
Ве сна ЗАР КО ВИЋ*

НА ПАД АР БА НА СА НА КО СОВ СКУ  
МИ ТРО ВИ ЦУ 1903. ГО ДИ НЕ**

Ап стракт: Нај зна чај ни је по сле ди це афе ре у Ибар ском Ко ла ши ну 
би ле су отва ра ње ру ског кон зу ла та у Ко сов ској Ми тро ви ци и при ти сак 
ве ли ких си ла, пре све га Ру си је и Аустро у гар ске, у ци љу по кре та ња ре фор-
ми ко ји ма би се по пра вио по ло жај хри шћан ског ста нов ни штва у Осман-
ском цар ству. Сул тан је, очи глед но за те чен ло шим ста њем, до зво лио отва-
ра ње кон зу ла та и по кре та ње ре фор ми. Ме ђу тим, то до во ди до сна жне 
ре ак ци је Ар ба на са ко ји се про ти ве уво ђе њу но ви на. Њи хо ва ре ак ци ја је 
мар та 1903. го ди не до ве ла до на па да на Ко сов ску Ми тро ви цу и ра ња ва ња 
ру ског кон зу ла Гри го ри ја Шчер би не, ко ји је ка сни је умро. У ра ду аутор 
да је при каз си ту а ци је ко ја је до ве ла до на па да, сам на пад на Ко сов ску Ми-
тро ви цу и да ље од ви ја ње су ко ба.

Кључ не ре чи: Ко сов ска Ми тро ви ца, на пад, Шчер би на, Ар ба на си, 
ре фор ме.

Ко сов ска Ми тро ви ца је би ла ва жно ге о граф ско и при вред но чво ри ште, 
чи ји је зна чај кра јем XIX и по чет ком XX ве ка све ви ше ра стао. Град се на-
ла зио на обо ду Ко со ва по ља, на пре ла зу рав ни це у бре жуљ ке и пла ни не, на 
ме сту где Ибар пра ви оштар за о крет. Ге о граф ски по ло жај на раз ме ђи две 
сре ди не ода вао је ути сак гра ни це из ме ђу две те ри то ри је. Иако ста тус по-
гра нич не ва ро ши зва нич но ни ка да ни је има ла, та кав епи тет ју је пра тио кроз 
исто ри ју. Ко сов ска Ми тро ви ца је не ка да одва ја ла Ву чи трн ски од Бо сан ског 
сан џа ка, а у окви ру Бо сан ског ви ла је та оста ла је све до 1878. го ди не, па су је 
мно ги пу то пи сци ко ји су про ла зи ли овим кра је ви ма ис ти ца ли као гра ни цу  
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из ме ђу Ру ме ли је и Бо сне.1 Из град њом же ле знич ке пру ге Со лун – Ко сов-
ска Ми тро ви ца та кво ми шље ње је још ви ше по ја ча но, не без раз ло га: ту се 
за вр ша ва ла пру га и по чи ња ли су пу те ви у ра зним прав ци ма. Пу те ви из ра-
зних обла сти сли ва ли су се у град до но се ћи број но ста нов ни штво: од ра-
зно ра зних тр го ва ца, пре ко др жав них чи нов ни ка, до си ро ти ње. Сви они су 
у Ко сов ској Ми тро ви ци тра жи ли и на ла зи ли за до во ље ње сво јих по тре ба. 
Ве ли ки број оних ко ји су ов де на шли ухле бље ње би ли су му ха џи ри, у нај ве-
ћем бро ју из Бо сне, ко ји су по че ли да при сти жу од мах на кон Бер лин ског 
кон гре са, али се та кав тренд на ста вио све до осло бо ђе ња гра да и чи та ве 
обла сти. Ве ли ки при лив до вео је до то га да је број ста нов ни ка Ми тро ви це 
ра стао бр же не го у дру гим ко сов ским гра до ви ма. И док је са мо две де це ни-
је ра ни је Ми тро ви ца има ла 400 до 450 ку ћа, по чет ком XX ве ка она је има ла 
око 1300 ку ћа и бли зу 7000 ста нов ни ка.2 Пр во бит на ва рош се на ла зи ла на 
де сној оба ли Ибра, али је при ли вом ста нов ни штва по че ла да се ши ри, па је 
по чет ком XX ве ка има ла ве ли ку ко ло ни ју бо сан ских му ха џи ра, ко ја је на ле-
вој оба ли Ибра бро ја ла 130 ку ћа.

Стра те шки зна чај гра да по рас тао је на кон оку па ци је Бо сне од стра не 
Аустро у гар ске, ка ко за ову др жа ву, та ко и за Осман ско цар ство. Обе др-
жа ве по ла га ле су пра во на овај град, а за то је кри ва не ка да шња при пад ност 
Ми тро ви це Бо сан ском ви ла је ту и уго во ра са Бер лин ског кон гре са ко ји је 
чла ном 25 да вао пра во Аустро у гар ској да оку пи ра те ри то ри ју све „до иза 
Ми тро ви це“ (Au del la de Mi tro vit sa).3 Раз ли чи то ту ма че ње ове фор му ла ци-
је оста вља ло је пи та ње Ми тро ви це отво ре ним. Због ово га, и уоп ште ге-
о стра те шког по ло жа ја, тур ска др жа ва је у Ко сов ској Ми тро ви ци др жа ла 
зна чај не вој не сна ге, ко је су ту до брим де лом би ле ста ци о ни ра не још пре 
срп ско-тур ских ра то ва 1876-1878. го ди не. У то вре ме Ми тро ви ца је би ла 
нај зна чај ни ји вој ни цен тар од То пли це до Ув ца.4 По чет ком XX ве ка у њој 
је би ло се ди ште ди ви зи је са око 3000 вој ни ка пот по мог ну тих ар ти ље риј-
ским од ре дом.5

По ли тич ке при ли ке у Ко сов ској Ми тро ви ци од сли ка ва ле су тре нут ну по-
ли тич ку си ту а ци ју у Ко сов ском ви ла је ту, у нај го рој ва ри јан ти. Због стра те шки  

1 К. Н. Ко стић, На ши но ви гра до ви на ју гу, Бе о град, 1922, 59-60. Гра нич ни ка мен из ме ђу 
Бо сне и Ру ме ли је на ла зио се у бли зи ни (ста ре) же ле знич ке ста ни це, у ата ру се ла Ма ло 
Сви ња ре. На том ме сту су пут ни ци при но си ли жр тву (кур бан) за срећ но окон ча но 
пу то ва ње (А. Уро ше вић, „Ко сов ска Ми тро ви ца“, у: О Ко со ву, При шти на – Гњи ла не, 
2001, 323.

2 Б. Ну шић, Ко со во, опис зе мље и на ро да, При шти на, 2007, 230.
3 Ср би ја 1878. До ку мен ти, при ре ди ли М. Вој во дић, Д. Р. Жи во ји но вић, А. Ми тро вић, 

Р. Са мар џић, Бе о град, 1978, 565. (Уго вор скло пљен у Бер ли ну 13. ју ла)
4 Т. П. Стан ко вић, Пут не бе ле шке по Ста рој Ср би ји 1871-1898, Бе о град, 1910, 164. 
5 М. Ја го дић, Срп ско-ал бан ски од но си у Ко сов ском ви ла је ту (1878-1912), Бе о град, 

2009, 76.
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ва жног по ло жа ја за ути цај у овом гра ду над ме та ле су сe за ин те ре со ва не 
стра не. По ред Тур ске, за ути цај се ак тив но бо ри Аустро у гар ска, чи ји аген ти 
сва ко днев но при сти жу Ко сов ском же ле зни цом. У на ме ри да про ши ри свој 
ути цај из оку пи ра не Бо сне, Аустри ја тра жи при ста ли це ме ђу ар ба на шким 
ста нов ни штвом, ко је јој у по чет ку због ње не уло ге у Бо сни ни је на кло ње но. 
Аустри ја то на сто ји да от кло ни про па ган дом да Ар ба на си ма не пре ти опа-
сност од ње, већ од Ср би је и Ср ба. Под сти чу ћи Ар ба на се на зу лу ме про тив 
Ср ба Аустри ја на сто ји да про те ра пра во слав но ста нов ни штво из ових пре-
де ла ко је јој пред ста вља смет њу ши ре њу на ју го и сток. Ср би су би ли на ди-
рект ном пу ту пла ни ра не из град ње же ле знич ке пру ге од Ув ца до Ми тро ви це, 
због че га ра зним ак ци ја ма на сто ји да их исе ли. Као ре зул тат та кве ак ци је и 
про па ган де ја вља се та ко зва на афе ра у Ибар ском Ко ла ши ну 1901-1902. го-
ди не то ком ко је су ба ши бо зуч ке че те под ко ман дом Исе Бо ље тин ца, али и 
Сеј ди Са ке, Фер хад-бе га Али дра ги ћа и дру гих, уз ло ги стич ку по др шку тур-
ских вој них од ре да, а под из го во ром да тра же оруж је пре не то из Ср би је, из-
вр ши ли пре ме та чи ну се ла у око ли ни Ко сов ске Ми тро ви це.6 Ме ђу соб не сва-
ђе и су ко би ар ба на шких пр ва ка ни су их оме ле да сва ко за свој ра чун пљач ка 
и чи ни зу лу ме над ста нов ни штвом ко је се ни је бра ни ло. Нај ве ћа по сле ди ца 
то га би ло је укљу чи ва ње Ру си је у зби ва ња на те ре ну. За до га ђа је и по гром 
срп ског ста нов ни штва са зна ло се и у Евро пи што је ре зул ти ра ло отва ра њем 
ру ског кон зу ла та у Ко сов ској Ми тро ви ци и по кре та њем Ре форм не ак ци је. 
Ово, ме ђу тим, ни је ишло јед но став но. За пла ше ни прет ња ма Исе Бо ље тин-
ца и не за ин те ре со ва но шћу Тур ске да спро ве де пре у зе те оба ве зе, Ар ба на-
си ни су до зво ља ва ли да се отво ри кон зу лат у Ми тро ви ци, по ве зу ју ћи га са 
на го ве ште ним ре фор ма ма. Ми тров ча ни су озбиљ но схва та ли ове прет ње, 
а на то их је упо зо ра ва ла тра гич на суд би на њи хо вог су гра ђа ни на Ђор ђа 
Стер ђе ви ћа ко ји је уби јен 1901. го ди не са мо због ве за са ру ским кон зу лом 
Ма шко вом, ко ји је те го ди не бо ра вио у Ми тро ви ци ис тра жу ју ћи до га ђа је у 
Ибар ском Ко ла ши ну.7 Ру ска вла да је од лу ку о отва ра њу кон зу ла та усво ји ла 
7. ма ја 1902. го ди не,8 а за њом и Пор та, али је до до ла ска кон зу ла Шчер би не 
у Ми тро ви цу про шло осам ме се ци. На и ме, Шчер би на је тек по од ла ску Исе 
Бо ље тин ца у Ца ри град ус пео да уђе у Ко сов ску Ми тро ви цу по чет ком ја ну-
а ра 1903. го ди не.9

6 В. Зар ко вић, Афе ра у Ибар ском Ко ла ши ну 1901-1902. го ди не, При шти на-Ле по са вић 
2008.

7 В. Се ку лић, „Уби ство Ђор ђа Стер ђе ви ћа (ет нич ко чи шће ње и не моћ ди пло ма ти је)“, 
у: Ба шти на, св. 18, При шти на-Ле по са вић, 2005, 259-272.

8 С. Мар ти но вић, „Ру си ја и срп ско-ал бан ски од но си у пе ри о ду 1881-1902. го ди не“, 
у: Обе леж ја, год. XV, бр. 1, При шти на, 1985, 172.

9 М. Вој во дић, „Ак ци ја Ср би је на оства ре њу ре фор ми у Европ ској Тур ској у пр вој по ло-
ви ни 1903. го ди не (1791-1918), огле ди и рас пра ве“, у: Иза зо ви срп ске спољ не по ли ти ке, 
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Ње гов до ла зак у Ко сов ску Ми тро ви цу по кло пио се са ан ти ре форм ним 
ску по ви ма Ар ба на са ко ји су у то вре ме одр жа ва ли код Луч ког мо ста у Пећ-
кој ка зи, у се лу За ји ћу код При зре на, у Ла у ши у Дре ни ци, у Ис то ку и дру гим 
ме сти ма.10 На овим ску по ви ма „ве зи ва на је бе са“ про тив уво ђе ња ре фор ми 
ко је су под ра зу ме ва ле из јед на ча ва ња са хри шћа ни ма у по гле ду при сут но сти 
у жан дар ме ри ји, као и да ва ња пред но сти све тов ним у од но су на ше ри јат ске 
су до ве и оби чај но пра во. Иако је дин ство по овим пи та њи ма ни је по стиг ну-
то, јер су се по је ди ни гла ва ри за ла га ли за спро во ђе ње сул та но вих од лу ка, 
не ми ри су се ши ри ли одр жа ва њем но вих ску по ва.

Оштри ца тих не ми ра усме ри ла се пре ма Ко сов ској Ми тро ви ци, ко ја 
је ме ђу Ар ба на си ма по ста ла си но ним за ре фор ме, а пр ви ко рак у њи хо вом 
спро во ђе њу био је отва ра ње ру ског кон зу ла та и до ла зак кон зу ла Шчер би не. 
Ста нов ни штво Ми тро ви це на ла зи ло се из ме ђу сул та но ве од лу ке о отва ра њу 
кон зу ла та и спро во ђе њу ре фор ми и по бу на Ар ба на са. По бу на је под сти ца на 
до брим де лом и од Аустро у гар ске ко ја је на до ла зак ру ског кон зу ла гле да ла 
као на свој не у спех, па је и од Пор те тра жи ла, кад већ ни је ус пе ла да спре чи 
име но ва ње, од ла га ње ње го вог до ла ска „док у Ца ри гра ду не до би је ег зе ква ту-
ру за аустриј ског кон зу ла у Ми тро ви ци“.11 Ста нов ни штво, ка ко срп ско, та-
ко и ар ба на шко и тур ско, би ло је из ло же но ра зним при ти сци ма, ко ји су се 
ма ни фе сто ва ли број ним и сва ко днев ним оку пља њи ма Ар ба на са. Ка ко су и 
јед на и дру га стра на ис тра ја ва ле у сво јим пла но ви ма, Ар ба на си су са град-
ским Тур ци ма осми сли ли план ко јим је тре ба ло убе ди ти сул та на да по ву че 
сво је од лу ке. На и ме, сма тра ли су да град ско ста нов ни штво не сме да се од у-
пре пла но ви ма др жа ве, али за то мо же се о ско, због че га ће гра ђа ни Ми тро ви-
це при вид но за др жа ти не у тра лан став, а се о ско ста нов ни штво ће се бу ни ти. 
По овом пла ну, оног тре нут ка ка да ру ски кон зул бу де до шао у Ми тро ви цу, 
Ар ба на си из Ми тро вич ке, Пећ ке и Но во па зар ске ка зе до ћи ће у град с обра-
зло же њем да про те сту ју про тив уве де них на ме та за оруж је. Та да ће при вид но 
на ср ну ти на ми тро вич ке Тур ке, ко ји би те ле гра мом оба ве сти ли Ца ри град да 
их Ар ба на си на па да ју за то што до зво ља ва ју отва ра ње ру ског кон зу ла та. За-
мо ли ће Ца ри град да по ву че ову од лу ку, јер ако се то не де си, они ви ше ов де 
не мо гу жи ве ти, већ се мо ра ју се ли ти. Овај до го вор ве зан је бе сом и у скла ду 
с њим сва ког да на су на же ле знич ку ста ни цу до ла зи ли од ре ђе ни љу ди ко ји 

Бе о град, 2007, 307; В. Зар ко вић, „Ру ске ди пло ма те на уда ру атен та то ра у Ко сов ском и 
Би тољ ском ви ла је ту по чет ком XX ве ка“, у: Ба шти на, св. 32, При шти на – Ле по са вић, 
2012, 133.

10 М. Ја го дић, Срп ско-ал бан ски од но си у Ко сов ском ви ла је ту (1878-1912), 76; В. Сто јан-
че вић, „Дру штве но-по ли тич ке при ли ке ме ђу Ар ба на си ма у Ко сов ском ви ла је ту на по-
чет ку XX ве ка и ар ба на шки от пор про тив тур ских ре фо ра ма 1902/1903. го ди не“, у: 
Ср би и Ар ба на си 1804-1912, Но ви Сад, 1994, 224-233.

11 В. Ћо ро вић, Ди пло мат ска пре пи ска Кра ље ви не Ср би је, Бе о град, 1933, 359.
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су мо три ли да слу чај но не до ђу ру ски кон зул и ње го ве ства ри.12 У си ту а ци ји 
та квих пре ви ра ња сти гао је Шчер би на, а не ми ри су се на ста ви ли и пре не ли 
и на дру ге обла сти. Но ви под сти цај ар ба на шким не ми ри ма био је фе бру а ра 
1903. го ди не ка да су Ру си ја и Аустро у гар ска као опу но мо ће ни це ве ли ких си-
ла пре да ле Тур ци ма план ре фор ми, што је иза зва ло да ља оку пља ња ши ром 
Ко сов ског ви ла је та.13 У Но вом Па за ру је фе бру а ра 1903. го ди не одр жан скуп 
му сли ман ских гла ва ра ко ји је ор га ни зо вао Ив зо Муј чи но вић. По сто ја ла је 
на ме ра да се упу ти зах тев за ко ор ди ни ра ним про те стом у осам на ест ва ро ши 
Ко сов ског ви ла је та, али ни је по стиг нут до го вор.14

Ве ће оку пља ње Ар ба на са би ло је у Дре ни ци, где је и сул та но ва вој ска 
рет ко за ла зи ла. Ве за на је бе са про тив уво ђе ња ре фор ми и за про те ри ва ње ру-
ског кон зу ла из Ми тро ви це. Ар ба на си су по ку ша ли да оства ре до го во ре ко ји 
су по сти гли на овом ску пу. Упу ти ли су се у прав цу Ву чи тр на у на ме ри да из-
ло же сво је зах те ве. Гру па од око хи ља ду Ар ба на са до шла је пред Ву чи трн и не 
на и ла зе ћи ни на ка кав от пор ма лог вој ног од ре да упа ла у сам град зах те ва ју ћи 
пре да ју је да на ест зап ти ја. У том на па ду ју ри ша ли су на ху ћу мат; кај ма кам им 
је на бе су пре дао зап ти је ко је су од ве ли за При шти ну. Док је ва рош би ла за-
тво ре на, тур ски пр ва ци су се са кри ли, по је ди ни ви ђе ни ји Ср би, по пут Жив-
ка Фр ту ни ћа би ли мал тре ти ра ни и ту че ни. Ар ба на си су пре ти ли на па дом на 
Ми тро ви цу и, ка сни је на При шти ну, ис ти чу ћи не за до вољ ство због на ја вљи-
ва них ре фор ми и зах те ва ју ћи укла ња ње ру ског кон зу ла из Ми тро ви це.15

Ско ро сви Ар ба на си из ву чи трн ске и не што ма ло из при штин ске и ми-
тро вич ке ка зе ко ји су из вр ши ли на пад на Ву чи трн, охра бре ни по стиг ну тим 
успе хом, кре ну ли су исте но ћи на Ми тро ви цу. У том по хо ду уче ство ва ло их 
је око 2000-3000. Пре Ми тро ви це по де ли ли су се у две гру пе: јед ни су се 
ута бо ри ли до са ме ва ро ши, с де сне стра не мо ста на Сит ни ци, да кле на ис-
точ ној стра ни, пре ма са мој ка сар ни; дру ги су се за др жа ли ју го и сточ но од 
ва ро ши, пре ко бр да, у до ли ни се ла Сви ња ра. За њи хов до ла зак ми тро вич ка 
власт је са зна ла но ћу из ме ђу 16. и 17. мар та. Ују тру је за ступ ник ко ман дан та 
из вео осам то по ва на бр до код ка сар не и упе рио их на Ар ба на се на Сит ни-
ци, док су че ти ри то па би ла по ста вље на на бр ду за пад но од же ле знич ке ста-
ни це, про тив Ар ба на са уло го ре них код се ла Сви ња ра.

Због гла со ва ко ји су се ши ри ли о по кре ту Ар ба на са из Но вог Па за ра на 
Ми тро ви цу, јед но оде ље ње вој ске ста ци о ни ра ло се на два бр да код Зве ча-
на, на се вер ној стра ни од ва ро ши, ис под пу та ко ји је во дио за Но ви Па зар.  

12 Б. Пе ру ни чић, Зу лу ми ага и бе го ва у Ко сов ском ви ла је ту, Бе о град, 1989, 276.
13 М. Вој во дић, „При ли ке на Ко со ву и Ме то хи ји и по ли ти ка Ср би је 1881-1912“, у: Ср би-

ја и бал кан ско пи та ње, Но ви Сад, 2000, 54.
14 М. Ја го дић, Срп ско-ал бан ски од но си у Ко сов ском ви ла је ту (1878-1912), 75.
15 АС МИД ППО 1903, Р 12, С. Ј. Авра мо вић – вла ди у Бе о гра ду, При шти на 17. март 

1903. (те ле грам)
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Исто вре ме но је ме ђу Ср би ма за вла да ла па ни ка јер се го во ри ло да вој ска не ма 
на ред бу да пу ца и да ће Ар ба на се про пу сти ти у ва рош, где би их до че ка ли ми-
тро вич ки Тур ци, спрем ни да на пад ну, из вр ше по кољ и про те ра ју ру ског кон зу ла.

Про тив Ар ба на са и њи хо вог од би ја ња да при хва те од лу ке сул та на се већ 
не ко вре ме бо рио Шем си-па ша, ко ји се у том тре нут ку на ла зио у При зре ну, 
а ко ман дант гра да ко ји му је био пот чи њен, пу ков ник Са ит-беј16 је имао на-
ред бу из Ца ри гра да да отво ри ва тру у слу ча ју да Ар ба на си по ку ша ју да уђу 
у ва рош. Ру ски кон зул у Ми тро ви ци, Шчер би на, је на сто јао да ту на ред бу 
пре и на чи, та ко да се на Ар ба на се од мах пу ца, ка ко би се за пла ши ли и од на-
па да од у ста ли. Иако је Са ит-беј хтео да оспе то пов ску паљ бу на Ар ба на се, 
Шчер би на је ус пео сво јим раз ло зи ма да успо ри на пад, сма тра ју ћи да би се 
то ком но ћи оку пи ли у ве ћем бро ју. На кон оби ла ска ар ба на шког ло го ри шта 
код Сит ни це, Шчер би на се од мах вра тио на по зи ци ју где су би ли то по ви и 
на ре дио да на пад на њих от поч не. По под не, по сле три са та, от по че ла је паљ-
ба из то по ва, на кон че га је у су коб ушла и пе ша ди ја на о ру жа на ма у зер ка ма. 
На пр ви то пов ски пу цањ ми тро вич ка чар ши ја је би ла за тво ре на. То пов ска 
паљ ба је не пре кид но тра ја ла два са та, а ре ђа пуц ња ва се про ду жа ва ла још то-
ли ко. Ар ба на си су се на пр ву то пов ску паљ бу по ву кли ду бо ко у шу му, пу ца ли 
од сту па ју ћи и не пру жа ју ћи ни ка кав озби љан от пор тру па ма. Истог да на, 
уве че, до не то је у град 12 мр твих, 8 за ро бље них и 2 ра ње на. Број по ги ну лих 
је био да ле ко ве ћи; пре ма не ким на во ди ма уби је них је би ло 317.17

Упла ше ни Ср би су, из стра ха да ће из Пећ ке на хи је и Но вог Па за ра сти-
ћи још Ар ба на са, за тра жи ли уто чи ште у ру ском кон зу ла ту. Шчер би на је, 
пре зи ру ћи све опа сно сти и не во де ћи ра чу на да је цео по крет упе рен про-
тив ње га, хра бро и, са мо уз прат њу га ва за, до ла зио до ар ба на шких по зи ци ја. 
Нај ве ћа то пов ска паљ ба је би ла под ње го вим над зо ром. Хра бро др жа ње ру-
ског кон зу ла по ди гло је мо рал код Ср ба, а код ми тро вич ких Ту ра ка иза зва ло 
огор че ње и не го до ва ње што ни су но ћу на па ли Ми тро ви цу.18 

Од лу чан да ис тра је на свом по ло жа ју и у од бра ни гра да, Шчер би на је 
из ла зио на по ло жа је по сма тра ју ћи бор бу. У сво јим де пе ша ма упу ће ним Ма-
шко ву у Ско пљу хва лио је ко рект но др жа ње Са ит-бе га, пу ков ни ка ко ји је 
ко ман до вао вој ском. Ина че, Са ит-бег је ра ни је био вој ни ко ман дант и му те-
са риф у Пе ћи, али је по ту жби ру ског кон зу ла из Ско пља пре ме штен због не-
ак тив но сти при ли ком на па да на јед ног ру ског ка лу ђе ра не да ле ко од Пе ћи.19 

16 У ар хив ским до ку мен ти ма ово име се сре ће у два об ли ка као Са ид и као Са ит. Ра ди се 
о ис тој лич но сти, а ми ће мо ра ди јед но о бра зно сти ко ри сти ти Са ит.

17 АС МИД ППО 1903, Р 12, Пов. № 76, С. Ј. Авра мо вић – Си ми Ло за ни ћу, При шти на 
19. март 1903.

18 Исто.
19 АС МИД ППО 1903, Р 12, ПП Бр. 435, М. Кур то вић – ми ни стар ству ино стра них де ла 

у Бе о гра ду, Ско пље 18. март 1903.
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Шчер би на је по ред сла ња де пе ша у Ско пље о до га ђа ји ма у Ми тро ви ци 
и око ли ни из ве шта вао ру ског по сла ни ка у Ца ри гра ду, Зи но вје ва. На осно-
ву тих из ве шта ја и тврд њи ге не ра ла Кал ни на, ру ског вој ног аген та, сма тра-
ло се да је гар ни зон у Ми тро ви ци бро јао је око 3000 љу ди. Сул та но ви по-
ве ре ни ци су по ку ша ва ли да при во ле Ар ба на се на уво ђе ње ре фор ми, ко ји 
су од про те ста ре чи ма пре шли на оруж је. На њи хо во по на ша ње и ор га ни-
зо ва ње ука зи вао је са мом сул та ну и Зи но вјев, ис ти чу ћи да су то по сле ди-
це оду го вла че ња са уво ђе њем ре фор ми. На тај на чин Ар ба на си су ула зи ли 
у отво ре ну бор бу про тив цен трал них вла сти, ко је су тре ба ле да пре ду зму 
енер гич ни је ме ре и има ле ве ће пра во да по крет спре че оруж јем. Та квог ми-
шље ња је био и ве ли ки ве зир Фе рид па ша, и сам Ар ба нас. Он је кри ти ко вао 
сул та на да је пре ви ше по пу стљив пре ма ње го вим су на род ни ци ма, сма трао 
је да тре ба ухап си ти и про те ра ти не ко ли ко сто ти на гла ва ра и Ар ба на си би 
се уми ри ли.20 Ме ђу тим, сул тан је, окру жен гар дом ко ју су са чи ња ва ли Ар-
ба на си стра хо вао од пред у зи ма ња оштри јих ме ра. Због ар ба на шког по кре-
та ко ји је ства рао све ве ће бри ге у Јил ди зу и на Пор ти на ре ђе но је би ло 
да јед на ди ви зи ја од 16 ба та љо на кре не из Ана до ли је у европ ске ви ла је те 
Осман ског цар ства.21

Иако је по сто ја ла сум ња да ће сул тан упо тре би ти си лу про тив Ар ба на-
са, од лу ка је до не та у по след њем тре нут ку ка да је ве ли ка опа сност за пре ти ла 
Ми тро ви ци. На и ме, чим је у Ца ри град сти гао из ве штај о за у зе ћу Ву чи тр на 
од стра не Ар ба на са, ве ли ки ве зир је од сул та на зах те вао до зво лу за упо тре бу 
вој не си ле. За оштри је ме ре про тив Ар ба на са за ла гао се и ру ски по сла ник 
у Ца ри гра ду, Зи но вјев. За хва љу ју ћи том ан га жо ва њу Хил ми-па ши, ге не рал-
ном ин спек то ру, би ле су упу ће не де пе ше у ко ји ма се на ре ђу је упо тре ба си ле 
за да љи по ход про тив Ар ба на са. Исто вре ме но, ве ли ки ве зир је на ме ра вао да 
по хва та ар ба на шке пр ва ке и про те ра у Ди јар бе кир и око хи ља ду ви ђе ни јих 
по бу ње ни ка упу ти у раз не уда ље не ко ман де.22 

На кон су ко ба са тур ском вој ском код Ми тро ви це 17. мар та по ра же ни 
Ар ба на си су се по ву кли ка Дре ни ци, у се ла Љу шту и Ла у шу, пре но ћи ли код 
при ја те ља и раз и шли сво јим ку ћа ма. Огор че ни због пре тр пље ног по ра за, 
ши ри ли су гла со ве о по нов ном оку пља њу са Ар ба на си ма из пећ ке и ђа ко-
вич ке на хи је, на па ду на При шти ну, а по не ки ма и опет на Ми тро ви цу. Би ли 
су из не на ђе ни од лу ком Са ит-бе ја да то по ви ма пу ца на њих и оче ки ва ли не-
сме тан ула зак у Ми тро ви цу, као што су ушли у Ву чи трн. На ме ра ва ли су да 
из Ми тро ви це про те ра ју по ли ци ју, др жав не чи нов ни ке, хри шћа не зап ти је, 

20 М. Ја го дић, Срп ско-ал бан ски од но си у Ко сов ском ви ла је ту (1878-1912), 75.
21 АС МИД ППО 1903, Р 12, Пов. № 302, С. Гру јић – Си ми Ло за ни ћу, Ца ри град 19. 

март 1903.
22 АС МИД ППО 1903, Р 12, Пов. № 311, С. Гру јић – Си ми Ло за ни ћу, Ца ри град 19. 

март 1903. 



Весна Зарковић170

а Шчер би ну мир но ис пра те до во за. Си ту а ци ја се из Ми тро ви це пре не ла и 
у дру ге де ло ве Ко сов ског ви ла је та. Скоп ски Тур ци ко ји су се та ко ђе јав но 
про ти ви ли уво ђе њу ре фор ми, због по ра за у Ми тро ви ци би ли су у стра ху од 
ра та. Од че ти ри иза сла ни ка ко ји су би ли упу ће ни у Ми тро ви цу, дво ји ца су 
се вра ти ла у Ско пље, је дан се за др жао у Ми тро ви ци, а је дан у При шти ни. 

За бри ну та због све ло ши је си ту а ци је у се ве ро за пад ном де лу Ко сов ског 
ви ла је та, Пор та је упу ти ла но ве вој не сна ге. Та ко је 19. мар та у Ско пље 
сти гло и од мах за Ми тро ви цу упу ће но по себ ним во зом 16 ва го на у ко ји ма 
је би ло око 800 вој ни ка из Би то ља и Ра де на и 9 ва го на му ни ци је, ша то ра, 
вој ног при бо ра, офи цир ских и то вар них ко ња. Истог да на, из Ја њи не је у 
Ско пље сти гао је дан ба та љон вој ни ка са 4 ва го на му ни ци је и при бо ра ко ји 
су би ли упу ће ни у прав цу Ми тро ви це. Су тра дан, 20. мар та је из Со лу на у 
Ско пље при сти гао још је дан ба та љон вој ни ка ко ји је по слат на Ко со во. По 
ре чи ма не ких офи ци ра, овај ба та љон је тре ба ло упу ти ти у При шти ну или 
Фе ри зо вић. Вој ска је има ла на ре ђе ње да упо тре би си лу и пу ца ако се Ар-
ба на си, пот по мог ну ти од сво јих па ша у Јил ди зу и аустро у гар ских аге на та, 
бу ду про ти ви ли ре фор ма ма и остан ку ру ског кон зу ла.23Оно што се за па жа 
и што је ка рак те ри стич но у овом по кре ту Ар ба на са је и чи ње ни ца да иза 
ње га до брим де лом сто ји Аустро у гар ска, не са мо при ча ма већ и нов цем. 
На то нам ука зу је и пу то ва ње Бе ћи ра, ку ри ра аустро у гар ског кон зу ла та у 
Ско пљу, ко ји је при ли ком упу ћи ва ња вој ске у Ми тро ви цу и сам от пу то вао 
во зом. Уме ша ност Аустро у гар ске у ар ба на шки на пад на Ву чи трн и Ми тро-
ви цу уви ђа ли су и са ми Тур ци, док су ка то ли ци упор но по ри ца ли ре чи ма: 
„Ла ко је Тур ци ма уми ри ти кра је ве ју жно од Ша ра, али не ка уми ре оне кра-
је ве (ар на ут ске) ако мо гу!!!“24 Од ла зе ћи че сто из Ско пља у Ми тро ви цу, 
Бе ћир је, ча шћа ва ју ћи Ар ба на се тро шио но вац у же љи да от кри је њи хо ве 
на ме ре и по др жа вао их да ис тра ју у сво јим пла но ви ма ре чи ма: „Ако умре 
Шчер би на, ни је то ни шта, цар ће пла ти ти оште ту 8.000 ли ра, а Ру си ја не-
ће да ра ту је због смр ти јед ног кон зу ла, јер за рат и ни је спрем на“.25 По ред 
Бе ћи ра Ми тро ви цу је че сто по се ћи вао и фра тар дон Ни ко ла, по ве ре ник 
аустро у гар ског кон зу ла у Ско пљу Бо ху ми ла Па ре. Аустро у гар ски аген ти су 
ши ри ли и ве сти да ће Аустро у гар ска за у зе ти се ве ро за пад не де ло ве Ко сов-
ског ви ла је та, да ће њи хо ва вој ска про ћи кроз Ср би ју, мо жда је и за у зе ти и 
да за то има одо бре ње ру ског ца ра.26

23 АС МИД ППО, 1903, Р 12, ПП Бр. 447, М. Кур то вић – ми ни стар ству ино стра них де ла 
у Бе о гра ду, Ско пље 21. март 1903.

24 АС МИД ППО, 1903, Р 12, ПП Бр. 435, М. Кур то вић – ми ни стар ству ино стра них де ла 
у Бе о гра ду, Ско пље 18. март 1903.

25 АС МИД ППО, 1903, Р 12, ПП Бр. 447, М. Кур то вић – ми ни стар ству ино стра них де ла 
у Бе о гра ду, Ско пље 21. март 1903.

26 Исто.
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По ред аустро у гар ске, ме ђу Ар ба на си ма се све ви ше опа жа ла и про па-
ган да из Ита ли је. Не ки Ха сан ефен ди ја, ста ри му де рис нај ве ће те ки је у Ђа-
ко ви ци, ко ји је ужи вао код Ар ба на са ве ли ко по што ва ње, че сто је до би јао 
пи сма из Ита ли је у ко ји ма су хва ље ни за до бро др жа ње и пру жа ње от по-
ра про тив ре фор ми. Агент Ср би је Ћи ћа рић је слу шао од јед ног пра ти о ца 
Ри за-бе га Ђа ков ца да се Ита ли ја за ла же за из ја ву и же љу Ар ба на са да при-
пад ну њој. Не ки су Ар ба на си на ме ра ва ли да у слу ча ју не сла га ња са Пор том 
и ње ним зах те ви ма за ре фор ма ма за тра же за шти ту стра них си ла и осну ју 
не ку вр сту ре пу бли ке. Ве ћи на је би ла за аустро у гар ски про тек то рат, дру ги 
за ита ли јан ски и тре ћи, ко ји су би ли нај но ви ја стру ја, за ен гле ски.27 Го то во 
исто вре ме но, на дру гој стра ни, у Ца ри гра ду, ен гле ски по сла ник је у сва кој 
при ли ци ис ти цао да су пред ло же не ре фор ме не до вољ не, кри ти ко вао већ 
пред ло же не, ис ти чу ћи но ве пред ло ге и пот пу ни је ме ре. Ово не за до вољ ство 
Ен гле ске по ти ца ло је од де таљ не нео ба ве ште но сти и ста вља ња у дру ги план 
од стра не Ру си је и Аустро у гар ске.28

Ру си ја је, у на ме ри да за шти ти хри шћан ско ста нов ни штво у Осман ском 
де лу цар ства, у скла ду са сво јим мо гућ но сти ма, ак тив но уче ство ва ла ка ко на 
по љу ди пло ма ти је, та ко и на са мом те ре ну. У ци љу што објек тив ни јег са гле-
да ва ња си ту а ци је и пру жа ња пу не по др шке и по мо ћи срп ском ста нов ни штву 
отво ре ни су би ли ру ски кон зу ла ти у При зре ну, Ми тро ви ци и Ска дру.29 На-
ро чи то је за срп ски на род од ве ли ког зна ча ја би ло отва ра ње ру ског кон зу ла та 
у Ми тро ви ци. На и ме, на та кав ко рак Ру си ја се од лу чи ла за хва љу ју ћи ан га-
жо ва њу срп ске ди пло ма ти је, у пр вом ре ду Сто ја на Но ва ко ви ћа ко ји је у то 
вре ме био по сла ник Ср би је у Пе тро гра ду. Но ва ко вић је, уви ђа ју ћи да срп ско 
ста нов ни штво по ста је све из ло же ни је ар ба на шким на па ди ма по сле ко јих се, 
на пу шта ју ћи сво ја има ња, не рет ко исе ља ва из Ста ре Ср би је ре шио да кроз 
ре ка пи ту ла ци ју до га ђа ја за ин те ре су је Ру си ју за отва ра ње кон зу ла та у Ми-
тро ви ци.30 По сле број них апе ла и мол би срп ских ди пло ма та и нео д луч но сти 
ру ске вла де, пре све га ру ског ми ни стра фи нан си ја г. Ви теа, ре ше но је да се 
отво ри ру ски кон зу лат у Ми тро ви ци.31 Иако је од лу ка о отва ра њу кон зу ла та 
по сто ја ла, он ни је од мах отво рен. За ње го во отва ра ње, по ред нео д луч но сти 

27 АС МИД ППО, 1903, Р 12, ПП Бр 467, М. Кур то вић – ми ни стар ству ино стра них де ла 
у Бе о гра ду, Ско пље 24. март 1903.

28 АС МИД ППО 1903, Р 12, Пов. № 57. М. Ј. Ми ли ће вић – Си ми Ло за ни ћу, Бер лин 9. 
март 1903.

29 С. Не дељ ко вић, „Ак тив но сти ру ских кон зу ла у Ста рој Ср би ји кра јем XIX и по чет ком 
XX ве ка“, у: Ба шти на, св. 12, При шти на – Ле по са вић, 2001, 165.

30 В. Се ку лић, „Отва ра ње ру ског кон зу ла та у Ко сов ској Ми тро ви ци“, у: Ба шти на, св. 19, 
При шти на – Ле по са вић, 2005, 145-146.

31 М. Вој во дић, „Фи нан си је Ср би је и на о ру жа ње вој ске – два нај зна чај ни ја пи та ња из 
про гра ма вла де Сто ја на Но ва ко ви ћа (1895-1896)“, у: Пу те ви срп ске ди пло ма ти је, 
Clio, Бе о град, 1999, 79-90.
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ми ни стра фи нан си ја, по сто ја ли су и дру ги раз ло зи, пре све га спо рост тур-
ских вла сти и не го до ва ње Аустро у гар ске ко ја је у то ме ви де ла глав ну пре пре-
ку сво јој екс пан зи о ни стич кој по ли ти ци и да љем ши ре њу на југ.32 

Чвр сто ре шен да за шти ти срп ско ста нов ни шво, и ако не спре чи бар да 
убла жи по крет Ар ба на са ко ји је по ста јао све из ра же ни ји, Шчер би на је, не 
во де ћи ра чу на о сво јој без бед но сти оби ла зио по ло жа је Ар ба на са. При ли ком 
оби ла ска по ло жа ја, на ме сту где су они пре тр пе ли ве ли ки по раз у на па ду на 
Ми тро ви цу, ко ји је ре зул ти рао ве ли ким бро јем и по ги ну лих, Шчер би на је био 
те шко ра њен. Ње га је том при ли ком, по ре чи ма Зи но вје ва, осим лич не прат ње 
пра тио је дан ви ши офи цир и је дан по ли циј ски чи нов ник са не ко ли ко зап ти ја.33 
На кон ра ња ва ња ру ског кон зу ла из Ско пља је у Ми тро ви цу упу ћен нај бо љи хи-
рург др Жак-па ша, ко ји је ле чио и Ха физ па шу, ко сов ског ва ли ју.34 У на ме ри да 
по мог не ра ње ном кон зу лу срп ска вла да је из Бе о гра да упу ти ла углед ног ле ка ра 
др Су бо ти ћа.35 Упр кос ан га жо ва њу нај у глед ни јих ле ка ра из Бе о гра да, Со лу на и 
Ца ри гра да Шчер би на је под ле гао ра на ма у но ћи из ме ђу 27. и 28. мар та.36

Атен та тор ко ји је пу цао на ру ског кон зу ла Шчер би ну звао се Ибра хим, 
Ар ба нас из Гњи лан ске ка зе. Сво је по ступ ке прав дао је же љом за осве том 
бра та ко ји је по ги нуо при ли ком на па да на Ми тро ви цу.37 Атен та тор ко ји је 
био пр во осу ђен на пет на ест го ди на ро би је ни је од слу жио ка зну јер је ка-
сни је по ми ло ван од стра не ру ског ца ра.38

По крет Ар ба на са про тив ре фор ми ко ји се ма ни фе сто вао на па дом на 
Ми тро ви цу и уби ством ру ског кон зу ла ус по рио је и го то во за у ста вио рад 
Пор те на из во ђе њу ре фор ми. Сул тан је уме сто да го ни и ка жња ва по чи ни-
о це, упу тио де ле га ци ју са ста вље ну од хо џа и дер ви ша да са њи ма пре го ва ра 
и да их по кло ни ма и бак ши ши ма при до би је. Чак је и ен гле ски ам ба са дор го-
во рио да је де ле га ци ја по не ла до ста нов ца и вред них по кло на јер је сул тан 
ра чу нао да ће га то ма ње ко шта ти не го ору жа на вој на си ла.39 

32 Д. Т. Ба та ко вић, „Анар хи ја и ге но цид над Ср би ма 1897-1912“, у: Ко со во и Ме то хи ја у 
срп ској исто ри ји, Бе о град, 1989, 264.

33 АС МИД ППО, 1903, Р 12, Пов. № 312, С. Гру јић – Си ми Ло за ни ћу, Ца ри град 19. 
март 1903. 

34 АС МИД ППО, 1903, Р 12, ПП Бр. 438, М. Кур то вић – ми ни стру ино стра них де ла, 
Ско пље 18. март 1903.

35 АС МИД ППО, 1903, Р 12, Пов. бр. 445, М. Кур то вић – Си ми Ло за ни ћу, Ско пље 20. 
март 1903.

36 Ца ри град ски гла сник, бр. 14, пе так 4. април 1903.
37 АС МИД ППО, 1903, Р 12, Пов. № 312, С. Гру јић – Си ми Ло за ни ћу, Ца ри град 19. 

март 1903; За ду жби не Ко со ва. Спо ме ни ци и зна ме ња срп ског на ро да, Епар хи ја ра шко-
при зрен ска, Бо го слов ски фа кул тет, При зрен – Бе о град, 1987, 669.

38 М. Ник шић, „Ста ње у Тур ској на Ко со ву и Ме то хи ји за вре ме по след ње де це ни је њи-
хо ве вла да ви не“, у: Са вре ме ни ци о Ко со ву и Ме то хи ји 1852-1912, Бе о град, 1988, 371.

39 АС МИД ППО, 1903, Р 12, Пов. № 348, С. Гру јић – Си ми Ло за ни ћу, Ца ри град 25. 
март 1903.
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У ме ђу вре ме ну је Ар ба на си ма упу ћен рас пис од стра не Хил ми-па ше, 
ге не рал ног ин спек то ра, ко ји их је по зи вао на по слу шност и по кор ност.40 
Сул тан је об ја вио ира ду ко јом се по зи ва ју ви ђе ни ји ар ба на шки пр ва ци у Ца-
ри град. За хва љу ју ћи ира ди, 17. мар та 1903. го ди не, у Ца ри град је от пу то-
вао Бај рам Цур из Ђа ко ви це, ар ба на шки пр вак и ко ман дант жан дар ме ри је 
у При шти ни. На осно ву исте ира де по зван је и Ри за-бег Ђа ко вац, сул та нов 
пу ков ник и ађу тант, а аустриј ски пла те жник. Уз прат њу де вет до зу ба на о ру-
жа них Ар ба на са до пу то вао је у Ско пље, ода кле је тре ба ло да кре не у Ца ри-
град.41 Ме ђу тим, Ри за-бег ни је од мах кре нуо пут Ца ри гра да, ње го вом дво-
у мље њу до при нео је аустро у гар ски кон зул у Ско пљу Па ра ко ји је, по ње му, 
тре ба ло да по слу жи у под стре ки ва њу Ар ба на са на не ре де. У том ци љу га је 
че сто по се ћи вао Па рин по ве ре ник Алек са Бо го са вље вић – Ке шељ. Бај рам 
Цур је, за раз ли ку од Ри за-бе га, од мах от пу то вао у Ца ри град, али се за др жао 
са мо 24 са та и на кон при мље них упут ста ва на дво ру да ути че на сми ри ва ње 
Ар ба на са вра тио на зад. Из Ца ри гра да је са истим ци љем упу ћен у Ми тро ви-
цу и Та јир-бег Ска дра нин, ту фек џи ја сул та нов.42 

Сул тан је из Ца ри гра да по слао ко ми си ју са за дат ком да Ар ба на си-
ма ука же на по сле ди це са ко ји ма би се су о чи ли у слу ча ју да се не по ко ре 
цар ској вла сти. Ко ми си ја је би ла са ста вље на од пет све ште них ли ца ви со-
ког по ло жа ја. Ме ђу њи ма је био и чу ве ни све ште ник Ју суф Зи ја ефен ди ја. 
По ред ње га био је и ца рев ађу тант ди ви зиј ски ге не рал Са дик са сво јим 
ађу тан том.43 Ко ми си ја је сти гла у При шти ну у на ме ри да са ве ту је Ар ба-
на се на по слу шност и по кор ност.44 Иако се го во ри ло да ће сул та но ви 
иза сла ни ци от пу то ва ти у Пећ, они су се упу ти ли у Ми тро ви цу. Истим 
во зом кре нуо је кон зул Ср би је у При шти ни Си ма Авра мо вић са не ко ли-
ко по ве ре ни ка.45 

Не ко ли ко сто ти на Ар ба на са огор че них због по ги би је ве ли ког бро ја 
сво јих при ста ли ца и не у спе лог по хо да на Ми тро ви цу оку пи ло се 24. мар та у 
се лу Пан ти на, иш че ку ју ћи да им се при дру же исто ми шље ни ци из пећ ке на-
хи је. Ко ми си ја је по зва ла тро ји цу њи хо вих кре на (гла ва ра): Ах ме та Де ли ју 
из Пре ка за у Дре ни ци, Сеј ди Са ку из Су ши це и још јед ног из пећ ке на хи је, 

40 АС МИД ППО, 1903, Р 12, без да ту ма. (пре вод)
41 АС МИД ППО, 1903, Р 12, ПП Бр. 447, М. Кур то вић – ми ни стар ству ино стра них де ла 

у Бе о гра ду, Ско пље 21. март 1903.
42 АС МИД ППО, 1903, Р 12, ПП Бр. 467, М. Кур то вић – ми ни стар ству ино стра них де ла 

у Бе о гра ду, Ско пље 24. март 1903.
43 АС МИД ППО, 1903, Р 12, бр. 42, М. Кур то вић – ми ни стар ству ино стра них де ла, Ри-

сто вац 23. март 1903. (те ле грам) 
44 АС МИД ППО, 1903, Р 12, без бро ја, ши фро ва ни те ле грам, С. Ј. Авра мо вић – ми ни-

стар ству ино стра них де ла у Бе о гра ду, При шти на 24. март 1903. 
45 АС МИД ППО, 1903, Р 12, без бро ја, На стас На ста си је вић – ми ни стар ству ино стра-

них де ла у Бе о гра ду, При шти на 24. март 1903. (ши фро ва ни те ле грам) 
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за мо ли ла их да се ра зи ђу и у сво је име по ша љу 15 по ве ре ни ка у Пећ са ко ји-
ма би у сул та но во име пре го ва ра ли.46 

Уви ђа ју ћи да се по крет ме ђу Ар ба на си ма не сти ша ва и не на слу ћу је ис-
ход пре го во ра, у Фе ри зо вић је би ло упу ће но осам ба та љо на пе ша ди је, сме-
ште них под ша то ри ма ко ји су тре ба ли да, у слу ча ју ши ре ња по кре та, ре а гу-
ју. Из Фе ри зо ви ћа, ко ји се на ла зио на сре до кра ћи пу те ва ко ји су во ди ли за 
При шти ну, Ми тро ви цу, При зрен и Пећ пе ша ди ја се упу ћи ва ла да ље.47 Вој-
ска је из Фе ри зо ви ћа оти шла за При зрен, а ње но ме сто је би ло по пу ње но 
но вим сна га ма. Је дан део Ар ба на са је по пу стио, у Љу ми и јед ном де лу Пе ћи 
при ста ли су на ре фор ме, док су се у дру гом де лу Пе ћи и Ђа ко ви ци и да ље 
про ти ви ли ре фор ма ма.48 

За хва љу ју ћи не до вољ ном и не вољ ном ан га жо ва њу тур ске вла де, по ло-
жај срп ског на ро да у европ ском де лу Осман ског цар ства по ста јао је све 
те жи. Угро же на лич на и имо вин ска си гур ност хри шћа на на ве ла је Ру си ју и 
Аустро у гар ску да из вр ше при ти сак на Пор ту да об ја ви ре фор ме у со лун ском 
и ко сов ском ви ла је ту на осно ву ко јих би се ус по ста вио ред у тим кра је ви ма. 
Об ја вљи ва ње ре фор ми од стра не Пор те иза зва ло је ве ли ко не го до ва ње Ар-
ба на са ко ји су се че сто оку пља ли, про те сто ва ли и на кра ју кул ми ни ра ли чак 
и уби стви ма по је ди них Ср ба ко ји су за хва љу ју ћи тим ре фор ма ма сту па ли у 
др жав ну слу жбу. На Ко со ву и Ме то хи ји ре фор ме ни су ни за жи ве ле, а по ло-
жај срп ског на ро да остао је не по пра вљив.49 

На пад на Ко сов ску Ми тро ви цу по ка зао је пра во ста ње ства ри у Ко-
сов ском ви ла је ту и Осман ском цар ству. Не на вик ну ти на от пор њи хо-
вим зах те ви ма и од у зи ма њу при ви ле ги ја Ар ба на си су на про кла мо ва но 
уво ђе ње ре фор ми гле да ли као на још је дан ма не вар Пор те и Јил ди за да 
из бег не пре у зе те оба ве зе. Са мо та кво уве ре ње мо гло их је до ве сти у на-
пад на Ко сов ску Ми тро ви цу, град ко ји је бра ни ла ди ви зи ја и ко ји је био 
нај ја че вој но упо ри ште Осман ског цар ства од То пли це до Ув ца. На пад 
је од би јен ла ко, а за тим су усле ди ле да ље ак ци је вој ске, ко ја је без от по ра 
уми ри ла Ар ба на се ши ром ви ла је та. Ово је по ка за ло да је са мо нео д луч-
ност и не за ин те ре со ва ност тур ске др жа ве до ве ла до та квог по на ша ња 
Ар ба на са. 

46 АС МИД ППО, 1903, Р 12, Пов. № 96, С. Ј. Авра мо вић – Па влу Де ни ћу, за ступ ни ку 
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Ve sna ZAR KO VIĆ

THE ATTACK OF THE ALbANIANS TO KOSOVSKA 
mITROVICA IN 1903

Sum mary 

The beginning of the twentieth century brought new crises in Osman’s Em-
pire. The most important, and at the early beginning of the century, affair in Ibar-
ski Kolašin, resulted in the consulate opening in Kosovska Mitrovica, and the at-
titude Turkey has to carry out the proclaimed reforms by which the position of 
Christian population would be improved largely. The reforms introduction was 
not to be a simple job since broad strata of the Osman’s society were against it, 
starting from beys, through officials until the Sultan himself. Albanians were to be 
the loudest opponents of the reforms, who had seen in them a policy of détente 
toward Serbs, loss of their privileges, and introduction of order in the state. Their 
opposition toward the reforms was influenced by the chiefs and Austria-Hungary 
as well, which was to find in such turmoil its interests, although officially it had 
advocated for reforms.

The reforms introduction coincided with the opening of Russian consulate in 
Kosovska Mitrovica. The arrival of the consul Grigorije Scerbina in January and 
submission of plan for reforms implementation in February 1903 led to many meet-
ings throughout Kosovo villayet. One of the greater meetings came about during 
March in 1903 in Laushi and other villages of Drenica. The Albanians, around a 
thousand of them, directly from this meeting headed toward Vučitrn, being bound 
by oath (besa) that they would resist reforms and exterminate Russian consul. Hav-
ing not been resisted they took the town and arrested eleven gendarmes. This fact, 
and previous knowledge that the Sultan was always giving in to demands, convinced 
them it would be like that in the future so that they set off to Kosovska Mitrovica. 
Nevertheless, having pressured by great powers Sultan this time decided to sup-
press the resistance by force. The attack to Mitrovica occurred on the 17th of March 
1903. The town was defended by the division comprised around three thousand 
people, and supported by the artillery. In the defence of the town Russian consul 
Scerbina took active part, who was afterwards accused of personal adjustment of 
sighting device on cannons. As per some allegations, during the attack 317 attackers 
were killed. This caused the bitterness with the Albanians, and the attackers with-
drew in the direction of Drenica and split up. Tomorrow, on the 18th of March one 
Turkish corporal shot at the consul Scerbina while visiting the Turkish military po-
sitions. This act was justified by the revenge for his killed cousin. 
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The attack to Kosovska Mitrovica in March 1903 showed a real condition in 
Osman’s Empire. The Albanians, non-accustomed to be opposed by the state, took 
the attack which should have prevented the reforms introductions and exterminate 
Russian consul. Having pressured by great powers Turkish state resisted and eas-
ily suppressed the attack, by which it showed it had been the main culprit for bad 
condition in the state. 

Key words: Kosovska Mitrovica, attack, Scerbina, Albanians, reforms.
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