као на се ље град ског ка рак те ра, не мо же се ре ћи са си гур-
но шћу. Ве ро ват но је тај про цес за по чет у XVI ве ку, ка да се, по јед-
ном до ку мен ту из 1574. го ди не, као ње ни го спо да ри на во де Ар на у ти 
Је ла су па ши ћи, ко ји су над срп ским жи вљем спро во ди ли ве ли ки зу лум, 
по гу бив ши у ње ној око ли ни око 2.000 хри шћа на.9 Пре ма јед ном на-
во ду, 1590. го ди не у Ђа ко ви ци је по сто ја ло 45 хри шћан ских и осам 
му сли ман ских ку ћа.10 За вре ме успо на и ја ча ња Осман лиј ског цар-
ства она је де ли ла суд би ну мно гих ва ро ши ко је су до бро жи ве ле од 

ва рош, ко ја се од ар ба на шке ре чи „Ђак“ про зо ве Ђа ко ви ца. Па ка ко је Му ста ва био 
адум, то је и ње го вој џа ми ји остао на зив „Адум џа ми ја“. Ова се у Ђа ко ви ци сма тра за 
пр ву и нај ви ше се по шту је.

Му ста ваадум на ми сли и град да по диг не, и поч не спре ма ти гра ђу, но то му за
бра ни цар и на ре ди да се из Ђа ко ви це укло ни. Му ста ва тад оде у Уру мен ли ју, гдје та
ко ђе на чи ни џа ми ју, амам и не ко ли ко ку ћа и осну је ва рош под сво јим име ном, и хтјед не 
да по диг не град, али цар чу је, по ша ље ја ни ча ре и гај тан, те ови Му ста ву уда ве и са хра
не га у ње го вој ва ро ши: Му ста фа па ши, гдје му се и са да гроб ви ди. – Исто, 109.

7 Ово пре да ње у на уч ну ли те ра ту ру пла си ра ли су кра јем 60-тих го ди на ХХ 
ве ка Ха сан Ка ле ши и Ханс Јир ген Корн румпф, по зи ва ју ћи се на на ра тив ни из вор, 
оли чен у та да шњем ђа ко вич ком му де ри су, Фа хри-ефен ди ји, ко ји им је ис при чао 
сле де ћу при чу: Su lej man je ro đen u ar ba na skom se lu Gu ski, u bli zi ni Đa ko vi ce. Kao de te 
bio je ja ko pa me tan pa ga je za pa zio je dan od sul ta no vih lju di i od veo u Ca ri grad. Ta mo je 
do speo do vi so kog po lo ža ja i za ra dio mno go pa ra. Po do zvo li sul ta na do šao je u svoj kraj 
i od lu čio da sa gra di ve li ku dža mi ju. Ali, ima nje gde je mi slio da sa gra di dža mi ju oko ko je 
je tre ba lo da se raz vi je grad pri pa da lo je ne kom ka to li ku Jak Vu li. Su lej man je nu dio no vac 
za ima nje, ali Jak ni je hteo ni za ka kvu su mu da ga pro da. Naj zad, na su ge sti ju ka to lič kog 
po pa, a mi sle ći da Su lej man ne će ni ka ko pri hva ti ti nje gov uslov, pri sta ne da pro da ima nje, 
ali s tim da bu du ći grad no si nje go vo ime. Za div no ču do, Su lej man na to pri sta de, sa gra di 
dža mi ju i osta le nu žne gra đe vi ne, te ta ko osta de ime gra du Ja ko va (tur. Yako va), tj. Ja ko vo 
po lje, arb. Gjakovë. – Dr Ha san Ka le ši-Dr Hans-Jürgen Korn rumpf, Pri zren ski vi la jet (po
se ban oti sak iz ju bi lar nog bro ja 'Per pa ri mi ja'), Pri šti na, 1967, 100.

8 Ко со во и Ме то хи ја у срп ској исто ри ји, Бе о град, 1989, 91.
9 За ду жби не Ко со васпо ме ни ци и зна ме ња срп ског на ро да, 304.
10 Ко со во и Ме то хи ја у срп ској исто ри ји, 125.
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тр го ви не и за нат ства.11 Вре ме ном је из ра сла у глав но при вред но сре-
ди ште окол них ге о граф ских це ли на: Ха са, обла сти Ре ка и ђа ко вач ке 
Ма ле си је. До по чет ка XVII ве ка ар ба на шки ет нич ки еле ме нат у са мој 
ва ро ши по стао је до ми нан тан. То је би ла по сле ди ца по ја ча ног по ме-
ра ња ар ба на шких исла ми зи ра них ма са са пла нин ских про сто ра да на-
шњег се ве ра Ал ба ни је пре ма плод ној ме то хиј ској ни зи ни и про це са 
исла ми за ци је срп ског жи вља ко ји се, при ма ју ћи но ву ве ру, ме њао и 
у ет нич ком сми слу, при хва та ју ћи ар ба на шко дру штве но уре ђе ње, а 
са мим тим и је зик и оби ча је.12 

Оску ди ца ар хив ске гра ђе оне мо гу ћа ва де таљ ни је про у ча ва ње про-
шло сти Ђа ко ви це у пе ри о ду од XVI-XIX ве ка, та ко да по да ци ко је су о 
ње ним ка рак те ри сти ка ма оста ви ли број ни пу то пи сци, хро ни ча ри, ми-
си о на ри и дру ги, пред ста вља ју сво је вр сне пр во ра зред не исто риј ске из-
во ре. Је дан од нај ра ни јих пред ста вља из ве штај пап ског иза сла ни ка, фра 
Б. Па ла цу о ла, ко ји је 1637. го ди не о Ђа ко ви ци и ње ној око ли ни за пи-
сао: У Ђа ко ви ци има (ве ру јем) пет сто ти на ку ћа, али са мо 20 кр шћан
ских док су оста ло све Тур ци и ши зма ти ци. (...) Из над Ђа ко ви це жи ве 
Ср би и ту по сто је са мо три ри мо ка то лич ке ку ће, а за тим про ду жа ва
ју срп ска се ла.13. Го ди ну да на доц ни је, пап ски ми си о нар и пот пер фект 
Кон гре га ци је за про па ган ду ве ре, фра Ке ру бин из Три ден та, на кон 
про по ве да ња у Ђа ко ви ци, на вео је у из ве шта ју Ва ти ка ну да је нај ве ћи 
број ка то ли ка, због не бри ге све ште ни ка и не зна ња, кон вер ти рао у ислам, 

11 Na đa Kur to vić-Fo lić, Stu di ja o re vi ta li za ci ji Ve li ke čar ši je u Đa ko vi ci, „Sta ri ne Ko-
so va“, VI II, Pri šti na, 1987, 4.

12 Јо ван Цви јић сма тра да је узрок то ме ле жао у чи ње ни ци да су Ар ба на си-ка то-
ли ци би ли сла бо утвр ђе ни у хри шћан ству, те су сто га, под ути ца јем му ха ме дан ских 
вла сти и чар ши ја, ла ко пре ла зи ли у ислам. У овом оси ље ном и узру ја ном ар ба на шком 
дру штву Тур ци су анар хи ју са мо по ве ћа ва ли. Од ста ри не био оби чај да сул тан за вре ме 
ра ма зан ских пра зни ка ша ље соф те, ко је су има ле за да так да у овим по гра нич ним обла
сти ма учвр шћу ју Ар ба на се у исла му и мр жњи про тив стра на ца. Пре во ди ли су у ислам 
ка то лич ке Ар ба на се и пра во слав не Ср бе. Ути ца ли на Ар ба на се да не одр жа ва ју бе су да ту 
не вер ни ци ма ко ји жи ве у ис тој обла сти. Про по ве да ли да зе мља по Ко ра ну при па да са мо 
вер ни ма и на во ди ли, и ина че том скло не Ар ба на се, да при сво је срп ска има ња и у ва ро ши
ма, на ро чи то у Ђа ко ви ци и При шти ни и да та ко Ср бе све ду на нај ни жу кла су; у то ме 
су у овим две ма ва ро ши ма би ли ус пе ли: мно ги Ср би су ра ди ли по сло ве ко ји се сма тра ју за 
нај ни же и све де ни би ли на не знат ну вер ску сек ту, слич ну они ма ко је из у ми ру по ва ро ши ма 
пред ње Ази је. Соф те су се тру ди ле да код по ар ба на ше них Ср ба ис ко ре не оби ча је ко ји су 
их под се ћа ли на ра ни је до ба, као на при мер оби чај 'гле да ни ца'. – Јо ван Цви јић, Бал кан ско 
по лу о стр во и ју жно сло вен ске зе мље – осно ве ан тро по ге о гра фи је, књ. I, Бе о град, 1922, 414. 

13 За ду жби не Ко со ва – спо ме ни ци и зна ме ња срп ског на ро да, 607.
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а да у око ли ни гра да жи ве ис кљу чи во Ср би, ко ји има ју леп ма на стир, 
ми сле ћи на Де ча не.14 При ли ком сво је ви зи та ци је Ср би је у је сен 1641. 
го ди не, у Ђа ко ви цу је, 4. де цем бра, при спео над би скуп бар ски и при-
мас срп ски, Ђор ђе Бјан ки. Пре ма ње му, у гра ду је би ло 250 му ха ме дан-
ских, 26 ри мо ка то лич ких (са 105 че ља ди) и 16 пра во слав них ку ћа.15 У 
од но су на по да так из јед ног по пи са ка то ли ка у Ср би ји, са чи ње ног у 
Ба ру 1638. го ди не, пре ма ко ме је Ђа ко ви ца има ла 550 ри мо ка то ли ка, 
уоча ва се да је, за све га три го ди не, убр за ном исла ми за ци јом, овај број 
дра стич но сма њен. До 1671. го ди не пре о ста ла је са мо јед на ри мо ка то-
лич ка ку ћа, ко ја је жи ве ла од тр го ви не, а бро ја ла је шест ду ша.16 

Сре ди ном XVII ве ка осман лиј ски ге о граф Ха џи Кал фа (Ћа тип 
Че ле би ја) Ђа ко ви цу спо ми ње као ва ро ши цу Ја ко ва, бли зу При зре-
на.17 Го ди не 1662. кроз њу је, на свом про пу то ва њу, про шао зна ме ни-
ти осман лиј ски пу то пи сац Евли ја Че ле би ја. Yakoviça ka sa ba sı, ка ко ју је 
име но вао, на ла зи ла се у скло пу Ду ка ђин ског сан џа ка и пред ста вља ла 
do bro iz gra đe no i div no mje sto sa dvi je hi lja de ku ća. Či ta vo na se lje le ži u jed
nom pro stra nom po lju. Ima dvi je im po zant ne dža mi je, vi še mes dži da i olo vom 
po kri ve nih ha no va. (…) U jed noj udob noj i pri vlač noj gra đe vi ni na la zi se jed
no div no jav no ku pa ti lo. Кли мат ске при ли ке Че ле би ја је ока рак те ри сао 
као при јат не, а за ста нов ни ке за пи сао да су po iz gle du vr lo li je pi i mi li. 
Про це нио је да има око 300 ду ћа на ис пу ње них sto ti na ma vr ste ro be.18 
Раз вој гра да то ком овог пе ри о да био је убр зан,19 што је до при не ло то ме 

14 Б. Хра бак, „Ка то лич ко ста нов ни штво у Ср би ји 1460-1700“, На ша про
шлост, 2, Кра ље во, 1987, 100. и М. К. Лу то вац, „Ге о граф ски и по ли тич ко-ге о граф-
ски зна чај по кра ји не Ко со ва у Ср би ји“, У: За ду жби не Ко со васпо ме ни ци и зна ме ња 
срп ског на ро да, 585. 

15 Пи шу ћи о ста њу ри мо ка то ли ка, он бе ле жи да жи ве вр ло си ро ма шно. У гра-
ду је по сто ја ла цр ква по све ће на Све том Ни ко ли, а па ро хиј ски дом је био бе дан (ма
ла уџе ри ца по кри ве на сла мом), али је цр кве на оп шти на по се до ва ла до бар ви но град. 
Ри мо ка то ли ци су го во ри ли са мо ар ба на шким је зи ком. – Бо гу мил Хра бак, „Ка то-
лич ко ста нов ни штво у Ср би ји 1460-1700», На ша про шлост, 2, Кра ље во, 1987, 99.

16 Те го ди не фра Бер нар ди но, све ште ник у Скоп ској Цр ној Го ри, све до чи да 
је 35 го ди на ра ни је у Ђа ко ви ци би ло 80 ри мо ка то лич ких ку ћа са 600 ста нов ни ка, а 
да су се оне вре ме ном ис тур чи ле, са мо да би да жби не из бе гле. – Ко ста Н. Ко стић, На
ши но ви гра до ви на ју гу, Бе о град, 1922, 83.

17 K.Н. Ко стић, На ши но ви гра до ви на ју гу, 83.
18 Е. Če le bi ja, Pu to pis – od lom ci o ju go slo ven skim ze mlja ma, knj. II, Sa ra je vo. 1957, 97.
19 Нај ве ће за слу ге за исла ми за ци ју и про ме ну ет нич ке струк ту ре Ђа ко ви це по чет-

ком XVII ве ка, имао је Су леј ман-ага, по знат као Дил сиз (Му та вац), ко ји је учи нио да 
она, убр за ном исла ми за ци јом и усе ља ва њем ар ба на шког еле мен та, из ра сте у ка са бу, 
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да је пап ски иза сла ник Сте фан Га спа ри, у свом из ве шта ју из 1671. го-
ди не, оква ли фи ку је као јед ну од глав них ва ро ши Ср би је.20 Чу ве ни мле-
тач ки кар то граф и из да вач, Ма риа Вин чен цо Ко ро не ли ја (1650-1718) у 
свом по зна том де лу Atlan te Ve ne to, штам па ном у Ве не ци ји 1688. го ди не, 
уцр тао је на ле вој оба ли Бе лог Дри ма град Iaco viz za са 200 му сли ман-
ских ку ћа, а на ред не го ди не Ђа ко мо Кан та не ли је на кар ти Кра ље ви на 
Ср би ја дру га чи је на зва на Ра шка (Il Reg no del la Ser via del ta atri men ti Ras
cia), ко ја се сма тра нај бо љом кар том Ср би је у XVII ве ку, убе ле жио на-
се ље Di a co vo, Iaco va.21 

То ком Ве ли ког беч ког ра та (1683-1699) од ре ди ге не ра ла Пи ко-
ло ми ни ја за у зе ли су, на сту па ју ћи ка ју гу, и Ђа ко ви цу са око ли ном. Но, 
од сту па ње аустриј ских тру па, ко је је усле ди ло убр зо на кон Пи ко ло ми-
ни је ве смр ти и аустриј ског по ра за код Ка ча ни ка, по чет ком 1690. го ди-
не, по кре ну ло је на се о бу ка се ве ру ве ли ке ма се срп ског ста нов ни штва 
са про сто ра Ко со ва и Ме то хи је, из ме ђу оста лог и из Ђа ко ви це и око-
ли не.22 Део пре о ста лог срп ског жи вља при бе га вао је, те же ћи да са чу ва 
го ли жи вот, при ма њу исла ма и сво је вр сној ми ми кри ји,23 а они ма ло-
број ни, ис трај ни у сво јој ве ри, би ли су из ло же ни те ро ру љу ди зло гла-
сних ђа ко вач ких фе у да ла ца – Курд Мех мед-па ше и Ју суф-аге, ко ји су 
на ср та ли на образ љу ди и же на.24 

Исла ми за ци ја је до би ла на ин тен зи те ту на ро чи то на кон тзв. Дру ге се-
о бе Ср ба 1739. го ди не. Да је, упр кос све му, око ли на Ђа ко ви це сре ди ном  
30-их го ди на XVI II ве ка још увек очу ва ла зна ча јан срп ски ет ни кум 

ко ја је, пре ма ис ка зу бар ског над би ску па Ви ћен ти ја Зма је ви ћа из 1707. го ди не, увек 
да ва ла зна чај не љу де тур ској упра ви. – Ко со во и Ме то хи ја у срп ској исто ри ји, 125.

20 К. Н. Ко стић, нав. де ло, 83.
21 Г. То мо вић, „Ко со во и Ме то хи ја на ста рим кар та ма од XV до XVI II ве ка“, 

Ко со во и Ме то хи ја – про шлостса да шњостбу дућ ност, 2006, Бе о град, 69.
22 Ме ђу исе ље ним Ср би ма, по ре клом из Ђа ко ви це, 1702. го ди не по ми њу се дво-

ји ца у Бу ди му и по је дан у Кр че ди ну и Кар лов цу. У Про то ко лу Срп ске пра во слав не 
оп шти не гра да Бу ди ма 1710. и 1720. го ди не упи сан је из ве сни То ша Се ку лин Ђа ко-
вац. – Ми лан Ива но вић, „Ја ко во у жу пи Ал тин“, Хво сно, 63, 24. III 2010, 59.

23 Пре ма јед ном ис тра жи ва њу о ет нич ким осо би на ма Ср ба у Ме то хи ји у пе-
ри о ду пре 1912. го ди не, му шкар ци су, обич но, но си ли ар ба на шку но шњу – бе ле 
сук не не чак ши ре, цр ве ни по јас, џа ма дан или та ла ган и бе ло ке че, док су се же не 
обла чи ле слич но као Ар ба на шки ње или, пак, Срп ки ње у Те то ву, но се ћи шал ва ре са 
ве о ма ши ро ким но га ви ца ма. – Др Ми лен ко Фи ли по вић, „Глав не ет нич ке осо би не 
Ср ба“, Спо ме ни ца 25го ди шњи це осло бо ђе ња Ју жне Ср би је 19121937, Ско пље, 441.

24 Ата на си је, „Ве ли ка се о ба и да ља суд би на Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји“, Па
три јарх срп ски Ар се ни је III Чар но је вић и Ве ли ка се о ба Ср ба 1690.г., Бе о град, 1997, 32.
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и пра во слав ну цр кве ну ор га ни за ци ју, све до чи бе рат сул та на Мах му да 
I из 1735. го ди не, ко јим је по твр ђен из бор за па три јар ха Ар се ни ја IV 
Јо ва но ви ћа. У бе ра ту се, по ред оста лих обла сти ко је спа да ју под ње-
го ву ју рис дик ци ју, на во ди и Ја ко ва са око ли ном.25 По след њи срп ски 
па три јарх ко ји је сто ло вао у Пе ћи, Ва си ли је Бр кић, у Опи су по кра ји
на тур ског цар ства, пи са ном у из гнан ству 1771. го ди не, за Ђа ко ви цу 
ка же да је би ла на ста ње на срп ским жи вљем ко ји је, у то до ба, ве ћим 
де лом исла ми зо ван и по ар ба на шен. Од тих пак но вих му ха ме да на ца, 
не ки су са мо про ме ни ли срп ско име у тур ско, а у по та ји су са чу ва ли сво ју 
ве ру, док су се дру ги и та да јав но др жа ли хри шћан ства. Али, по што су 
за па ли у Ар на у те, то су зна ли њи хов је зик.26 Да, упр кос све му, срп ски 
жи ваљ у Ђа ко ви ци ни је пот пу но иш че зао, го во ре по да ци из Де вич ког 
ка та сти ха, у ко ме су у пе ри о ду од 1766. до 1787. го ди не ви ше пу та 
упи са ни као при ло жни ци Ср би из овог гра да, а 1770. го ди не игу ман 
ма на сти ра Де ча на, Да ни ло Па штро вић, при ло жио је ђа ко вич кој цр-
кви, ина че ме то ху овог ма на сти ра, Слу жбе ник из XV-XVI ве ка.27 Та ко-
ђе, то по твр ђу ју и ис тра жи ва ња Јо ха на Ге ор га фон Ха на, аустриј ског 
кон зу ла у ра зним ви ла јет ским цен три ма европ ског де ла Осман лиј ске 
им пе ри је, ал ба но ло га и пут ни ка – ис тра жи ва ча Бал кан ског по лу о стр-
ва по чет ком XIX ве ка, на да све до брог по зна ва о ца та да шњих при ли ка 
на Ко со ву и Ме то хи ји. Иако је на во дио да су две ве ли ке се о бе знат но 
про ре ди ле срп ски жи ваљ Ме то хи је и олак ша ле си ла же ње Ар ба на са са 
пла ни на ал пиј ског чво ра се вер не Ал ба ни је на про сто ре Ста ре Ср би је, 
он је кон ста то вао оп шти исто риј ски, ет но граф ски и ци ви ли за циј ски 
срп ски тип Ме то хи је, прем да са сма ње ним срп ским ста нов ни штвом 
под ве ков ном тур ском вла шћу. Он ни је био си гу ран да је у Ме то хи ји 
ње го вог вре ме на би ло Ар ба на са ви ше не го Ср ба.28 Исто по твр ђу је и Ами 
Буе, фран цу ски ге о граф и пу то пи сац, ко ји је 1838. го ди не про пу то-
вао Бал кан ским по лу о стр вом. Он ка же да Ар ба на си у Ме то хи ји има ју 

25 За ду жби не Ко со ва – спо ме ни ци и зна ме ња срп ског на ро да, 442.
26 За ста нов ни штво ђа ко вич ког кра ја (тзв. Ре ка ли је), Бр кић на во ди да су би ли 

Ср би и Бу га ри (?), а не Ар на у ти и да су пре шли у ислам од ско ра вре ме на због пре ве
ли ког на си ља Ар на у та му ха ме да на ца. – Јо ван То мић, О Ар на у ти ма у Ста рој Ср би ји 
и Сан џа ку, При шти на, 1995.

27 Овај Слу жбе ник био је 1904. го ди не пре нет у На род ну би бли о те ку у Бе о-
град, али је из го рео при ли ком на ци стич ког бом бар до ва ња 6. апри ла 1941. го ди не. 
– За ду жби не Ко со ва: спо ме ни ци и зна ме ња срп ског на ро да, 442. 

28 В. Сто јан че вић, Исто риј ска про шлост Ср ба у Ме то хи ји од кра ја XVI II ве ка 
до срп скотур ских ра то ва 18761877/78, Вла со тин це, 2008, 108.
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мно го срп ске кр ви и да су њи хо ва пле ме на и мно го број ни фи со ви про
и за шли из ар ба на шкосрп ске ме ша ви не.29 

Опа да ње бро ја пра во слав ног ста нов ни штва и по гор ша ње ње го вог 
све у куп ног по ло жа ја на про сто ру Ме то хи је, то ком XIX ве ка до би ло 
је на ин тен зи те ту, по себ но у Ђа ко ви ци и ње ној око ли ни.30 За то је по-
сто ја ло ви ше раз ло га: Пр ви и Дру ги срп ски уста нак у бе о град ском 
па ша лу ку, по крет Му ста фа-па ше Бу ша тли је, по чет ком 30-их го ди на, 
Крим ски рат, срп ско-тур ски и ру ско-тур ски ра то ви 1876-1878. го ди-
не, ства ра ње и де лат ност Пр ве при зрен ске ли ге 1878. го ди не, аустро-
угар ска про па ган да то ком 80-их и 90-их го ди на, анар хи ја и без вла шће 
про у зро ко ва ни су ко би ма ар ба на шких па ша и бе го ва са пред став ни ци-
ма тур ских зва нич них вла сти услед од би ја ња про во ђе ња ре форм ских 
ак ци ја, пер ма нент ни су ко би уну тар ар ба на шке за јед ни це, тј. по је ди-
них фе у дал них по ро ди ца (па ша ла ра) итд. По чет ком ве ка Ђа ко ви ца је 
из ра сла у зна ча јан тр го вач ки и за на тлиј ски цен тар, по знат по сви лар-
ству и из ра ди пред ме та од сре бра. Ђа ков ча ни су, та ко ђе, би ли на да ле-
ко по зна ти као ко жа ри, тер зи је, гај тан џи је, про из во ђа чи сах ти ја на и 
ду ва на,31 а тр гов ци су по сло ва ли ши ром чи та вог Бал кан ског по лу о стр-
ва.32 Го ди не 1825. ђа ко вич ки Ср би су отво ри ли основ ну шко лу.33

Јо зеф Ми лер, ко ме сар аустриј ске по гра нич не са ни тет ске слу жбе 
у Ко то ру, ко ји је две го ди не про вео на слу жби код пећ ког па ше, са оп-
шта ва по да так да је Ђа ко ви ца 1838. го ди не, по еви ден ци ји из ха рач ких 
спи ско ва (ну фу за – по пи сних ли ста ра чу но вод стве не слу жбе при ко-
на ку Ру ме ли ва ли је Зе ке ри ја-па ше), има ла 21.050 ста нов ни ка, од че га 
18.000 му сли ма на, 2.600 пра во слав них и 450 ка то ли ка, од че га по на-
род но сти 17.000 Ар ба на са, 3.800 Сло ве на, 180 Ту ра ка и не што ма ло 
Цин ца ра и Ци га на. У гра ду је по сто ја ло 1.900 ку ћа и око 650 ду ћа на.34 

29 За ду жби не Ко со ва – спо ме ни ци и зна ме ња срп ског на ро да, 592.
30 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), Бе о град, 1988, 301.
31 Na đa Kur to vić-Fo lić, „Stu di ja o re vi ta li za ci ji Ve li ke čar ši je u Đa ko vi ci“, 4.
32 При ме ра ра ди, 4. фе бру а ра 1824. го ди не из ве сни Ра ма јан-ага из Ђа ко ви це је 

у Кра гу јев цу ку пио три де се так во ло ва, а као куп ци сто ке, ђа ко вич ки тр гов ци су се 
по ја ви ли и на ва љев ском „Цвет ном па на ђу ру“ 1838. го ди не. – Ђор ђе Ми кић, „Тр-
го вач ке ве зе Ко со ва са Ср би јом, Аустри јом и Вла шком у XIX ве ку“, Збор ник Фи ло
зоф ског фа кул те та у При шти ни, VI II, све ска А, При шти на, 1971, 427, 430.

33 О ста рим шко ла ма, Ца ри град ски гла сник, 14. V 1904.
34 Спи ри дон Гоп че вић, Ста ра Ср би ја и Ма ке до ни ја, Бе о град, 1890, 215.; 

Dr Јев то Де ди јер, Но ва Ср би ја, Бе о град, 1913, 263.; Ко ста Н. Ко стић, На ши но ви 
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Је дан од пр вих срп ских спи са те ља XIX ве ка, ко ји је оста вио за пис 
о Ђа ко ви ци био је, на пред по ме ну ти Ге де он Ју ри шић. Он за њу ка же 
да 1844. го ди не има са мо јед но 100 до мо ва срп ских, дру го су све до 4.000 
Ар на у ти и Ла ти ни (жи те љи рим ског ве ро за ко на).35 

До но вог та ла са обе ср бља ва ња Ђа ко ви це до шло је у го ди на ма 
Крим ског ра та, ка да је, под те ро ром ар ба на шко-му сли ман ске по пу ла-
ци је нај ве ћи део Ср ба, спа ша ва ју ћи го ли жи вот, на пу штао град.36 Ње-
го ве по сле ди це илу стра тив но је при ка зао Алек сан дар Гиљ фер динг, 
ко ји је, као ру ски кон зул, не по сред но на кон Крим ског ра та про пу то-
вао Ста ром Ср би јом. О сво јим ути сци ма у ве зи Ђа ко ви це, у ко јој су 
Ар ба на си са не при ја зном ра до зна ло шћу по сма тра ли 'Мо ско ва', мла ди 
ди пло ма та је пи сао: Од свих ал бан ских на се ља на сло вен ском те ре ну у 
Ђа ко ви ци је ал бан ски еле мент нај сна жни ји. Пре ма 3.500 ал бан ских му
сли ман ских по ро ди ца у Ђа ко ви ци има са мо 120 хри шћан ских ку ћа, а од 
овог бро ја су по ло ви на Ал бан ци ка то ли ци. Пре ма то ме, у овом гра ду има 
са мо 60 по ро ди ца Сло ве на пра во сла ва ца. (...) Сви су хри шћа ни у Ђа ко
ви ци за на тли је: ка то ли ци су ско ро ис кљу чи во зла та ри, а пра во слав ни 
са мар џи је, ву но вла ча ри и мо ле ри.37 По себ но упе ча тљив је ње гов опис 
ме сне пра во слав не цр кве и су сре та са све ште ни ком: Пра во слав ни има
ју ма лу цр кву не дав но по диг ну ту и нео бич но си ро ма шну. Ме сто ико на на 
ико но стас су на ле пље не не у ку сне и при ми тив не сли ке грч ке про из вод ње. 
(...) Поп Сте фан, ко ји је го во рио ал бан ским је зи ком ра ди је не го срп ским, 
оста вио је на ме не ути сак нај мир ни јег и нај ло јал ни јег чо ве ка на све ту. 
Уто ли ко ме ви ше из не на дио на ме штај со бе у ко јој је жи вео овај до бро
ћуд ни слу га ол та ра. Че ти ри па ра пи што ља, три ду ге ал бан ске пу шке 

гра до ви на ју гу, Бе о град, 1922, 83.; Ђор ђе 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, Бе о град, 
1988, 83; Вла ди мир Сто јан че вић, Исто риј ска про шлост Ср ба у Ме то хи ји: од кра ја 
XVI II ве ка до срп скотур ских ра то ва 18761877/78, Вла со тин це, 2008, 95-96.

35 Г.Ю. Юри шић, Де чан ски пр ве на ць..., 101.
36 За вре ме Крим ског ра та (18531856) ан ти пра во слав ни и про тив сло вен ски 

курс Пор тин и у спољ ној и у уну тра шњој по ли ти ци Осман ског цар ства, у пре де ли ма 
Ста ре Ср би је, до вр шио је онај про цес на ра ди кал ном ме ња њу до та да шње ет нич ке, 
кон фе си о нал не, де мо граф ске и со ци јал не струк ту ре, ко ју је за по чео та ко енер гич но 
спро во ди ти још Ја шар па ша при штин ски. – Вла ди мир Сто јан че вић, Ју жно сло вен ски 
на ро ди у Осман ском цар ству од Је дрен ског ми ра 1829. до Па ри ског кон гре са 1856. го
ди не, Бе о град, 1971, 332-333.

37 Алек сан дар Ф. Гиљ фер динг, Пу то ва ње по Хер це го ви ни, Бо сни и Ста рој Ср
би ји, Бе о град, 1996, 149.
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и не ко ли ко хан џа ра ви си ли су на зи ду је дан до дру гог. На мо ју при мед бу о 
овој де ко ра ци ји од го во рио ми је он по сло ви цом чи ји се сми сао са сто јао у 
ово ме: 'Кад с ву ци ма жи виш, с ву ци ма и за ви јај'. Уоста лом, уз пу шке и пи
што ље код ње га је, под ико ном, ле жа ло два де се так псал ти ра, треб ни ка 
и дру гих бо го слу жбе них књи га ру ске штам пе, чак и не ка ква 'Исто ри ја' на 
ру ском је зи ку Ка та ри ни ног вре ме на.38

Не ко ли ко го ди на на кон Гиљ фер дин га у гра ду на ре чи ци Риб ник 
(Ере ник) бо ра ви ле су Ен гле ски ње, Мјур Ме кен зи и Аде ли на Па у ли на 
Ир би, ко је су сво је пут не бе ле шке об ја ви ле у књи зи ко ју је 1868. го ди-
не на срп ски је зик пре вео Че до миљ Ми ја то вић. Упу тив ши се, на кон 
по се те ма на сти ру Де ча ни, пу тем су, по што је у Ђа ко ви ци то га да на 
био пи јач ни дан, сре та ле Ар на у те ко ји се вра ћа ше с тр га; из гле да ше др
ски и бе за ко ни љу ди, мно ги бе ху све у са мим дроњ ци ма, по не ки бо со но
ги, али сва ки бе ше ору жан. (...) Док се од ма ра смо по след њи пут у јед ној 
шу ми ци оку пи ше нас ма ло не са свим на ги ци га ни, ко ји ви де ћи стран це 
на ко њи ма и стра жа ре по че ше да про се нај пре ис пре ки да но тур ски, па 
он да ал ба не ски, и као по след ње срет ство, срп ски. У на гра ду за јед но срп
ско 'Бог вам дао', ба ци смо им не ко ли ко па ра тек са мо да по ка же мо да 
има још 'Го спо де' ко ји ма је ми ло да чу ју је зик срп ски.39 Пре ма њи хо вим 
опа жа њи ма, у Ђа ко ви ци тог вре ме на би ло је све га 15-16 срп ских ку-
ћа, а оне су од се ле у ку ћи пра во слав ног све ште ни ка, истог оног ко-
јег је опи сао и Гиљ фер динг: Со ба у ко јој се сме сти смо бе ше ма ле на и 
сни ска, али по ду ва ри ма јој ви са ху ра зни пред ме ти и ра зно оруж је, а на 
по ли ци ста ја ше по ре ђа но по су ђе, шо љи це, та њи ри и не ко ли ке књи ге. 
По на ме шта ју кућ њем ви де смо да је по па си ро мах чо век, а по па ди ја, се
стра Ка та ри на, из гле да ше жа ло сна и бри жна. Ова до бра же на ре че да су 
Хри шћа ни у Ђа ко ву да ле ко ис под оних у па три јар ши ји (Пе ћи – прим. 
ауто ра), па се ова ми сао по твр ди спо ља шно шћу оних же на што до ђо
ше су тра дан да нас по хо де. Уђо ше уну тра за мо та не у ја ша мак као му
сли ман ке.40 Уве ри ле су се у си ро ма штво Ср ба у Ђа ко ви ци (же не нам 

38 Исто, 150.
39 Г. Мјур Ме кен зи-А.П. Ир би, Пу то ва ње по сло вен ским зе мља ма Тур ске у 

евро пи, Бе о град, 1868, (фо то тип ско из да ње из 2007.), 343.
40 О лич но сти по па Сте фа на оне су за пи са ле: Нек ни ко не ми сли та ко ола ко о 

по пи Сте ва ну, као што ми с по чет ка ми шља смо те нас по сле са вест гри за ше. У ње га 
не ма оног по на ша ња ко је од мах чо ве ка за се за до би је и оне ре чи то сти ко ја је ка рак
тер на цр та у то ли ке дру ге ње го ве бра ће по по зи ву; он го во ри бр зо и збу ње но, ка зи ва ње 
сво је спле те и за мр си, стра нац га те шко мо же раз у ме ти, и ту мач из гу би стр пље ња. 
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у Ђа ко ву по ка за ше не што сви ле ко ја се ра ди у њи хо вој ва ро ши, али је 
би ла ја ко жу та и ску па. Ре ко ше нам да је га је све са ми Му ха ме дан ци, јер 
Хри шћан ке су та ко си ро ма шне да ни су у ста њу да на ба ве ду до ва ли шћа 
за хра ну сви ле ној бу би), услед че га је, због не до стат ка нов ца за пла ћа ње 
учи те ља, шко ла би ла за тво ре на.41

Из Сал на ме При зрен ског ви ла је та из 1874. го ди не ви ди се да 
је Ђа ко ви ца у то вре ме пред ста вља ла зна ча јан при вред ни цен тар 
Ме то хи је, ко ји по бро ју тр го вин ских рад њи над ма шу је и При зрен и 
Пећ. Она је има ла 16 ве ли ких и две ма ње џа ми је, осам те ки ја, две цр-
кве, два ха на, осам ма га ци на, 959 ду ћа на и ка сар ну у ко јој се на ла зио 
ба та љон осман лиј ских ре дов них тру па. Од за на тли ја, нај за сту пље-
ни ји су би ли тер зи је, ко ји су из ра ђи ва ли pr vo ra zred ne žen ske do la me 
i je le ke od ka di fe, та ба ци (pra ve me ši ne i sah ti jan ko ji se pro da ju i van 
ka ze) и гај тан џи је.42

Ха о тич ни усло ви пре жи вља ва ња срп ског ста нов ни штва Ђа ко ви-
це, упо ри шту нај кон зер ва тив ни јих фе у дал них кру го ва и из во ри шту 
свих ар ба на шких по кре та,43 до дат но су, као по сле ди ца Хер це го вач-
ког устан ка и срп ско-тур ских ра то ва 1876-1878. го ди не, по гор ша ни 
то ком дру ге по ло ви не 70-их и 80-их го ди на XIX ве ка.44 Пре ма јед ном 
из ве шта ју из Ђа ко ви це из 1877. го ди не, у њој је та да би ло 8.000 ар-
ба на шких и 50-60 срп ских ку ћа.45 Ту роб не при ли ке у ко ји ма је та да 
жи вео срп ски жи ваљ Ђа ко ви це, из ло жен те ро ру за го вор ни ка иде је  

Али, уста лач ност и ода ност по па Сте ва на до стој на је сва ког Хри шћан ског па сти ра. 
Кад је до шао у сво ју па ро хи ју, ту не бе ја ше ни цр кве ни шко ле. (...) Он је умео да ра ди 
и да ште ди док не сте че то ли ко но ва ца да мо га ше зи до ви ма огра ди ти ме сто јед но 
где по ди же чи сту јед ну цр кви цу, шко лу јед ну и где при ре ди не ко сто ва ри ште књи га из 
Бе о гра да. – Исто, 345.

41 Исто, 346. 
42 Dr H. Ka le ši-Dr H.-Jürgen Korn rumpf, Pri zren ski vi la jet…, 100.
43 Ду шан Т. Ба та ко вић, Ко со во и Ме то хи ја у срп скоар ба на шким од но си ма, Бе-

о град, 2006, 106.
44 О јед ном та квом ак ту на си ља над Ср би ма све до чи до ку мент из 1880. го-

ди не: 6. ок том вра у Ђа ко ви цу Тур ци но ћу опле ни ше Си му, ко џа ба шу ђа ко вач ког. 
Све му до ду ше узе ше. Про стир ку, ба кар, кра ву, све му ди го ше. Да је Си ма пу шку 
из ба цио, хте ли су и ње га да рас ко ма те, но тр пи ду шо за Бо га, а до кле ће се тр пе
ти, то Бог да знае и да не тр пи. – Јо ван Ха џи Ва си ље вић, По крет Ср ба и Бу га ра 
у Тур ској по сле срп скотур ског ра та 1876. и 18771878. го ди не и ње го ве по сле ди це 
(18781882), Бе о град, 1908, 37.

45 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), 83.
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Пр ве при зрен ске ли ге,46 мо гу ће је до не кле са гле да ти из ра пор та до брог 
по зна ва о ца он да шњих при ли ка у Ђа ко вич кој и При зрен ској ка зи, ру ског 
кон зу ла у При зре ну, Ива на Сте па но ви ча Ја стре бо ва, од 25. де цем бра 
1879. го ди не. У ње му је, опи су ју ћи по ло жај Ср ба на про сто ри ма Ме то хи-
је, из ве шта вао сво ју вла ду: Ме ни су се обра ти ли хри шћа ни гра да Ђа ко ви це 
за по моћ, јер не мо гу да из др же за тво ре нич ки жи вот и да оче ку ју сва ко га мо
мен та смрт.47 Анар хич но ста ње, вла да ви ну те ро ра и са мо во љу ло кал них 
пр ва ка у Ђа ко ви ци опи сао је, на осно ву лич ног ис ку ства, по зна ти бри-
тан ски ар хе о лог Ар тур Еванс, ко ји је у ле то 1883. го ди не, ску па са су пру-
гом, оби ла зио те ри то ри ју се вер ног де ла Ко сов ског ви ла је та.48 

Оби ла зе ћи, углав ном кри шом, то ком осме де це ни је XIX ве ка у 
два на вра та про сто ре Ста ре Ср би је, до ла зе ћи при том у до дир са на-
род ним пр ва ци ма, све ште ни ци ма и тр гов ци ма ко ји су му, пре ма Вла-
ди ми ру Сто јан че ви ћу, мо гли, у мно гим слу ча је ви ма пру жи ти и тач на 
оба ве ште ња, исто ри чар и пи сац Ми лош С. Ми ло је вић на пи сао је да 
Ђа ко ви цом го спо да ри ар ба на шки еле ме нат. Од 2.385 ку ћа срп ских је 
би ло све га 36, уз 120 ку ћа Ци га на.49 

Већ по ме ну ти Спи ри дон Гоп че вић је 1888. го ди не, са не скри ве-
ном се том, у сво ју пут ну бе ле жни цу за пи сао да ова не кад зна ме ни та 
срп ска ва рош, да нас је са свим по ар ба на ше на. Од ње них 4.100 ку ћа, на
ста ње но је са мо њих 16 хри шћан ским Ср би ма, 450 Ци га ни ма, 130 ка то
лич ким Ар ба на си ма, а у сви ма оста ли ма жи ве му ха ме дан ски Ар ба на си 
– све са ми по ар ба на ше ни Ср би, ко ји спа да ју ме ђу нај ве ће фа на ти ке, као 
што је слу чај код од мет ни ка. Ко би ве ро вао да је Ђа ко ви ца не кад би ла 
се ди ште срп ске на у че но сти? Да је у њој би ла не ка вр ста Ве ли ке Шко ле, 
мно го дру гих шко ла и мно жи на ђа ка жед них на у ке. (...) Да је ка ко ре ко
смо, број Ср ба спао на 100, а по сле не ко ли ко го ди на не ће се у Ђа ко ви ци 
ви ше ни ко из да ва ти за Ср би на.50 Ње го ва пе си ми стич на пред ви ђа ња 

46 У Цен трал ном од бо ру Ли ге на ла зи ла су се и два Ђа ко вач ка гла ва ра – Ша-
ћир-ага Цур и Ах мед Ко ре ни ца. – Ми лош Ја го дић, Срп скоал бан ски од но си у Ко сов
ском ви ла је ту (18781912), Бе о град, 2009, 21.

47 В. Бо ван, Ја стре бов у При зре ну, При шти на, 1983, 146.
48 Ђа ко вич ки кај ма кам ни је био у ста њу да Еван су и ње го вој су пру зи га ран ту је 

без бед ност без прет ход не са гла сно сти ар ба на шких гла ва ра. – Исто, 31.
49 Сто јан че вић сма тра да Ми ло је ви ће ви по да ци по ти чу из не ког цр кве ног по-

пи са па ро хи ја на и да ни је по ми њао ни Цин ца ре ни исла ми зо ва не Ср бе, ко ји су се 
од 1838. до 1868. го ди не аси ми ло ва ли и из да ва ли се за Ар ба на се. – Вла ди мир Сто-
јан че вић, Исто риј ска про шлост Ср ба у Ме то хи ји..., 131.

50 С. Гоп че вић, Ста ра Ср би ја и Ма ке до ни ја..., 215.
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по но вио је Вик тор Бе рар, у сво јој књи зи La Ma ce do nie, об ја вље ној у 
Па ри зу 1897. го ди не. Овај фран цу ски кла сич ни фи ло лог, исто ри чар 
и по ли ти чар, ја сно, убе дљи во и ар гу мен то ва но је опи сао анар хи ју на 
про сто ри ма Ста ре Ср би је и де ла Ма ке до ни је, у ко ју се лич но уве рио 
то ком ви ше сту диј ских пу то ва ња. Он за Ђа ко ви цу ка же: Ђа ко ви ца, 
ко ја је 1875. го ди не има ла 167 срп ских ку ћа, да нас их не ма ви ше од 40 
(ове по дат ке да ла ми је срп ска про па ган да ко ја не ма ни ка квог ин те ре
са да уве ћа ва сво је гу бит ке) (...) Због Ар ба на са Сло вен је при мо ран или 
да бе жи или да по ги не и ње гов не ста нак из це лог овог кра ја је пи та ње 
го ди не или не ко ли ко го ди на.51 При бли жно исто број но ста ње срп ских 
до ма ћин ста ва у Ђа ко ви ци по ми ње и ру ски кон зул Ја стре бов. Пре ма 
ње му, 1894. го ди не у њој је би ло око 60 срп ских ку ћа ко је су све би ле 
си ро ти ња, та ко да су и за не знат ну оправ ку цр кве мо ра ли да се за ду
жу ју.52 Пет го ди на доц ни је, пре ма по пи сни ку срп ских до мо ва у Ра-
шко-при зрен ској епар хи ји, ко ји је са ста вио ми тро по лит Ди о ни си је, у 
Ђа ко ви ци их је би ло 70.53

Пр ве го ди не XX ве ка Ђа ко ви цу је об и шао и по зна ти ан тро по ге о-
граф Јев то Де ди јер. Пре ма ње му, она је би ла ти пич ни при мер ар ба на
шке анар хи је, крв не осве те и кр ва ри не, у ко јој сва ки чо век, и ду ћан џи ја 
и онај што пот ки ва во ло ве, има ју уза се мар тин ку или ре вол вер. Град 
је чи ни ло не ко ли ко ма ха ла, а сва ка од њих има ла је сво ју за себ ну чар-
ши ју, јер мно ги услед кр ви, не би сме ли до ла зи ти у за јед нич ку чар ши ју: 
сва ки дан би се уби ја ли. При мет но је би ло од су ство ауто ри те та тур ских 
вла сти, та ко да су од лу чу ју ћи ути цај има ли моћ ни ар ба на шки гла ва ри 
– Ри за беј и Бај рам Цур, ко ји су жи ве ли у утвр ђе ним ка ме ним ку ла ма 
и у сво јој слу жби има ли ка што по сто ти не на о ру жа них мо ма ка, ко ји 
их чу ва ју и ули ва ју страх у ва ро ши и по око ли ни. За хри шћан ски жи ваљ 
за пи сао је да жи ви без ика квих пра ва и без лич не и имов не си гур но сти: 
че сто се де ша ва да по је ди ни оси о ни Ар на у ти уце њу ју бо га те љу де нов ча
но, узи ма ју из хри шћан ских ду ћа на што им тре ба, а не пла ћа ју, оти ма ју 
же не и на по слет ку ис те ру ју са има ња и ку ћа; за то је срп ско ста нов ни
штво оси ро те ло, ма хом пра ва фу ка ра. Ка ко су му са оп шта ва ли раз ли-
чи ти са го вор ни ци, ва рош је има ла око 4.000 ку ћа, од че га је срп ских 
би ло из ме ђу 60 и 130.54 Анар хич ни ка рак тер Ђа ко ви це исто вре ме но 

51 Ду шан Т. Ба та ко вић, нав. де ло, 87.
52 Ђ. Ми кић, нав. де ло, 301.
53 Ко со во и Ме то хи ја у срп ској исто ри ји..., 245.
54 Dr Ј. Де ди јер, Но ва Ср би ја..., 263.
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на гла ша ва и Јо ван Цви јић, за па зив ши оштру по де лу ва ро шког је згра 
на ма ха ле, ко је су, услед крв не осве те, има ле за себ не чар ши је. Ква ли-
фи ку ју ћу је као тур скови зан тиј ски или пра ви бал кан ски тип гра да, он 
је пи сао: Ме ни се де ша ва ло у Пе ћи и Ђа ко ви ци, за вре ме Ту ра ка, да ме је 
је дан зап ти ја смео пра ти ти са мо до кра ја сво је ма ха ле, јер се ни је усу ђи
вао да иде у су сед ну ма ха лу. (...) И због ма лих по во да се уз бу не и на ста је 
па ни ка: пу ца се и че сто по те че крв.55 

Исте го ди не ка да је Де ди јер об и шао Ђа ко ви цу, на стра ни ца ма Ца
ри град ског гла сни ка, не дељ ног ли ста по кре ну тог 14. ја ну а ра 1895. го ди-
не у Ца ри гра ду, ђа ко вич ки учи тељ Ра до ван Ни ко лић об ја вио је јед ну 
оп шир ни ју ре пор та жу, ко ја пред ста вља дра го це ни из вор за про у ча ва-
ње ње них та да шњих дру штве но-еко ном ских и кул тур но-про свет них 
при ли ка. Пи шу ћи о ге о граф ском по ло жа ју гра да он на во ди да ле жи у 
про стра ном и плод ном по љу, а на обе ма оба ла ма јед не ома ње ре ке, а под 
бр дом Ча бром, ко је је сво за са ђе но ви но гра дар ском ло зом и ода кле мо же 
ле по да се ви ди сва Ђа ко ви ца и го то во це ла ка за. (...) Ова ре ка де ли Ђа
ко ви цу на два де ла и на њој има 12 мо сто ва ко ји су при лич но утвр ђе ни 
да им ни нај ве ћи по во дан ни шта не мо же да на ху ди, а два су ста ра и 
вр ло ја ка са че ти ри сво да. (...) На овој ре ци има фа бри ка (та бак ха на) 
за чи ње ње ко жа и ви ше про стих мли но ва. У реч ној ле вој оба ли има ви
ше из во ра на ко ји ма су по диг ну те че сме ко је се ни кад не за му те и во да 
је вр ло до бра за пи ће и здра вље људ ско. Не на во де ћи кон крет не по дат-
ке, Ни ко лић ка же да Ђа ко ви ца по ве ли чи ни и бро ју ста нов ни ка до ла зи 
у дру ги ред ва ро ши Ко сов ског ви ла је та. Ова ко про стра ном чи ни је то 
што је ов де оби чај да сва ка по ро ди ца и за дру га има ве ли ку ку ћу са ви ше 
оде ље ња: за по ро ди цу, мла ђе, при ја те ље и тд. (...) Сва ка ку ћа на дво
ра ни са ули це има по дво је вра та и то јед на не сра змер но ве ли ка, а јед на 
ма ла (ка пи џик). (...) Чар ши ја се де ли на ви ше де ло ва: глав ну, где до ла зи и 
жит на, мар ве ну, ма лу, ће рим ча уш чар ши ју и др вар ску. Глав на и жит
на чар ши ја су на де сној стра ни ре ке, а оста ле на ле вој. Од про свет них 
ин сти ту ци ја у Ђа ко ви ци су по сто ја ле две ме дре се, две ру жди је и ви ше 
ма лих мек те ба, ко је су по ха ђа ла му сли ман ска де ца,56 док су срп ски ма-
ли ша ни основ но обра зо ва ње сти ца ли у јед ној му шкој и јед ној жен ској 

55 Ј. Цви јић, Бал кан ско по лу о стр во и ју жно сло вен ске зе мље – осно ве ан тро по ге о
гра фи је, књи га пр ва, Бе о град, 1922, 315.

56 О овим школ ским уста но ва ма ви ди ви ше: Ма џи да Бе ћир бе го вић, „Про-
свјет ни објек ти ислам ске ар хи тек ту ре на Ко со ву“, Ста ри не Ко со ва, VI-VII, При-
шти на, 1972-73, 81-96.
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че тво ро ра зред ној шко ли. Ка то лич ки Ар ба на си (Фан де) има ли су јед-
ну му шку основ ну шко лу. У гра ду је по сто ја ло 16 џа ми ја и јед на пра во-
слав на цр ква („Ус пе ни ја Све те Бо го ро ди це“), а Фан де су вер ске об ре-
де оба вља ли у јед ној при ват ној ку ћи. Ни ко лић пи ше и о раз ви је но сти 
тр го ви не и за нат ства, ис ти чу ћи да је тр го ви на при лич но раз ви је на јер се 
во ди са Со лу ном, Ско пљем и Ска дром. Уво зи се сва европ ска ко ло ни јал на 
и ма ну фак тур на ро ба, а из во зе се: си ро ве и чи ње не ко же (сах ти јан), лој, 
во сак, жи то, па суљ, ја бу ке, ора си и ке сте ни, а осо би то пре ра ђе на сви
ла у пре пре де ним кон ци ма и гај та ни. (...) За на ти су ов де нај глав ни ји: 
пу шкар ски, ко жар ски, тер зи ски и ка за ски (пре ра да сви ле). Сви су ови 
за на ти у ру ка ма Ар на у та, као и тр го ви на, а у ру ка ма Ср ба су ови за на
ти: му тав џиј ски (ткач ки), обу ћар ски, бо ја џи ски, са мар џи ски, ко вач ки, 
све ћар ски, грн чар ски (лон чар ски) и тд. Ар ба на си ри мо ка то лич ке ве ре 
ра де ве ћи ном ку јун џиј ски, зла тар ски и хле бар ски за нат.57 

Го ди не 1902. Са ва Де ча нац, игу ман ма на сти ра Ви со ки Де ча ни и 
доц ни ји епи скоп жич ки, ис так ну та кул тур но-на ци о нал на и про све ти-
тељ ска лич ност, пи сао је да на 4 са та да љи не од ма на сти ра ле жи ва рош 
Ђа ко ви ца у ко јој има пра во слав них Ср ба до мо ва 50.58

Ђа ко ви цу је, у скло пу свог пу то ва ња по бал кан ским про вин ци-
ја ма Осман лиј ског цар ства, 1908. го ди не по хо ди ла Еди та Да рам, 
ан тро по лог, за ни мљи ва али и кон то верз на ен гле ски ња, нај гла сни ји 
ал бан ски ло би ста у сво јој зе мљи с по чет ка XX ве ка.59 Пре ма на во ди-
ма из ње ног пу то пи са Пла нин ска Ал ба ни ја, об ја вље ног 1908. го ди не, 
Ђа ко ви ца је има ла сто ти нак ку ћа пра во слав них Ср ба, ко је су се на-
ла зи ле на су прот ној стра ни гра да од ку ћа ка то ли ка.60 Ис ти ца ла је да 

57 Ђа ко ви ца, Ца ри град ски гла сник, 6. VII 1900.; Ђа ко ви ца, Ца ри град ски гла сник, 
27. VII 1900.

58 С. Де ча нац, По мо зи мо Ви со ким Де ча ни ма, Бе о град, 1902, 22.
59 А. Ра сто вић, „Бри тан ци о Ко сов ском ви ла је ту 1903-1913“, Ко со во и Ме то

хи ја – про шлостса да шњостбу дућ ност, Бе о град, 2006, 102.
60 Да рам је за пи са ла да су ку ће у Ђа ко ви ци би ле са гра ђе не, углав ном, од на-

бо ја, по кри ве не цре пом да их ки ша не би ото пи ла и чи је су стре хе, из истог раз ло га 
би ле при лич но ис ту ре не. Ули це су би ле по сре ди ни по пло ча не кал др мом, а бла то и 
пра ши на на ла зи ли су се са стра не. Кал др му је чи ни ло круп но ка ме ње не пра вил ног 
об ли ка (ka da ne do sta je je dan ka men u kal dr mi, ru pa je do volj no du bo ka da se slo mi no ga), 
а ули це су би ле пре пла вље не пр љав шти ном и смра дом, јер су сви от па ци из ку ћа 
из ба ци ва ни на ули цу. Она је сто га за кљу чи ла да је то раз лог што на ку ћа ма не ма 
про зо ра ко ји гле да ју ка ули ци. – Mr Na ta ša Pet ko vić, Bri tan ci o Sr bi ji 1900. do 1920., 
Be o grad, 1996, 16. 
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су пра во слав ци и ка то ли ци не по вер љи ви јед ни пре ма дру ги ма, док су 
пре ма му ха ме дан ци ма из ра жа ва ли ма ње не по ве ре ња.

От по чи ња њем Пр вог бал кан ског ра та у је сен 1912. го ди не и 
бр зим про до ром је ди ни ца срп ске и цр но гор ске вој ске кроз Ме то-
хи ју, ство ре ни су усло ви за осло бо ђе ње Ђа ко ви це од ви ше ве ков не 
осман лиј ске вла сти. Је дан од пр вих но ви на ра Ср ба ко ји су је по се-
ти ли на кон што су је 22. ок то бра 1912. го ди не за јед нич ки осло бо ди-
ле срп ске61 и цр но гор ске тру пе62, био је Ја ша То мић, рат ни из ве штач 
но во сад ске За ста ве. У сво јој књи зи Рат на Ко со ву и Ста рој Ср би ји 
1912. го ди не, пи сао је: Ђа ко ви ца је по нос Ар на у та. Сре ди ште њи хо
вих гла ва ра и њи хо ве анар хи је. На миг из Ђа ко ви це кад год су и сул та ни 
уде ша ва ли сво ју по ли ти ку. (...) Да нас та по но сна Ђа ко ви ца ле жи пред 
но га ма ср би јан ске и цр но гор ске вој ске. Она се по сле крат ке, али очај не 
бор бе пре да ла срп ској вој сци 22. ок то бра у ве че, а на крат ко за тим је 
и цр но гор ска вој ска пре ко ви со ва Ча бра та ушла у Ђа ко ви цу. На де сној 

61 О осло бо ђе њу Ђа ко ви це бе о град ска По ли ти ка је пи са ла: По што се од мо рио 
код При шти не не ко ли ко да на 6. пук II по зи ва из Дрин ске ди ви зи је II по зи ва пред у зео је 
по крет ка Ђа ко ви ци. У прет ход ни ци ди ви зиј ској био је 5. пук, док је 6. био у глав ни ни. 
Ок то бра 22. (по дат ке да је пре ма сво ме днев ни ку пот пу ков ник г. Жи ван Пе тро вић 
ко ји је 1912. био вод ник у ми тра ље ском оде ље њу 6. пу ка II по зи ва) око 7 ча со ва ди ви
зи ја на па да на Ђа ко ви цу. Ар ти ље ри ја, под ко ман дом пот пу ков ни ка Ми ју шко ви ћа, 
оба си па Ђа ко ви цу шарп не ли ма, док прет ход ни ца при ла зи све бли же ва ро ши. Ва рош 
бра не ба ши бо зуч ке тру пе и на о ру жа ни ме шта ни. Чим се на иви цу ва ро ши за ри је ко ја 
гра на та, пу шке умук ну за не ко ли ко тре ну та ка. Око 12 ча со ва за бор бу се раз ви ја и 6. 
пук. Ба та љо ни ма не ври ра ју као на ка квој мир но доп ској ве жби. При ла зи се све бли же: 
пу шча на ва тра из ва ро ши по ста је све ја ча. Пук до би ја ва тру и с бо ка од јед не гру пе 
Ар на у та. А ка да се пук за др жао и отво рио ва тру на не при ја те ља, по чео је да до би ја 
ва тру и с ле ђа. Деј ству ју Ар на у ти из сво јих ку ћа. (...) Па ипак на свим ку ћа ма ис так
нут и бе ли бар ја ци: знак пре да је и ло јал но сти! А ка да се нај по сле про др ло у те ку ће, 
још су ми ри са ле на ба рут, а у пе пе лу су до го ре ва ли кун да ци пу ша ка ба че них у ва тру. 
(...) Око че ти ри са та по под не ка да је сун це већ за ла зи ло, пу тем од Пе ћи по ја ви ла се 
јед на ја ча ко ло на. На че лу ко ло не ве ли ки бар јак. Се ти ли смо се: то су би ле цр но гор ске 
тру пе. Ка да је че ло пр вог цр но гор ског ба та љо на ула зи ло с јед ног кра ја у Ђа ко ви цу, ле
во кри ло и цен тар 6. пу ка и цео 5. пук већ су би ли про др ли у Ђа ко ви цу уз гро мо гла сно 
'Ура!' Та ко је у са мој ва ро ши до шло до са стан ка срп ске и цр но гор ске вој ске. Је дан део 
тру па Дрин ске ди ви зи је II по зи ва био је оста вљен на по ло жа ји ма око Ђа ко ви це, док 
је оста так сме штен у ме шо ви ти кан то ман у ва ро ши. – „У Бе о град је сти гла пр ва 
пар ти ја за ро бље ни ка“, По ли ти ка, 4. XI 1932, 4.

62 „Рат Цр не Го ре и Тур ске – из вје шта ји са бој ног по ља“, Це тињ ски вје сник, 
90, 25. X 1912, 1.; Вла ди мир Сто јан че вић, Ср би ја 19141918 – се ћа ње на вре ме бо ла 
и по но са, Бе о град, 2006, 24.
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стра ни оба ле Кре не је ср би јан ска вој ска, на ле вој стра ни су Цр но гор ци.63 
(То мић: 1988, 171-172.) Ђа ко ви ца (обе сно гне здо Ар на у тлу ка) је у то 
вре ме, пре ма ње го вим са зна њи ма, има ла око 2.500 ку ћа. За ло кал не 
Ср бе за пи сао је да се ве ћи ном ба ве за нат ством, да има ју шко лу у ко јој 
су на ста ву из во ди ла два учи те ља и цр кву у јед ној ста рој, про стој ку ћи
ци. О оним ма ло број ним ко ји су при па да ли тр го вач ком сло ју ка же да 
су ве о ма имућ ни, али и ште дљи ви (Кад иду у Со лун тр го вач ким по слом, 
по не су хле ба, те и на пу ту и у Со лу ну жи ве је ди но о хле бу и ужи ва ју ако 
још ко ма дић хле ба до не су на траг).64 Пре ма не ким из во ри ма Ђа ко ви ца 
је не по сред но на кон осло бо ђе ња има ла око 2.000 до ма ћин ста ва, од 
че га 116 срп ских и 24 ка то лич ких, а пр ви по пис ста нов ни штва ко ји 
су у ле то 1913. го ди не из вр ши ле срп ске вој не вла сти по ка зао је да је у 
њој жи ве ло 14.500 ста нов ни ка.65 

Ли те ра ту ра

Ата на си је 1997: Ве ли ка се о ба и да ља суд би на Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји, „Па-
три јарх срп ски Ар се ни је III Чар но је вић и Ве ли ка се о ба Ср ба 1690.г., Бе о град. 

Ба та ко вић 2006: Ко со во и Ме то хи ја у срп скоал бан ским од но си ма, Бе о град.
Бо ван 1983: В. Бо ван, Ја стре бов у При зре ну, При шти на.
Гоп че вић 1890: С. Гоп че вић, Ста ра Ср би ја и Ма ке до ни ја, Бе о град.
Де ча нац 1902: С. Де ча нац, По мо зи мо Ви со ким Де ча ни ма, Бе о град.
За ду жби не Ко со ва: спо ме ни ци и зна ме ња срп ског на ро да 1987: За ду жби не Ко со ва

спо ме ни ци и зна ме ња срп ског на ро да, Бе о град.
Ко со во и Ме то хи ја у срп ској исто ри ји 1989, Ко со во и Ме то хи ја у срп ској исто ри ји, 

Бе о град.
Ко стић 1922: K. Н. Ко стић, На ши но ви гра до ви на ју гу, Бе о град.
Kur to vić-Fo lić 1987: „Stu di ja o re vi ta li za ci ji Ve li ke čar ši je u Đa ko vi ci“, Sta ri ne Ko so va, 

VI II, Pri šti na.

63 Ја ша То мић, Рат на Ко со ву и Ста рој Ср би ји 1912. го ди не, Ниш, 1988, 171-172.
64 О ар ба на шком еле мен ту у Ђа ко ви ци То мић ка зу је: Ар на у ти су у Ђа ко ви ци 

ја ко на зло бр зи. Фи со ви жи ве у за ва ди, из крв не осве те не из ла зе. Тур ске вла сти ни ко 
не при зна је. Ту же се сво јим гла ва ри ма. Пла ћа ти по ре зу сма тра ју за цр ну сра мо ту, 
па не во ле да да ју ни 'аги аги но'. (...) У Ђа ко ви ци жи ве ар на ут ски пр ва ци, ко ји се, кад 
не ма ју дру га по сла, ко љу ме ђу со бом. Њи хо ве ку ће су пра ви гра до ви. У Ри за бе го вој ку
ли у Ђа ко ви ци има у до њем оде ље њу ме ста за 200 ко ња. – Ја ша То мић, на. де ло, 168, 
171, 173-174.

65 Од Ва ље ва до Ја дра на са Дрин ском ди ви зи јом дру гог по зи ва, Бал кан ски рат 
у сли ци и ре чи, 15, 28. IV 1913.; Но ва Ср би ја-ре зул та ти по пи са ста нов ни штва, Бал
кан ски рат у сли ци и ре чи, 34, 13. X 1913.
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Vla dan VI RI JE VIć 

ĐA KO VI CA – “LI VE WIT NESS OF THE RUIN  
OF THE SER bIAN ONE”

Sum mary

Đa ko vi ca, as per the aut hor’s vi ew, be longs to the row of the most im por-
tant Ko so vo-Me to hian towns who se past from the 16th to the 20th cen tury has 
not been en lig hte ned eno ugh. Du ring this chro no lo gic pe riod, Ser bian in ha bi-
tants of Đa ko vi ca and its sur ro un ding we re per ma nently ex po sed to ter ror and 
as si mi la tion pro ces ses − Isla mi za tion and con ver sion to Al ba ni ans. The se pro-
ces ses had be co me espe ci ally in ten se at the be gin ning of the 18th cen tury, whe re 
the de scen ding of the Al ba ni ans from mo un ta i no us are as of the North of Al-
ba nia in the gen tle Me to hian pla ne was no ti ced. That re sul ted in the sup pres-
sion and de mo grap hic dwin dling of the Ser bian po pu la tion, who se num ber was 
pre do mi nantly fal ling down. De spi te all sur vi val-re la ted dif fi cul ti es, Ser bian ele-
ment ma na ged to hold out in Đa ko vi ca un til 1912, that is, awa it the li be ra tion by 
per si sting in the ir fa ith. Dif fi cult po si tion of the Serbs from Đa ko vi ca was the su-
bject of so me ob ser va ti ons of many tra vel-bo ok wri ters, who we re vi si ting it and 
left so me pre ci o us te sti mo ni es. The most con spi cu o us we re the ones writ ten by 
fo re ign pens (Gil fer ding, Ja stre bov, McKen zie and Irby, Dha ram etc), who we re 
asto nis hed by the sub si sten ce, fa ith and per si sten ce of the Serbs from Đa ko vi ca 
to pre ser ve and sur vi ve at the ir fi re pla ces for cen tu ri es. 

Key words: Đa ko vi ca, The Ser bian one, town, Me to hia, Al ba ni ans.

Рад је пре дат 30. ок то бра 2011, а на кон по зи тив ног ми шљења ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.


